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kuvvetler personeli haklımda kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 842) 454:456 

8. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 
77 nci maddesinin yeniden düzenlenmesine 
ve 'bir geçici madde eklenmesine dair ka-
tıun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/540) (S. Sayısı : 758) 456:468 

6. _ SORULAR VE CEVAPLAR 469 

A) Yazıh sorular ve cevaplan 469 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün'ün, zarar gören çiftçilerin tohumluk ve 
gübre ihtiyacının karşılanmasına dair so
rusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm ya
zılı cevabı (7/884) 469:470 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul'un, Şişli ve Gürsel mahallesin
deki gecekondulara dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun ya
zılı cevabı (7/925) 470:471 

3. — Amasya Milletvekili Ahmet Demi-
ray'm, Amasya'nın, Belevi ve Geydoğan 
köyleri arasında meydana gelen olaylara 
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dair sorusu ve Çalışma Bakanı Turgut To-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, Doğu - Karadeniz halkının buğday ve mısır 
yokluğu sebebiyle açlık tehlikesiyle karşılaştık
ları, bu konuda gerekli tedbirlerin alınması ve 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, trak
tör ve ekipmanları için Ziraat Bankası şubele
rine plasman gönderilmemesi sebebiyle çiftçile
rin zor durumda kaldıkları, Hükümetçe gereken 
tedbirlerin alınması konularındaki demeçlerine 
Ticaret Balkanı Ahmet Türkel cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun, 
sayın üyelerin genel kurula devamiyle ilgili 
önergesinin Başkanlık Divanına havale edildiği 
bildirildi. 

Vâki davet üzerine Yugoslavya'ya giden 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gin'e Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 

Amerika Birleşik Devletleri eski Cumhur
başkanı Dwight Eisenhover'in cenaze töreninde 
Türkiye Cumhuriyetini temsilen hazır bulunmak 
üzere Amerika'ya giden Başbakan Süleyman 
Demirel'e Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ve 

Amerika seyahatinde Başbakan Süleyman 
Demirel'e refakat edecek olan Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun vekillik etmelerinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yazılı sorular 

1. — Trabzon. Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Of ilçesi Taşan Pazarı mevkiin
deki ve Çaykara ilçesi Dernek Pazarı bucağın
daki ortaokulların tedrisata açılmasına dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1096) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Bursa'nın Yenişehir ilçesi köylerinde, su baskın
larından zarar görenlere yapılacak yardıma 
dair yazılı soru önergesi, imar ve îskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1097) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Bursa'nın iznik ilçesi ve köylerindeki üzüm müs-
tahsıllarınm durumuna dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir (7/1098) 

Geçici Komisyon Başkanlığının, Ankara Mil
letvekili Rıza Kuas'm, 275 sayılı Kanunun bir 
kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin komisyonlarına havale 
edilmesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, boraks 
madenleriyle ilgili Meclis araştırması önergesini 
geri aldığına dair önergesi okundu ve önergenin 
geriverildiği bildirildi. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısı ve İzmir Milletvekili Musta
fa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak tü
mü ve 1 nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

7 . 4 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,06 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kütahya 
Atıf Şohoğlu ~ Mehmet Er soy 

Kâtip 
Afyon 

Mehmet Göbekli 

4. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ma
latya'nın Darende ilçesine bağlı Aşağı UHupmar 
Belediyesindeki yolsuzluklara dair yazılı soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1099) 

5. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin, Lüleburgaz ilçesinin 
ortaokul ve Babaeski ilçesinin lise ihtiyacına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1100) 

6. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Çakıllı kasabasının ortaokul ve elek
trik enerjisi ihtiyacının karşılanması ile Ergene 
nehrinin Çakıllı merasına akıtılmasına dair ya
zılı önergesi, Millî Eğitim, imar ve iskân, Köy 
işleri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (7/1101) 

SORULAR 
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7. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde bağcılığın ihyası ve in
kişafı için yapılan çalışmalara dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1102) 

8. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Vize iflçesine bağlı bâzı 
köylerin yol, su ve okul ihtiyacının karşılanma
sına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık, Köy 
işleri ve Millî Eğitim bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/1103) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. —- Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1967 

yıllı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/667) (Sayış
tay Komisyonuna) 

2. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı 
fabrikalara mütedavil sermaye tahsisine dair 
7356 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı. (1/668) 
(Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

TBKLÎFLER 
3. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-

un, Millet Meclisi îdari Teşkilâtı hakkında ka
nun teklifi (2/866) (Plân Komisyonuna) 

4. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
ın, tarım ürünlerinin üretim ve satışı maksadiy-

le T. C. Merkez Bankasından sağlanan reeskont 
kredisine % 2 faiz uygulanması hakkında kanun 
teklifi (2/867) (Tarım, Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

RAPOR 
5. — Türkiye Halk Bankası ve Halik Sandık

lan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet MecUisi 
1/510; Cumhuriyet Senatosu 1/939) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 720 ye 2 nci ek. Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1202) 

-•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sati 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 75 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er

miştir. Müzakere için gerekli çoğunluğumuz 
vardır. Mürzakereye başlıyoruz. 

— 442 

Gündem dışı konuşma talepleri ziyadesiyle 
artmış olduğu cihetle aralarından tercih et
me imkânını bulamadım. Bu sebeple ve hiçbir 
arkadaşımın talebini aktüel anlamda görme
diğim için karşılıyamıyacağım, özür dilerim. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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M. KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Ufak bir 
tavzihte bulunacaktım. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, zatiâliniz geçen 
gündem dışı yapmış olduğunuz bir konuşma
da buğday için kredi talebinde bulunmuş iken 
TRT yanlışlıkla bunu arpa diye bildirmiş. Öy
le mi efendim? 

1. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisi 21 nci 
Dönem 1 nci Oturumuna T. B. M. M. inden seçi
len üyelerin listesi. 

BAŞKAN — Listeyi okutuyorum. 
Avrupa Konseyi İstişari Meclisi 21 nci Dönem 
1 nci Oturumuna T. B. M. M. den seçilen üyelere 

ait liste 
Asil : 
Yüksel Merderes (A. P.) Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Akça (A. P.) Manisa Milletvekili 
Aydın Yalçın (A. P.) İstanbul Milletvekili 
Muammer Baykan (A. P.) Çanakkale Millet

vekili 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 saydı 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 raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
çen birleşimde görüşmesine devam olunan, fa
kat bitirilmemiş bulunan Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu'nun Ulusal Bayram ve ge
nel tatiller hakkındaki kanun teklifinin müza
keresine devam ediyoruz. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Komisyon 
te§Mliyle alâkalı olmak üzere bir önerge var
dı. 

BAŞKAN — Efendim, tetkik ediliyormuş. 
Yarınki Birleşimde okutulacak. 

Geçen birleşimde bu kanunun yapılan müza
keresinde komisyon konuştuğu sırada müzake
re kesilmişti. Şimdi, komisyon adına Sayın Ce
lâl Koç konuşacaktır. Buyurunuz Sayın Celâl 
Koç.. Yok. Olmadığına göre son söz milletve-

M. KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Kredili 
buğday satışı yapılması hakkında konuştum. 
Tamamen yanlış aksettirilmiştir. 

BAŞKAN — Bendeniz bu şekilde düzelti
yorum, tavzihe uğramıştır efendim. 

INEL KURULA SUNUŞLARI 

Nihat Erim (C. H) P.) Kocaeli Milletvekili 
Fethi Çelikbaş (G. P.) Burdur Milletvekili 
Yedek üyeler : 
Nihat Bayramoğlu (A. P.) Bolu Mületvekoli, 
Mehmet Yardımcı (A. P.) İstanbul Milletve-

Erol Yılmaz Akçal (A. P.) Rize Milletvekili, 
Sabahattin Adalı (A. P.) Hatay Milletvekili 

Metin Cizreli (C. H. P.) Diyarbakır Millet
vekili, 

BAŞKAN — Bu arkadaşlarımız Avrupa İs
tişari Assamblesine seçilmiş bulunmaktadırlar. 

kilinindir hükmünden istifade ederek Sayın 
Tarık Ziya Ekinci T. 1. P. Grupu adına konu
şacak, buyurunuz. 

Sayın Ekinci bir dakikanızı rica edeceğim. 
Komisyon adına beyanda bulunacak kişi olma
dığı gibi ayrıca müzakereyi taMbedecek ko
misyon da yok. 

MELÂHAT GEDİK (Samsun) — Ben va
rım. 

BAŞKAN — Zatiâliniz bulunacaksın^. 
Buyurunuz Sayın Ekinci. 

T. 1. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 2739 sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesi 
hakkında verilen kanun teklifi geçen toplantı 
yılında Yüce Mecliste müzakere edildikten son
ra Senatoya intikal etmiş ve Senatoda müza
kere edilerek reddedilmiştir. Senatonun ret 
karan Meclisin İçişleri Komisyonunda görü
şüldükten sonra Senatonun " ret teklifine uyul
maması hususunda bir raporla Yüce Meclisin 
Huzuruna gelinmiş bulunuyor. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 443 — 
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Bundan evvelki birleşimlerde bu kanun 
teklifi üzerinde birçok arkadaşlar söz aldı:lar 
ve noktai nazarlarını belirttiler. 

Kanun üzerinde iki önemli itiraz serdedil-
mektedir. Birincisi; bu kanun kabul edildiği 
takdirde Kurban Bayramı ile Ramazan Bayra
mına takaddüm eden günün öğleden sonrası ta
til yapıldığı takdirde Devlet dairelerinin ça
lışmaması durumu tahaddüs edecek ve dolayı-
siyle tatilden bilistifade şehre, kasabaya inmiş 
olan vatandaşların işlerini takibetmeleri, işle
rini intacettirmeleri mümkün olmıyacak, gibi 
bir noktai nazar ortaya atıldı. 

ikincisi de, özellikle plânlı dönemde bulun
mamız ve kalkınmamız için çok çalışmamız ge
rektiği, noktasından hareket edilerek, Türki
ye'de fazla miktarda tatil yapılmış olduğu, 
dolayısiyle yeniden bir kanunla tatil süresinin 
artırılması gibi bir yola 'gidilmesinin, kalkın
mamızı engelleyici sonuçlar doğuracağı üze
rinde durulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet dairelerinin 
yılda 1 gün daha tatil edilmesi itirazı üzerin
de görüşlerimizi arz edeceğim. 

Bugünkü tatbikat karşısında, bu iddia ge
çerli bir iddia olamaz. Çünkü, bayramdan 1 gün 
önce, hattâ bâzan 2 gün önce, birçok daireler
de özellikle üst kademelerde görev alan mü
dürler ve yöneticiler tatil yapmaya başlamak
tadırlar. İç turizmin önem, kazandığı ve iç tu
rizm dolayısiyle birçok gelişen illerimizde ta
til yapmayı itiyat haline getirmiş olan bu üst 
kademedeki memurlar, genellikle bayramlara 
takaddümeden gün tatil yapmaya başlamakta
dırlar. Ancak, bu tatilden küçük memurlar ve 
alt kademedeki memurlar istifade edememek
tedirler. Vatandaşların işlerini yürütebilmesi, 
Devlet dairelerinde işlerini takibedebilmesi için, 
genellikle üst kademede bulunan memurları bul
ması ve onların tavsiyelerini, direktiflerini, 
emirlerini alması gerekir. Alt kademedeki me
murlarla yürütülen işler çoğu kez bayram er
tesine kalmakta ve iddia edildiği gibi, vatan
daşların işleri fiilen bugünkü tatbikat muva
cehesinde aksamamaktadır, aksıyorsa zaten ak
saması devam etmektedir. O halde, memurların 
tatil yapması halinde vatandaşların işlerinin ak-
sıyacağı iddiası fiilî durum karşısında geçer
li değildir. 

ikincisi, plânla dönemde sanayide kalkın
mamız için çok çalışmamız gerektiği noktai 
nazarına gelecek olursak; 

Arkadaşlar, çalışmaya engel bir durum mev
cut değildir. Kalkınmada herkesin eşit külfe
te katlanması ve herkesin kalkınmada sosyal 
adalete uygun şekilde emeğinin karşılığını al
ması iktiza eder. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin yöneticileri, özel teşebbüslerin fabrikaların 
"neticileri diledikleri gibi tatil yapmak iırv-
künnıa sahip iken, işçilerin «Memleketin kalkı
nacağı ve kalkınması lâzımgeldiği» görüşü 
ile tatil yapmalarına engel olmak veyahutta ta-
'il sırasında fazla mesai almalarına engel ol
mak gibi bir noktai nazar geçerli değildir. 
Bugünkü şartlarda bile, Pazar günleri, çeşitli 
bayram tatillerinde birçok fabrikalar çalışma 
imkânlarına sahiptir. Ama, İş Kanununa ve is 
mevzuatına göre çalışanlara çift yevmiye ver
mek suretiyle çalıştırılır. O halde, bu kanun 
••'::>Jm\ edildiği takdirde, kalkınmamızı engel
leyici bir durum doğuracaktır, ve çok çalış
mamız gerektiği bu dönemde çalışmalarımızı 
aksatacaktır iddiası geçerli değildir. Her fab
rika, her müessese işçisine tatilde de kanunun 
öngördüğü yevmiyeyi vermek suretiyle ra
hatlıkla çalıştırabilir ve istihsalini dilediği. 
:kild8 önceden plânlamış esaslara göre yü

rütebilir ve sağlıyabilir. 
O halde mesele, işçilerin hakkına saygılı ol

mak ve tatil zamanında çalışmaları gerekiyor
sa çift yevmiye vermek suretiyle çalışmalarım 
temin etmektir. Yoksa, kalkınmayı engelleyici 
bir durum değildir. 

Bütün bu sebeplerle, kanunun aleyhine serd 
edilmiş olan görüşlere katılmak mümkün de
ğildir. Kanunun lehinde olduğumuzu ve ko
misyonun getirmiş olduğu raporun lehinde oy 
vereceğimizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ko
nunun geçen birleşimlerden itibaren devam 
eden müzakeresinin kâfi görüldüğüne dair 
önerge var, önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmelerin kifayetini arz ederim. 

Sakarya 
Şerafettin Paker 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır. 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
îçel 

Mazhar Arıkan 
BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde Sa

yın Mevlüt Yılmaz, buyurunuz efendim. 
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Geçen hafta da müzakaresi yapılmış olan, 

hafta tatilleri hakkındaki kanun tasarısının 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına da
ir kanun teklifi üzerinde, gerek muhalefete 
mensup ve gerekse bizim grupumuza mensup 
bâzı arkadaşlar görüşlerini ifade ettiler. 

Meclisimizde nedense 6 arkadaş konuştuk
tan sonra, müzakereyi devam ettirmemek için 
ve milletvekillerinin görüşlerini tam mânasiyle 
aksettirmek imkânından mahrum bırakmak 
için, hemen yeterlik önergesi verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı kanun teklifle
rinde ve kanun tasarılarında elbette arkadaşla
rımızın da görüşleri vardır. Bu görüşlerini, 
fikirlerini serd etmek imkânını, bu kanunun 
müzakeresi esnasında bulabilememektedirler. 
Şimdi, bizim de bu hafta tatilleri hakkındaki 
kanun tasarısı üzerinde görüşlerimiz vardır. 

Burada bâzıları çıktılar, bu kanunun karşı
sında, işte «lâiklik elden gidiyor. Anayasa ni
zamı elden gidiyor, bu kanun Cumhuriyet niza
mını dinamitliyor» gibi fikirler serd ettiler. 
Bu, Anayasa nizamı ile, lâiklik nizamı ile 
uzaktan yakından hiç alâkası olmıyan bir ka
nun teklifidir. Bu kanun teklifi, zaten fiilen 
mevcut olan bayram tatillerinde, Kurban Bay
ramında ve Ramazan Bayramında yarım gün 
evvel tatil edilsin, demektedir. Zaten Kurban 
Bayramında olsun, Ramazan Bayramında olsun, 
arife günleri öğleden sonra çalışamamaktadır. 
Çünkü, bayram için vatandaş ihtiyaçlarını an
cak bugün temin edebilecektir, gibi gayet man
tıkî, gayet mâkul bir gerekçe ile bu kanun tek
lifi Meclise getirilmiş bulunmaktadır. Binaena
leyh, biz de uzun uzadıya, ariz - amik görüşleri
mizi ifade edebilmek için, hemen bu yeterlik 
önergesini kabul etmiyelim. Burada öyle lâflar 
edildi ki, öyle şeyler söylendi ki sanki bu kanun 
teklifi Meclisimizde kabul edilirse, memleket ik
tisadiyatı allak bullak olacak, iş sahası çöke

cek, işsizlik başgösterecek, gibi gayet saçma 
bir mantıkla burada görüşler serd edilmiştir. 

Eğer bu yeterlik önergesi kabul edilmezse, 
biz görüşlerimizi objektif olarak, mâkul man
tık görüşü içinde ifade edeceğiz. 

Şimdi, nedense muhalefet partilerine men
sup bâzı milletvekilleri dini alâkadar eden bâzı 
mevzuat geldiği zaman da, burada hemen lâik
liği öne sürerler. Bizim anlayışımıza göre, lâ
iklik din düşmanlığı demek değildir. Sonra, 
bir defa bu meselenin lâiklikle alâkası yok. 
Ben bayramları tetkik ettim. Bizim milletimi
zin hayatında dinî ve millî bayramlar olmak 
üzere bayramlar vardır. Dinî bayramlar, dün
yada, yer yüzünde 800 milyon insanı, daha faz
la başka dine mensubolan insanları da alâkadar 
eder. Ama Kurban Bayramı ile Ramazan Bay
ramı dinî birer bayramdır. Bizim milletimiz 
Müslümandır, bu büyük bir Müslüman kütlesi
ni alâkadar etmektedir. Binaenaleyh, şimdi di
ğer bayramların da önemi olduğu gibi, bunla
rın cemiyetimizde de pek büyük bir ehemmiyeti 
ve önemi vardır. 

Şimdi bayramları tetkik ettim : Çocuk Bay
ramı 1,5 gün olmak üzere tertip edilmiş, Çocuk 
Bayramından yarım gün evvel tatil ediliyor. 
Sonra, 27 Mayıs Bayramında 2,5 gün, yani bay
ramdan yarım gün evvel tatil ediliyor. Cumhu
riyet Bayramında, yarım gün tatil ediliyor. 
Yılbaşında yine, yılbaşından bir gün evvel, öğ
leden sonra tatil ediliyor. 

Binaenaleyh, 800 milyon Müslümanı alâka
dar eden dinî bayramların, bu bayramlar ka
dar, bâzılarının nazarında haysiyeti yok mu
dur arkadaşlar? Elbette vardır. Binaenaleyh, 
şimdi bu kanun teklifi hakkında görüşlerimizi, 
objektif olarak fikirlerimizi beyan edebilmek 
için bu yeterlik önergesini kabul etmemenizi 
istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Bu şekilde tümü üzerinde müzakere sona 
ermiştir. 

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

Maddeyi okuıtuyorum. 
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27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bay
ram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de

ğiştirilmesine dair kanun teklifi 
Madde 1. — 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sa

yılı Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesinin (D) ve (E) fık
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — (D) Şeker Bayramı; arife gü
nü saat 13,00 te başlamak üzere üçbuçuk gün. 
(E) Kurban Bayramı; arife günü saat 13,00 te 
başlamak üzere dörtbuçuk gün. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA CELÂL 
NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Başkan, bu hu
susta verilmiş takrirler vardır. Bu takrirlerle 
birlikte maddeyi tetkik etmek üzere geri isti
yoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar tetkik etmek 
için komisyona istiyorsunuz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA CELÂL 
NURİ KOÇ (Kars) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Komisyon tarafından madde tetkik edil

mek üzere geri talebedilmiştir. Bu bakımdan 
maddeyi komisyona, tekrar tetkiki için, veri
yorum. Kanun gündemde kalıyor, efendim. 

2. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(S. Sayısı : 797) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İş

ler» meyanında ve 54 noü sırada bulunan 797 
S. sayılı kanun tasarısının önemine binaen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir; 
öncelikle görüşülme teklifini oyunuza sunuyo-

(1) 797 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka* 
bul edilmiştir. 

Daha önceden dağıtılmış olduğu için rapo
run okutulmasına lüzum yok. 

Tümü üzerinde söz istiyenler? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önergede ivedilik teklifi vardır, ivedilikle 
görüşülme teklifini oyunuza sunuyorum Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 

sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin 
o gayrimenkulun bir bölümünden kat maliki 
gibi tek başına faydalanmasını: sağlamak için 
üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayri-
menıkullerin mülkiyetinin 2 . 1 . 1971 tarihine 
kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mül
kiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. 
Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek yal
nız ortak mülkiyet devam eder.» 

BAŞKAN — Sayın Usta, birinci madde 
üzerinde söz istemişsiniz, buyurunuz. 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun 1 nci maddesi üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

Bu kanunun 51 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının lehindeyim. 

Bildiğiniz gibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununun 51 nci maddesi, şahsi irtifak hak
larının kat mülkiyetine çevrilmesinde kolay
lık sağlamaktadır. Bu süre 2 Ocak 1969 tari
hinde sona ermektedir. Halen Ankara'da, İs
tanbul'da, izmir'de ve büyük şehirlerimizde 
yüzde 25, yüzde 30 kat mülkiyetine 'Çevrilmiş 
irtifak hakkı sahipleri mevcuttur, irtifak 
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hakkını kat mülkiyetine çevirmiyen hal sahip
leri, sonradan bâzı ortakların birtakım düşün
ce ve mülâhazalariyle direnişleri netioesi bü
yük zorluklar ve masraflarla karşılaşacaklar
dır. Bu zorluğu önlemek ve mevcut ihtiyacı 
karşılamak için 2 . 1 . 1971 tarihine kadar hak
ları bağımsız hale getirme müddeti koyulmuş
tur. 

Türkiye'mizde mülkiyet mukaddes ve muh
teremdir. Ona, Allah ilâhî kanunlariyle, büyük 
milletimiz de Anayasasiyle itibar etmektedir. 
Bu kadar aziz olan meşru mal edinme mües
sesesinin her şahıs ve kurum önünde itibar 
görmesi için, bütün ayrıntılardan sıyrılıp 
müstakil olması, sahiplerine itibar hakkı ta
nınması gerekir.. İşte bu sebeple, bu kanun ta
sarısı ile mahzurlarının ilgililerce giderilmesi 
mülâhazasiyle 2 . 1 . 1971 tarihine kadar kat 
mülkiyetine çevirme müddeti hakkı tekrar ta
nınmıştır. Bağımsız olmıyan tapuların sahiple
ri, bankadan ve kredi müesseselerinden kredi 
alamamak, ipotekli banka kredileri muameleleri 
yapamamak gibi durumlarla karşıkarşıya kal
maktadırlar. 

Bu kanunla büyük bir kütleye nefes aldır
mak imkânını vermiş olacağız. 

Kanunun lehimdeyim, kanuna müspet oy 
vereceğim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun, 2 . 1 . 1969 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde veril
miş bir önsrge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat 

Mülfkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin birin
ci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekinel 

«Madde 2. — Bu kanun, 2 . 1 . 1969 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer» 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde komis
yon bu şekilde bir önerge vermiştir. 

Önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEV-

Nl NEDİMOĞLU (Elâzığ) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal kabul etmiş bulunduğu ci
hetle 2 nci maddeyi bu değişik şekliyle oyu
muza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. 

Üçüncü (maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 7334 sayılı iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirin-
ci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve Mustafa 
Uyar'ın, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna altı madde eklen
mesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 arka
daşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna 7 madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/483, 2/280, 2/410) 
(S. Sayısı : 849) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Devlet Bakanı tarafından verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İş

ler» meyanıııda, 79 ncu sırada ve 849 S. Sayı-

(1) 849 S. Sayûı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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lı 7334 sayılı İktisadi ve Ticari tümler Akade
mileri Kanunu tadili ile ilgili tasarının önemi
ne binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Devlet Bakanı, bu bir saatlik süre 
zarfında görüşülecek kanunlardan takdimen 
alınmasını arzu ettiğiniz kanun, öyle mi? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ
OĞLU (Zonguldak) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutayım mı efendim? («Lüzum 
yok» sesleri). Lüzum yok. 

Rapor üzerinde söz istiyen? Yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi talebi vardır. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
leri Kanununun birinci ve yirmibirinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 

madde eklenmesine dair Kanun 
Madde 1. — 7334 sayılı Kanunun 1 ve 21 

nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 1. — iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliği 
haiz eğitim, öğretim ve araştırma yapan yük
sek dereceli akademik kurumlardır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bir 
tek katma bütçe ile yönetilir. Akademilerin 
ita âmirleri, Akademi başkanlarıdır. Tahak
kuk memurlarını kendileri tâyin eder. Akade
milerin bütçe hazırlıklarını Profesörler Kurul
ları yapar, bütçe Temmuz ayının sonuna ka
dar Millî Eğitim Bakanlığına sunulur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 21. — Akademi profesörleri, doçent
leri, Devlet memurları için kabul edilmiş olan 
belli çalışma saatlerinde görevlerinin gerektir
diği yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu bilim 
ve ihtisas kolunda araştırma, çalışma ve ya
yımlar yapmak ve yardımcılarına yaptırmak
la, öğrencilere belli kabul saatleri ayırarak on
lara gerekli sahalarda yardım etmek ve yol 
göstermekle, profesörler Meclisi Yönetim Ku
rulu veya Akademilerarası Kurul tarafından 
kendilerine verilen işleri görmekle, Akademi
de kurulacak komisyonlarda bulunmakla veya 
kendilerine verilecek başka geçici görevleri 
yapmakla yükümlüdürler. Ancak belli çalışma 
saatlerinden haftada 8 saati aşmamak ve Aka
demideki görevlerine halel vermemek şartiyle, 
meslekleriyle uygun olan bilim ve ihtisaslarına 
giren serbest işleri yapabilirler ve ek görev 
tazminatını gerektiren hizmetlerden başka, 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi esaslarına 
göre adı geçen maddede yazılı görevlerden 
yalnız birini alabilirler. 

Akademi ve akademilere bağlı kurumlarda, 
fiilî olarak öğretim görevinde bulunan ve 22 
nci maddeye göre resmî ve özel bir işi bulun-
mıyan öğretim üye ve yardımcılarına aylıkları 
ile Akademi Başkanlığı, Akademi Başkan Yar
dımcılığı, Enstitü Müdürlüğü, Lâboratuvar 
Şefliği gibi Akademi içinde alman ücretli yö
netim hizmetlerine ait ek görev tazminatından 
ve devrim tarihi dersi veya konferans ücretle
rinden başka, Akademideki lâboratuvar, semi
ner gibi çalışmalarına karşılık, her ay, 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerin
de yer alan hükümler dairesinde tazminat ve
rilir. Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

Üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi öğretim üyeleriyle, iktisadi ve 
Ticari ilimler Akademisinde öğretim yapacak 
nitelikleri haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesine göre Akademilerde görev alacak 
olanların bu görevlerinden dolayı aylık veya 
ücret almaları esas görevlerine ait tazminat
larına halel getirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü 
ek ve değişiklikleri ile birlikte aynen Akademi 
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mensupları hakkında da uygulanır. Bu mad
dede sözü geçen organlardan Üniversite Sena
tosu yerine Akademilerarası Kurul, Fakülte 
Profesörler Kurulu yerine Akademi Profesör
ler Kurulu, Fakülte Dekanı yerine Akademi 
Reisi aynı görevleri yaparlar. Bu hususta ilgi
li tahsisat akademiler bütçesine konulur. 

iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğ
retim üye ve yardımcılarının personel rejimi 
4936 sayılı Kanun ve ek tadilleri hükümleri 
dairesinde yürütülür. 

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

Madde 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri bağış ve vasiyet kabulüne, istik
raz ve benzerlerinden başka her türlü hukukî 
işlemler yapmaya yetkilidirler. 

İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine ba
ğışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığın
da Akademilerin taşınmaz mal edinmeleri ha
linde bunlar da adlarına tapu kütüğüne kaydo
lunur. 

Bağrış ve vasiyetlerin kullanılmasında bagış-
lıyanların veya vasiyet yapanların koydukları, 
kanuna göre muteber kayıtlara ve şartlara 
uyulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Ek Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinin gelir kaynakları şunlardır. 

a) Genel Bütçeden verilecek ödenekler, 
b) özel idare ve belediyelerce ve başka 

kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Akademilerce alınacak harçlar ve üc

retler, 
d) Akademilerde yaptırılacak araştırma 

ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş ve 
kişilerden alınacak paralar. 

e) Yayın satış gelirleri, 
f) Akademilerin taşınır ve taşınmaz mal

larının gelirleri, 
g) Bağışlar ve vasiyetler. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Ek Madde 3. — Her Akademiye, 100 000 
liraya kadar, bütçelerine konulacak ödenekler
den döner esrmaye verilebilir. 

Bu döner sermayenin, Akademiler arasında 
dağıtılması, gerekirse birinden diğerine akta
rılması Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. Dö
ner sermayede çalışan personelin ücretlerinin 
ödeme şekli, alım, satım, sarf usulleri, diğer 
muameleleri ile elde edilecek kâr hakkındaki 
işlemler özel yönetmelikle belirtilir. 

Bu yönetmelik, kanununun yürürlüğe gir
mesinden itibaren üç ay içinde Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlıkları ile Devlet Personel Dai
resince birlikte hazırlanır. 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve 
sair ayniyat kayıt, muhafaza ve hesap işlem
lerinde Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümleri 
uygulanır. 

Her malî yılan sonundan itibaren üç ay 
içinde döner sermayenin bilançosu ile gelir ve 
gider belgeleri Sayıştayın inceleme ve deneti
mi için hazır bulundurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 4. — Döner sermayenin hesap 
yılı malî yıldır. Bu sermayenin işlemleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz istiyen-
ler? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Lehinde tümü üzerinde söz istiyorum. Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN —Lehinde buyurunuz Sayın Sarı-
ibrahimoğlu. 

KEMAL SARRIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım; 

Memleketin bir ilim müessesesinin ihtiyaç
larına cevap verebilecek esasların tesbitine dair 
olan bu kanuna karşı gelmek elbette aklımız
dan geçmez. Tümünü, özü itibariyle tasvibede-
rim. Ancak, partilerarası protokolde mevcu-
dolmıyan bu kadar önemli bir maddenin te
peden inme gündeme alınıp, hiçjbirimizin tet
kikine mütalâasına imkân verilmeden geçişti
rilmiş olmasını da esefle karşılamış ve karşı
lamakta olduğumu da ifade ederim. Bu gibi 
üniversiteler, yüksek okullar, yüksek ilim 
müesseseleri ile ilgili kanunların hemahenk ol
masına bilhassa dikkat etmek gerekir. Yüce 
Meclisin meseleden kâfi derecede haberdar 
edilmeden, haberdar olmasına imkân verilme
den böyle hayırlı ve memlekete faydalı olma
sını temenni ettiğimiz bir kanunun geçiril
miş olmasını üzüntü ile karşılarım. Hürmetle
rimle. Allah hayırlı etsin. 

BAŞKAN — Bu, partiler arasında yapılan 
münasebet içinde 8 nci madde olarak ele alın
dığı belirtilen bir husustur. Bir saatlik süre 
zarfında görüşülmesi öngörülen kanunlar içe
risinde 8 nci madde olarak yer alan bu ta
sarı hakkında Sayın Bakanın vermiş olduğu 
önergeyi tavzih ettirdim : «Bir saatlik müddet 
zarfında görüşülecek işler arasında takdim, 
tehir mi istiyorsunuz?», diye sordum, «Evet» 
dediler, ona göre uyguladık. Bir yanlış anla
maya meydan bırakmış olmıyalım. 

Kanun tasarısı, tümü itibariyle açık oyla
maya tâbidir. 

Başka söz istiyen?.. Yok. 

Müsaade ederseniz kanun tasarısının açık 
oylamasını oy kupasını gezdirmek suretiyle ya
pacağız. Muvafık mı efendim? («Muvafık» 
Besleri.) 

Oy kupasını gezdiriniz. Kabulü halinde 
memleket gençliğine ve akademi caimasma ha
yırlı olsun. 

4. — 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) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi 
bir saatlik süre zarfında görüşülecek işler ara
sında bulunan ve gündemin 48 nci maddesini 
teşkil eden kanun tasarısının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Yalnız, Sayın içişleri Bakanı burada yok
lar... («Burada» sesleri.) 

Tamam efendim, buradasınız. Kanun tasa
rısının görüşülmesinin gelecek birleşime bıra
kılması hususunda mütalâada bulunuyorlar. 
O bakımdan müsaade ederseniz bunu takibeden 
diğer bir maddeye geçiyoruz. 

5. — İstanbul Teknik Üniveristesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) 
(S. Sayısı : 834) (1) 

BAŞKAN — öncelik önergesi var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

meyanında ve 64 ncü sırada bulunan 834 sıra 
sayılı tasarının önemine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyenler?... Yok. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Var 
Sayın Başkan var. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sa
yın Akçaoğlu. 

Grup adına mı efendim. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — G. P. Grupu adına buyurun. 
Komisyon aynı Komisyon, değil mi efen

dim? 

(1) 834 S. Sayılı basma/yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Evet efen
dim. 

G. P. GRUPU ADINA DURSUN AKÇA-
OĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, Millî 
Eğitim ve Bütçe Plân komisyonlannca da uy
gun görülerek müzakeresi yapılmak üzere hu
zurunuza getirilmiş bulunan İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı hakkında G. P. Grupu adına 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
istanbul Teknik üniversitesi Senatosunun 

26 Ekim 1960 tarihli karariyle Üniversiteler 
Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre 
kurulmuş bulunan İstanbul Teknik üniversi
tesi Nükleer Enerji Enstitüsü o tarihten bu
güne kadar kadrosuz olarak çalışmıştır. Ve 
halen, de aynı şekilde çalışmaktadır. 

Bu faaliyetler istanbul Teknik Üniversitesi
nin ilgili kürsüleri öğretim üyelerinin fahri
yen mesaileriyle dışarıdan temin edilen ücret 
almıyan uzmanlarla yürütülmüştür. 

Devlete ne fazla bir yük, ne de malî külfet 
yükletmiyen bu deneme safhası başarılı olmuş
tur. Enstitü, Üniversite üstü nükleer mühen
dislik tedrisatiyle bu alanda uzmanlar yetiş
tirmiş, araştırmaları ve neşriyatiyle temayüz et
miş ve bilhassa nükleer enerjinin memleket 
kalkınmasında faydalı olmasını temin edecek 
mahiyette etüt ve incelemeleriyle Devlete yar
dımcı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, yakın bir gelecekte 
nükleer enerjiden favdalanma alanları ve im
kânlarının önemli derecede genişliyeceği nük
leer enerjinin elektrik üretiminde ehemmiyetli 
bir kaynak olacağı anlaşılmaktadır. 

Büyük devletler bu konuyu geniş imkânla-
riyle bir yarış haline getirmişlerdir. Buna 
muvazi olarak gelişmekte bulunan ve imkân
ları mahdut devletler de işin önemini nazara 
alarak teknolojiyi, imkânları nisbetinde ge
liştirmek çabası içine girmişlerdir. 

Bu yeni bilim dalında, memleketimizin de 
diğer devletlerden geri kalması tabiatiyle 
düşünülemez. Zira, diğer devletlerle bugün ara
mızda teknik sahadaki mesafenin oluşunda 

I elektrik tatbikatı devrine geç girmemizin tesiri 
olmuştur. 

Nükleer enerji devrine girmekte bizi geç 
bırakmıyacak olan bu enstitünün faaliyetleri 
olabilir, işte bu sebeple yurdumuzun yüksek 
menfaatlerini göz önünde tutan istanbul Tek
nik üniveı sitesi Senatosuna teşekkür etmeyi 
bir borç biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyada hızla gelişmekte olan bu yeni tek

nolojide istenilen şekilde formasyonu haiz uz
manlar yetiştirmek ve memleketimizin bu alan
da ilerlemesine yardımcı olmak üzere nükleer 
bilim ve teknikte aı aştırma, inceleme ve ge
liştirme hizmetlerini gereği gibi yapmakla 
mümkün olacaktır. 

Nükleer Enerji Enstitüsünün tüzel kişi
liği haiz kadrolu bir teşekkül haline geti
rilmesi bu bakımdan faydalı ve hattâ zaru
ridir. 

G. P. Grupu bu kanun tasarısını olumlu 
karşılamakta, tasarı ile temin edilen imkân
lar, az da olsa, bu alanda kendilerine büyük 
vazifeler düşen vetkililerden aradaki mesa
feyi mümkün olduğu nisbette kapatacak bir 
mesai ve gayreti bilhassa temenni etmektedir. 

Hükümetin de, bütçelerin de gereken, öde
nekleri esirgememesini ayrıca temenni ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
işte bu görüşlerle tasarıya müspet oy 

kullanacağımızı beyan eder, başarılı olması 
dileğiyle G. P. Grupu adına Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. ivediliği oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 

Kanununa ek Kanun 
Madde 1. — 13'. 6 . 1946 tarih ve 4936 sa

yılı Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak is
tanbul Teknik Üniversitesinde açılan Nükleer 
Enerji Enstitüsüne ait ilişik (1) ve (2) sayılı 

I cetvellerde gösterilen kadrolar 7 . 7 . 1948 ta-
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rih ve 5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellere «Nükleer Enerji Enstitüsü» 
başlığı altında eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, 
aleyhte oyunu izhar yönünde söz istiyen?.. Yok. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle işari oya ta
bidir. Oyunuza sunuyorum. Kabul edeler... Ka
bul etmiyenler... Kanun tasarısı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

6. —• 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 8İ7) 

BAŞKAN — Bu da bir saatlik süre içinde 
görüşülmesi öngörülen tasarılar arasındadır. 

Rapor üzerinde müzakerenin gerekli gö
rülmesi hususunda önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 7 nci sırasında bulunan 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun geçici 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı (sıra sayısı 847) 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

847 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Bu tasarının, gündemdeki bütün konulara 
takdimen öncelik ve ivedilikle müzakere edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

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

Raporu okutmaya lüzum var mı efendim? 
Daha önceden dağıtılmıştır. («Yok» sesleri) 
Yok. 

Rapor üzerinde söz istiyenler?.. Sayın Ekinci 
buyurunuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlanm, aslında tümü itibariyle 
kanunun lehinde olduğumu arz etmek isterim. 
Ancak, bir tereddüdü bertaraf etmek ve oyu
muzu kullanırken daha emin bir şekilde kul
lanmamızı sağlamak bakımından bâzı husus
lara dokunmak istiyorum. 

Bu kanunun Anayasanın 133, 134 ve 138 nci 
maddeleri muvacehesinde gözden geçirilmesi ve 
bu maddelerle bir intibaksızlık halinde olup 
olmadığı hususunda Sayın Bakanın ve sayın 
Komisyonun Yüce Meclisi tenvir etmesi gerek
tiği kanısındayım. 

Malûmuâliniz Anayasanın 133 ncü maddesi, 
«Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe, 
Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ay
rılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kal
dırılması sebebiyle de olsa, aylıklarından yok
sun kılınamaz» der. Yine Anayasanın 134 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında askeri hâkimlere 
ilişkin hükümde, «Askerî hâkimlerin yaş haddi 
kanunla belli edilir.» der. O halde kanunla bel
li edilen yaştan önce askerî hâkimlerin, askerî 
yargıtay üyelerinin, askerî yargıtay daire baş
kanlarının ve askerî başsavcılarının kanunla 
belirtilen yaştan önce tekaüde sevk edilmeleri, 
kadrolarının kaldırılması veya başka bir işleme 
tabi tutulmaları mümkündeğildir. Ve yine Ana
yasamızın 138 nci maddesinin 4 ncü fıkrası da; 
«Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, 
askerî hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin 
bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hiz
metinin gereklerine göre özel kanunla düzen
lenir» dediğine göre bu kanunda askerî hâkim-
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ler, yargıtay üyeleri, daire başkanları ve as
kerî başsavcılar için bir tefrik yapılmadığına 
göre, getirilmiş olan bu ek fıkranın askerî hty 
kimlere ve yargıtay üyelerine de uygulanma
sı iktiza eder kanısındayız. 

Eğer bu hüküm askerî hâkimlere ve yar
gıtay üyelerine uygulanacak olursa Anayasa
nın 133 ve 134 ncü maddelerine aykırı duru
mun tahaddüs edeceği kanaati bizde uyan
maktadır. Bu kanunun ya askerî yargıtay üye
lerine ve askerî hâkimlere uygulanmıyacağı 
tasrih edilmeli veyahut da eğer muhtevasında 
mündemiş ise teknik açıdan sayın Bakan veya 
Komisyon bizi tenvir ederlerse, Anayasa ile 
arada bir intibaksızlık olmadığı hususu sarih 
olarak belirtilir ve zabıtlara geçerse o zaman 
oyumuzu daha vicdan rahatlığı ile kullanmamız 
imkân dâhiline girer. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is-
tiyen?.. Yok. 

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

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun srecici 2 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun p-eftici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Ek fıkra : «Ancak, her sıntf ve rütbedeki 
general ve amirallerin terfi veya emeklilik iş
lemleriyle, albayların terfi işlemlerinde, Yüksek 
Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle, 49 
ncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümleri 
hariç) a, b, c, d, e, ve f bendlerinde belirtilen 
kadro, kontenjan, nisbet ve miktarlarla diğer 
hükümleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren uygulanır.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. 

1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan bir 
önerge vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
1 nci maddedeki «ancak» ibaresinden sonra, 

«Askerî Yargıtay Başkanları ve üyeleriyle baş
savcısı hariç olmak üzere» deyiminin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Komisyon adına söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sarıgöz. 
önerge hakkında. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Muhterem arkadaşlar, 
bu önerge dolayısiyle ve aynı zamanda, kanunun 
tümü üzerinde konuşan Sayın Ekinci'ye de arzı 
cevabetmiş olacağım. 

Memleketimiz hukuk tatbikatında özel ve ge
nel kanun hükümleri birbiriyle çatıştığı zaman 
hangisine itibar edileceğine mütedair müstakar 
bir tatbikat vardır. Kaldı ki, muhterem arkada
şımızın askerî hâkimler hakkında bir kayıt kon
masını derpiş ettiği önergesindeki husus Anaya
samızla ve özel kanunla da emniyet altına alın
mıştır. Bu kayıt konduğu takdirde madde de bir 
haşivden ibaret kalacaktır. Komisyon olarak bu
na katılmadığımızı ve maddenin komisyondan 
geçtiği şekilde kabulü istikametinde oy kullan
manızı istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarıgöz. Sa
yın Odyakmaz bir sual soracaklar. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Maddede, 
«her sınıf» tabiri vardır. Bu «her sınıf» tâbiri 
içinde, verdiğiniz izahata göre, askerî hâkimler 
ve askerî savcılar dâhil midir, değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Devamla) — Efendim, sarahatle arz 
ettim, dâhil değillerdir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atagün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Geçici Komisyon 
Başkanı çok sayın arkadaşım, müstakar tatbikat 
vardır, bu tatbikata göre değişiklik önergesi ka
bul edilirse bir nevi haşiv olacaktır, tekrarı ma
hiyetindedir demek isterler, ama tatbikat, benim 
bildiğime göre, tam aksidir. Şayet askerî Yargı
tay hâkimleri, arkadaşımın düşündüğü gibi mü
talâa ediliyorsa, bizim teklifimizi, sarahat getir-
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mesi bakımından kabul etmekte hiçbir mahzur 
yoktur. Kanun teklifi Komisyonun beyan ettiği 
şekilde kabul edilecek olursa, tatbikatta bâzı 
mahzurlar doğacaktır. Askerî Yargıtayda bulu
nan çok sayın üyeler ve başkanları, başsavcısı 
bir kıtada bulunan subay gibi değildir. Mahrut-
tan ve kıta kumandanlığı yapmak gibi bir gö
revi mevzuubahsolmadığı için Askerî Yargıtay 
Başkanı, Başsavcısı, Daire Başkanı ister albay 
olsun, ister general veya amiral olsun, Temyiz 
Mahkemesinde bulunan sayın üyeler gibi vazife 
ifa ederler ve bu vazifeyi ifa ederken de general 
ile bir albay arasında fark yoktur. Danıştayda 
bu hususta bir tatbikat yapılmış ve bir generalin 
emeklilik işlemi de iptal edilmiştir. 

Ben, tatbikattan endişe duyduğum için böyle 
bir sarahatin verilmesinin haşiv olmadığı, tatbi
katta işlemleri sarahate götüreceği ve Sayın Ko
misyon Sözcüsünün beyanı da benim teklifime 
paralel bulunması itibariyle bu metnin içine gir
mesinin fayda getireceği kanaatini taşıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atagün önergesini izah 
(buyurdular. Komisyon da katılmadığını beyan 
etti. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir önerge. 

Maddeyi metinde yazılı şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

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 kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, lehinde, 
aleyhinde söz istiyen? 

Buyurun, Sayın Solmazer. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Ordudaki piramidin bozuk olduğu hepimizin 
malûmudur. Bilhassa üst rütbelerdeki şişkinlik, 
alttan gelen genç ve kabiliyetli subayların yük
selmelerine de engel olacak bir duruma gelmiş
tir. Yalnız, bu kanun, 926 sayılı Kanun kabul 
edilirken bu madde üzerinde görüşmeler yapıl
dığında çok miktarda bir emeklilik bahis konu
su olduğu cihetle üst rütbedeki subayların bir 
hazırlık safhası niteliğini taşıyan 1970 de emek
lilik işlemlerinin yapılacağı öne sürülmüş ve 
kendileri yaş haddine gelmeden çok evvel emekli 
edilmiş durumuna girecekler, onun karşılığı da 
2 - 8 aylık maaş tutarını tazminat olarak ala
caklardı. 

Bu kanunla, şu değişiklikle 1969 senesinde 
normal olarak kendi emsalindeki sivil memurla-

I rın tekaütlük süresine 15 sene kala, 20 sene kala, 
! çok hallerde, genç subayların emekli olma ihti

mali mevcuttur. Bu kabul ettiğiniz fıkra ile 42, 
belki 43 yaşında havacı bir generalin emekli ol-

j ması bahis konusudur, onun yerine 50 yaşında 
bir sınıf subayının generalliğe terfii bahis konu
sudur. 

İ Bu hale göre, 1969, 30 Ağustosunda - eğer bu 
j hüküm Senatodan da aynen geçerse - orduda ge-
! neral sınıfından asgari 35, albay sınıfından da 

500 albayın genç yaşta emekliliği bahis konusu 
i olacaktır. Bu hususu dikkatlerinize saygı ile arz 

ederim. 
BAŞKAN — Kanun tasarısı tümü itibariyle 

işari oya tabidir. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kalbul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kanun tasarısı tümü 
itibariyle kabul edilmiştir. 

7. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dı§ı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı, kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/505) (S. Sayısı : 842) 
(V 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini öngören Önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 71 nci sırasında bulunan, Silâhlı 

Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç faz
lası bulunan malzemenin satılması, devredil-

(1) 842 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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mesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek ya
bancı silâhlı kuvvetler personeli hakkındaki ka
nun tasarısı (Sıra Sayısı 842) sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. Bu tasarının gündem
deki bütün konulara takdimen ivedilik ve ön
celikle müzakere edilmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakam 
Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Gereği buna göre icra edilecektir. 

Efendim, kısa bir rapordur okutalım mı? 
(«Lüzum yok» sesleri) 

Lüzum yok, Peki, okutmıyalım. 
Rapor üzerimde söz istiyen? 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel)" — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Beş dakika
nız var efendim. 

0. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ÇATAL-
OĞLU (İçel) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türk Silâhlı Kuvvetleri elinde bulunan malze
meler, eğer ihtiyaç fazlası ise veya kadro dışı 
edilmişse veya çürüğe çıkarılmışsa bu malzeme
nin Erkânı Harbiyeriin ve Askerî Şûra'nm mü
talâası alınmak suretiyle içeride muayyen mües
seselere ve kurumlara satılmasına, dışarıda doıst 
devletlere, Türkiye'nin dış emniyetini değiştir-
miyecek devletlere satılmasına veya hibe edil
mesine veya değer fiyatından daha az bir fiyat
la satılmasına mütedair olan kanunun Halk Par
tisi Grupu adına olumlu karşılıyoruz. 

Ancak, buradan elde edilecek paranın, Millî 
Savunma Bakanlığında açılacak özel bir fona, 
yani Türk Silâhlı Kuvvetlerine Harb Malzeme
si temin edecek ve harb malzemesi bağlıyacak 
fabrikaların kurulması için tahsis edilecek özel 
fona konulmasını istiyoruz ve bu paranın hiç
bir suretle başka bir maksatla kullanılmasının 
karşısındayız. 

Hükümet teklifi, Bakanlar Kuruluna bu 
paranın tahsis edilmesini ve onların emrinde 
bulundurulmasını istemektedir ki, bunun tanna-
miyle karşısındayız. Eğer Bakanlar Kurulunun 
emrinde bulunacak olursa, gerçi Bakanlar 
Kurulunun da başka yere sarf edilebileceği ak
la gelmezse de, her ihtimale karşı bu tasarrufu 
Bakanlar Kurulunun elinden alarak Millî Sa
vunma bütçesinde açılacak özel fona yatınlması 

ve başka maksatla her hangi bir yerde kulla
nılmasının karşısına geçilmesi taraftarıyız. Bu 
suretle kanunun kabul edilmesinin sayın üyeler
den rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Grup adına, buyurun Sayın 
Şenyurfc. 

G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; 

Güven Partisi Grupu olarak, Sayın Hükü
met tarafından getirilmiş bulunan bu tasarı için 
görüşlerimiz müspettir. Sadece bu vesile ile ve 
kanunun birinci maddesinde yer almış olan bir 
hubusa temas etmek için huzurunuzda bulunu
yorum. 

Tasarının birinci maddesinde ve (B) fıkra
sında ; «kadro dışı bulunan bu gibi araç ve ge-
ı'oçlerin aynen Türkiye ̂ deki millî kurum ve mü
esseselere devrödilmesine veya satılmasınla..'? 
denmektedir. 

Bizim kanaatimiz ve arzımız şudur: Türki
ye'deki millî kurum ve müesseselere bu gibi 
araç ve gereçlerin dağıtılması, hele birtakım 
esaslara bağlanmaldığı takdirde ve müddette 
birtakım ihtilâfları, ihtilatlan mucibolabilecek 
ve aynı zamanda, harb sanayii gibi mülhim bir 
fonda tutulması mecburi kılınan, derpiş edilen 
bu paranın şu veya bu suretle dağıtılmasını 
veya istenilen şekilde bir fonda toplanamaması 
gibi bir durumu intaç edebilecektir. O itibarla 
maksaJdın da ulviliği, maksadın da Türk Silâhlı 
Kuvvetleri bakımından ehemmiyeti ve netice 
itibariyle vatan müdafaası bakımından lü
zumu ve ehemmiyeti nazarı itibara alın
mak suretiyle maruzatıma başlarken ifadle et
tiğim gibi, hele bir takım esaslar vazödihnediği 
takdirde bir takım ihtilâflara, ihtilâtlara sebe
biyet verecek bu hususun maddeden kaldırılma
sı ve sadece «satılması» şeklinde düzeltilmesi, 
tasanda bu şeklin derpiş edilmesi çok daha fay
dalı ve yerinde bir hâl çaresi olacaktır. Bunu 
saygılanmla, Yüce Meclise, Hükümette ve ko
misyonun dikkatine arz ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oylamaida oylarnı kullan-
mıyan a.rka daşımız varsa, lütfen kullansınlar. 

Sayın Kırbaşlı, buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş-

kan, sayın milletvekilleri, 
Millî Savunma Bakanlığı emrine, mutlak 

tasarrufu Millî Savunma Bakanlığına alilt, bu-

— 455 — 



M. Meclisi B : 75 

gün için yaşlan bazılarının bir asra, bâzılarının 
00 - 60 seneye yaklaşan, dolaylı veya dolaysız 
şekillerde kullanılabilecek harp malzemesi ve 
vasıtaları mevcuttur. 

Bir defa, şimdiye kadar bu türlü bir gecik
me, şahsımıza göre, iktisadi kaidelerle kabili 
telif değildir. Kullanılmayan bir malzemenin, 
bütçe gerekçelerinin modern prensipleri de na
zarı itibara alınarak, şahıs ellerinde nasıl bekle
miyorsa, devlet elinde de beklememesi, elden çı
karılması, ne şekilde olursa olsun bir istifadeye 
arzed'ilmeısi gerekmekteydi. 

Huzurunuza getirilmiş bulunan bu tasarıyla 
böyle büyük bir isabet kaydedilmiş bulunmak
tadır. Millî Savunma Bakanlığının emrinde de
polarda, ambarlarda, ordunun ihtiyacı dışında 
bir talkım kadro dışı edilmiş silâh ve malzeme 
bulunmaktadır. Bir de, çürüğe çıkmış ve bugün 
fiilen kullanılması mümkün olmıyan ve fakat 
iktisadi değere tahvili mümkün olan malzeme 
bulunmaktadır. 

Bunların elden çıkarılması normaldir. Hem 
modern bütçe prensipleri bakımından, hem 
ambarların boşaltılması bakımından, hem de 
her sene sayım, devrü teslim, ambarlama gibi 
'birtakım muamelelerin de ötesinde kalınması, 
zaman tasarrufu bakımından çok ehemmiyetli 
bulunmaktadır. 

Burada, Hükümete geniş bir yetki tanınmış
tır, bu yetkinin tanınması da normaldir. Şöy
le ki; bir defa Hükümet gerekli danışmayı ve 
istişareyi yaptıktan sonra bu malzemenin alı
cısı çıktığı takdirde satılmasını -hangi malze
menin satılabileceği de ayrıca danışma kurulun
dan alınacak kararla takdir edilecektir - hibe 
edilmesini veyahutta millî kurumlara, istifade 
edilebilecek durumda ise, devredilmesini âmir
dir. 

Buradaki «millî kurumlar» tabiri çok yerin
de kullanılmıştır. Çünkü, nasıl olsa bunların 
imhası düşünülmediğine göre istifadesi, istifade 
edilme yoluna gidilmesi gayet tabiî görülmekte
dir. Bu Seyyaliyet Hükümetin takdirine bıra
kılmış ve aynı zamanda buralardan elde edile
cek meblâğın da yine Türk Silâhlı Kuvvetlerime, 
onun modernize edilmesine Ve yeniden teçhizat 
ve silâh alınmasına sarf edilmesi de, kanunun 
gerekçesinde belirtildiği gibi, öngörülmüştür. 

Blir arkadaşımızın burada ifade ettiği şekil, 
bence tatbjkat bulmıyan bir hal tarzıdır. Millî 
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Savunma Bakanlığının bütçesinde açılacak özel 
bir maddeye, tahsiisıen harcanmak, muayyen 
maksada sarf edilmek gerekçesiyle, bloke edil
mesi, genel mânada müzakere ve münakaşası 
kabil ise de bu şekilde elde edilen gelirin mu
ayyen yere tahsisi prensibi, bütçe uygulamala
rında pek itibar edilen bir husus olmadığı için, 
öyle olmuş olsa meselâ arazi vergilerimden elde 
edilen gelirin, talhsisen arasi giderlerine sarfı 
gibi, bütçenin genelliği prensibine, bir kelime 
ile, harcama prensibine aykırı bulunduğu için, 
Komisyonda yapılan uzun münakaşa ve müzake
reden sonra seyyaliyet vermek, inisiyatif ver
mek bakımından böyle bir karara varılmıştır. 
Bu bakımdan, kanunun gerekçesinde belirtildi
ği veçhile, geliş tarzı itibariyle iyi bir metin ha
zırlandığı kanaatindeyiz. Bu şeklikle kabulün
de isabet olacaktır, hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
saatlik süre zarfında görüşülecek kanunların 
görüşme müddeti sona ermiştir. Gönül, bu ka
nunun da çıkmasını arzu ederdi, fakat imkân 
bulamadık. 

Sayın Hilmi işgüzar, zatıâlinüzin bu kanu
nun tümü üzerinde söz sıranızı kaydettim. 

8. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanton tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı: 758) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde görüşülmesi
ne başlanan 758 Sıra Sayısında kayıtlı tasarı 
ve rapor üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Bakan hariç olmak üzere, gerek grupları 
adına, gerek şahısları adına 10 sayın arkada
şımız konuşmuştu. Bu arada yeterlik önergeleri 
gelmiş ve geri alınmıştı. 

Şimdi grupları adına söz sırasında kayıtlı 
olan arkadaşlardan Adalet Partisi Grupu adı
na Mazhar Ankan'a söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Arıkan. 

A. P. GRUPU ADINA MAZHAR ARIKAN 
(İçel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 24 Mart 1968 tarihinde görüşülmesine (baş
lanmış ve bugüne kadar bitirilememiş olan 2 
maddelik bu kanun tasarısı dolayısiyle Alalet 
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Partisi Grupu adına 2 nci defa huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bizden önce konuşan muhalefete mensup 
bâzı sayın üyeler, bu tasarının ağırlığını, cid
diyet ve zaruretini kaale almıyarak, politik is
tismara yer vermemiş, grupumuza haksız ve 
ağır ithamları reva görmemiş olsalardı elbette-
ki Yüce Heyeti işgal etmiyecektim. 

Sayın milletvekilleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün beya

nının hemen hemen tekrarından ibaret olan ve 
ondan fazla olarak da, incitici ve kırıcı bir üs
lûbu ihtiyar eden Sayın Reşit Ülker'in geçen 
celselerdeki konuşmalarına ve diğer hatiplerin 
beyanlarına cevap teşkil edecek surette görüş
lerimizi 24 tarihli oturumda, tasarının tümü 
hakkındaki konuşmamızda arz etmiştik. 

Mesele karıştırıldığı gibi, öyle dolaşık ve 
muğlak bir mesele değildir. Ama hakikati, doğ
ruyu, hukukî ve kanuni olanı teslim edebilmek 
için hisli ve hırslı, öfkeli ve sinirli olarak, bu 
şekilde marazi itiyatlar insana hata işletir. 
Hele hele, hep Bülent Nuri'nin ve benzeri pro
fesörlerin kafası ile değil, biraz da kendi kafa
mızla düşünmemiz, kendi kafamızı kullanmamız 
lâzım. 

Geçen celse Sayın Adalet Bakanı o kadar 
serinkanlılıkla işin hukuki ve teknik yönlerini 
izah ettiler ki; celse tatilinden sonra vestiyer
de muhalefete mensup, insaf sahibi bir arka
daşımızın; «Bakan bu işte haklı konuştu» de
diğini kulaklarımla işittim. Ne var bunda, inat
tan ne çıkar arkadaşlar? tyiye iyi, kötüye kötü 
demek demokrasinin ve medeniliğin bir vas
fıdır. Siz getirdiniz mi iyi, biz getirdik mi kö
tü... Bu, çıkar yol değildir, beğenilen usul, ob
jektif bir kıstas değildir. Kötüyü, el birliği 
ile iyi yapalım ama, insafı elden bırakmadan 
gönül zenginliği içinde, dostluk içinde yapalım. 

Arkadaşlarım, Anayasanın 132 nci maddesi 
meydanda : «Hâkimler görevlerinde bağımsız
dırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani 
kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiç bir organ, makam, merci veya kişi, yar
gı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.» 
demektedir. 

Bu, hâkimler için. Savcılar için olanı 137 
nci maddede zikredilmekte; «Kanun, Cumhu
riyet savcılarının ve kanun sözcülerinin özlük 
işlerinde ve görevlerini yapmalarında teminat 
sağlayıcı hükümler koyar. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanım Sözcüsü 
ve Askerî Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahke
meler hâkimleri hakkındaki.hükümlere tabidir.» 
denilmektedir. 

Eğer aynı teminat savcılar için de istensey-
di, Anayasa koyucusu 137 nci maddeyi 132 nci 
madde gibi tedvin ederdi. Etmemiş, kasden et
memiş. Neden etmemiş? Savcılar hâkim olma
dıkları, kaza, yani yargı yetkisine sahibolmadık-
ları için etmemiştir. Başka türlü bir teminat 
içinde olmaları gerektiğini düşündüğü için is
tememiştir. 

Şimdi cevaplarımızı arz etmeye devam edi
yoruz. 

Görüşmelere 24 Martta güzel güzel başladık. 
Gruplar gayet sakin konuştu. Şahısları adına 
söz sırası Sayın Hakkı Esatoğlu'na gelince ko
nuşma üslûbu değişti. Eski - yeni iktidarlar it
ham edildi. C. H. P. bermutat mazlum ve ma
sum sandalyasına daima davacı, daima şikâyet
çi.. Önceki celse aynı durum yine devam etmiş
tir. Bu tarz sert bir konuşmaya intikal etme!: 
lüzumsuzdur. Eğer tenkid ise bu, çok yumuşak 
üslûp içinde de yapılabilir. Neden biribirimizi 
incitiyoruz? İddiaların ve ithamların başında; 
gerek Sayın Ülker, gerek Sayın Esatoğlu ve ge
rekse Sayın Çanga beyanlarında; tasarının siya
si maksatla getirildiğini, seçim kazanmak için 
bir tedbir olduğunu ifade ettiler ve devamla; 
«Bu kanun memleketi zindana çevirme kanunu
dur. Baskılarla belli hedeflere yarmak için ge
tiriliyor, savcılar baskı altında tutularak böy
lece seçim kazanılmak istenmektedir.» dediler. 
Bu iddialar, ciddiyeti olmayan ve sarf eden ar
kadaşlarımızın müktesebatı ile kabili telif bulun
mayan iddialardır. Buna herkes güler. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinde se
çim endişesi mi var? Yok. Bu bir. İkincisi; 
seçimi savcının, hâkimin takibettiği, tevkif etti
ği veya salıverdiği üç, beş kişi kazandırmaz ki. 
Hiçbir patiye kazandırmaz. Hiçbir parti seçim 
için savcıdan, hâkimden istianede bulunmaz. Bu 
çok garip, icap3iz, yakışıksız bir iddiadır. Bunu 
savcı ve hâkim de kabul etmeg. Hattâ, böyle bi? 
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iddia onları ü^er, rencide eder. Adalet Far tisi 
vazifesini yapan her vazifeli gibi, bu muhterem 
meslek mensuplarım da dürüst mesailerinden 
dolayı ancak takdir eder. Bu, her saman böyle 
olmuştur ve böyle olacaktır. Adalet Partisi me
murun reyinden endişelenmez, kimsenin reyin
den endişelenmez. Zira rey sahipleri, kim olur
sa olsun, reylerinde hürdürler. Adalet Partisi 
memur tazyiki, hakim, savcı tazyiki ile, hiçbir 
tazyikle iktidara gelmedi. Çünkü, Adalet Par
tisi iktidarı dipçikli bir iktidar değildir, böyle 
bir özlemin de içinde değildir. Onu dipçikti 
iktidar yapmaya zorlamak boşunadır. Adalet 
Partisi iktidarı, medeni bir iktidardır, megrai-
yetini Türikye Cumhuriyeti Anayasandan ve 
kanunlarından alır. Bunu Türkiye'de değil, 
yeryüzünde bilmeyen kalmamıştır. Başka türlü 
iddia, düpedüz iftira, kıskançlık ve safsatadır. 

Değerli arkadaşlarım, memur, vazifesini ya
ranmak kaygısı dışında, bitarafane yaparsa, dai
ma sevgi ve takdir görür, huzur bulur. Beş 
parmağın beşi de bir olmuyor işte. Bir kısım 
arkadaşlarımızın, maalesef malzeme yaptığı, ku
surlu memur hareketleri olmuştur. Her iktidar 
devrinde olmuştur. Elbette ki, lâyık olduğu mu
ameleyi görmüştür ve görmelidir. Ama hazin 
olanı, bunları istismar etmektir. Değerli arka
daşlarım, istismar etmememiz lâzım. Kötü ha
reket sahiplerine arka çıkmamalıyız. Çıkmama
mız lâzım. Onların kötü hareketlerini, hepimiz 
için söylüyorum, biribirimizi kusurlamada mal
zeme olarak almayalım. Almayalım ki, kusurlu 
ile kusursuz artık Türkiye'de aynı yerde ve se
viyede olmasın. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımın bahsettiği. 
savcıyı - biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz, Reşit 
Bey belki bilmiyebilir - Sayın Çumralı, Sayın 
Kurutluoğlu, Sayın Atalay çok iyi bilirler, zira 
onlarla da ihtilâfı vardı. Herkesle ihtilâfı var
dır, kendi kendisiyle de ihtilaflıdır bu zat. Her 
kes kötü de bu zat mı iyi? Neyse, bunu bıraka
lım.. 

Yine Sayın Ülker aynen şöyle buyurdular: 
«Bütün bu tasarılarla bir ağ kurulmak isteni
yor. Ama millet bu ağa düşmiyecektir.» dedi
ler. Sayın Ülker zeki bir arkadaştır. Ama bura
da, sinirinden olsa gerek, boş bulundu; konuş
tukları cümlenin sonu hakikaten doğru, Türk 
Milleti, millet olalı ağa düşmemiş ve düşürüle-
jnemiştir. Hele oyuna hiç gelmez. Eğer, ağa dü- j 

şecek kadar basiretsiz, oyuna gelecek kadar, 
idare edenler hakkında, bilgisiz olsaydı bugün 
iktidarda Adalet Partisi olmazdı. Söylemek iste
mezdim ama, kusura bakmasın arkadaşım, mec
bur etti; bu millet millî bakiye ağına ve oyu
nuna rağmen, bunların hepsini aşıp Adalet Par
tisini mjüstakillen iktidara getirmiştir. Bu mil
let mi ağa düşecek, oyuna gelecek? Türk Mille
tini. iyi tanımak lâzım. Bu sözler, onu üzer ve 
rencide eder. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Esatoğlu ar
kadaşımız bir devir muhasebesi yaptı, 1950 -
1969 arasından, savcılara, hâkimlere müdahale
lerden bahsetti ve yine bermutad 1950 den ön
ceki C. H. P. devresini, «Hazreti Ömer» devri 
gibi göstermek istedi. Eğer tarihî bir hakikat 
varsa, eğer doğruyu söylemek lazımsa, 1950 den 
önceki devrenin defterini 1950 de bu millet du
rup, üzerine de damgasını vudmuştur. Bu hata
ları, günahları unutup bu kürsüye çıkarak; ik
tidarın Adalet Bakanı ve iktidar Grupunun Söz
cüsü, «Arkadaşlar, biz bir tasarı getirdik, lüt
fedin, olumlu fikirlerinizi söyleyin, ona güre ta
sarıyı tedvin edelim.» demelerine rağmen illâ 
da başka mevzulara girmek, hem de herkesi kü
çük gören Ibir eda ve üslûp içinde konuşmak 
kimsenin hakkı ve tasvibedeceği bir1 hareket 
olmasa gerektir. 

Değerli arkadaşlarım, bırakalım bu eski de
virleri, eskinin özlemini çeken kim olursa olsun, 
bu geri gelmez, tarihin seyri icabı böyle. Çekiş
meyi de bırakalım, bu da bir şey kazandırmaz. 

Mevzumuzla ilgili olduğu ve sonunda bir 
noktayı ifade etmek için bir hâtıramı müsaade
nizle kısaca arz edeyim : 

Bâzı suçlar vardır, işlendi mi, usulen Adalet 
Bakanlığına bilgi verilir. Sayılı mühim suçlar
dır bunlar. Hükümetin mânevi şahsiyetini tah
kir suçu da bunlardandır. Bu usul 1950 den ön
ce de vardı, sonra da devam etmiştir. Bakanlık 
muhakeme safahatini ve neticesini takibeder. 
Hükümetin mânevi şahsiyetini tahkir suçu Türk 
Ceza Kanununun 159 ncu 'maddesinin ilk fıkra
sına girer. Kovuşturma yapılması da yine aynı 
Kanunun 160 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına gö
re, Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır. Bakan
lığın savcılara tamimi vardır. Bu tamimde; 
«Eğer siz âmme dâvası açılması için kâfi delil 
ve iernare görmüyorsanız bakanlıktan izin iste-

— 458 — 
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menize lüzum yoktur, âmme dâvası açmak sizin 
takdirinize mevdu olduğuna göre, gereğini ya
pın» der. Yani, takipsizlik kararı verebilirsiniz 
demektir. Eğer delil var diyorsanız, bizden izin 
isteyin, bir de bu delilleri biz inceliydim, diyor. 
(Bu güzel bir şey. Bu gibi suçlarda savcıların 
her hangi bir hisse kapılarak yersiz dâva açma
maları gaye tutulmuştur, ama ifade etmek gere
kirse bu tamime ve bakanlığın bu kadar yumu
şak hareketine rağmen pek çok savcılar, delil
siz evrakı bakanlık ne yaparsa yapsın, diye izin 
için gönderirler. Elbette bu, çok yanlış ve sav
cılık meslekini rencide eden bir davranıştır. Hal
buki göndermeseler, kanun ölçüleri içinde hare
ket etseler Bakanlık hiçbir şey yapmaz. 

'Sene 1958 C. H. P. eski Senatörü Sayın Os
man Alişiroğlu ve halen Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili Sayın Sırrı Atalay'ın, Mersin'de 
haklarında Mersin Ağırceza Mahkemesinde, Hü
kümetin mânevi şahsiyetini tahkir suçundan 
açılmış dâva vardı. Bunlar her celse sonu ba
kanlığa yazı ile bildirilirdi. Beraet ettiler. Be-
raet etmeleri lâzımgeldiğine dair mütalâayı da 
ben vermiştim. Beraet ettiklerini de Adalet Ba
kanlığına bildirdik. Gayet normal karşılandı, 
kimse bize bir şey yapmadı, sormadı ve demedi. 

Bunu, şunun için arz ediyorum; savcılar Ba
kanlığa bağlı memurlardır; dün de bugün de, 
ama vazifelerinde kanuna ve vicdanlarına tabi
dirler. Bu vazifeyi gayet bitarafane ve samimî 
inanç içinde yapıyor mu, gayesi yalnız ve yal
nız adalete hizmet mi?.. Netice ne olursa olsun 
buna kimse bir şey demez, diyemez. Dürüst me
sai yapan memur Türkiye ̂ de daima takdir gör
müştür ve görecektir. 

Tekrar arz ediyorum, bu tasarı baskı tasarısı 
değildir. Polemiği atalım, itibar etmiyelim ona. 
Böyle ciddî bir mevzua polemiği sokmıyalım. 
Bu tasarı Anayasa emri ve espirisi içinde Cum
huriyet savcılarının görevleri icabı Adalet Ba
kanlığı ile olan ilişkisi de göz önüne alınarak 
görevlerini lifaJda kanuni bir aJhenk, denge ve 
teminat sağlamak için getirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesinde iki madde üzerinde tetkikat yapılıp ka
rar verilmiştir. Bunlardan birisi; 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 5457 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiş bulunan 63 ncü maddesidir. Bu mad
de metni «Adalet Bakanı hizmet icaplarına göre 

savcılık meslekinde olanlardan lüzum gördük
lerini veya istiyenlerden tensibedeceğini yar
gıçlık mesleki içinde derecelerinin dengi bir va
zifeye tâyin edebileceği gibi, gerekli hallerde 
savcılık meslekinde bulunanların yerlerini de
ğiştirebilir» şeklindedir, gerekli hallerde de
ğiştirebileceği» yazılıyor. 

Bu madde, Anayasa Mahkemesinin karara 
iştirak eden 15 üyesinin 5 e karşı 10 reyi ile ip
tal olunmuştur. 

iptal edilen diğer madde, 45. sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi
dir. Bu madde «Anayasanın 137 nci maddesi il
keleri içinde tedvin edilmemiş» deniyor ve onun 
için iptal ediliyor. Metin şöyledir; «Cumhuri
yet savcı yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcı 
yardımcıları ve Cumhuriyet savcıları Bakan
lık Müsteşarının başkanlığa altında, Teftiş 
Kurulu Başkanı ve genel müdürlerden müteşek
kil kurulun mütalâası alındıktan sonra Ada
let Bakanı ile Başibakanm müşterek kararna
mesi ve Cumhuribaşikanının onayı ile atanır. 
Cumhuriyet başsavcı yardımcılarının atanma
sında Cumhuriyet başsavcısının inihası göz önün
de tutulur.» 

Bu 77 nci madde, karara iştirak eden 15 
Anayasa Mahkemesi üyesinin 7 ye karşı 8 oyu 
ile, yani bir oy çokluğu ile iptal edilmiştir. 

Yenli hazırlanan metni biliyorsunuz. Eski 
metinden çok farklıdır. Son söz «Adalet Ba
kanından» alınıyor, «bir atama kuruluna» ve
riliyor. Bu kurulda Bakanın da bir oy hakkı 
vardır. Böylece 77 nci maddenin yeni şekli, 
tasarıya göre, şöyle oluyor; «Cumhuriyet sav
cıları, Cumhuriyet başsavcı yardımcıları ve 
Cumhuriyet savcı yardımcıları Adalet Bakanı
nın başkanlığında Bakanlık Müsteşarı, Teftiş 
Kurulu Başkanı ve genel müdürlerden mü
teşekkil atama ve nakil kurulunun çoğunluğu
nun uygun mütalâası alındıktan sonra Adalet 
Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi 
ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve nak
ledilir». 

Bu kadar farklı metin, her halde iptal kara
rındaki bir oy çokluğunu bertaraf edecek gerek
çededir, ama biz tasarının tümü üzerinde daha 
önceki konuşmamızda da arz ettik; komisyon 
metnine en iyi şekli Yüce Heyetiniz verebilir. 

Bendeniz görüşmelerden, ileri sürülen fikir
lerden edindiğim intibaa göre, maddelere geçin-
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oe 1 nci maddeyi tadil eden bir önerge takdim 
'edeceğim. Böylece bütün endişelerin zail olaca
ğını ümidetmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz çok munis bir 
madde tedv'in ediyoruz ve edeceğiz. Anayasa 
MaJhkemesi kararından Yüce Heyetinize bir pa
ragraf okuyacağım. Sayın Ülker bunları hiç oku
mamış göründü. Gerekçenin 4 No. lu paragra
fında Anayasa Mahkemesi bakınız ne diyor ve 
neyi kabul ediyor: 

«Bakanın, kanunun yüklediği ödevleri ve 
özellikle bakanın verdiği dâva açma emrini ye
rline getirmemesi durumlarında bir savcının yeri
nin değiştirilmemesinin kamu hizmet/inin yürü
tülmesinde büyük sakıncalar doğuracağı ileri 
sürlebilir.» 

Bakanın verdiği dâva açma emrini yerine 
getirmiiyen savcının yerinin değiştirilmesi gere
keceğini, Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi ilân 
ediyor. Bu gibi hareketlerin vahametini teşhir 
ediyor. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Altını da oku. 
MAZHAR ARIKAN (Devamla) — Tasarı

nın karşısında olan arkadaşlarımız neden en
dişe ediyor? Bakanın emrini bir savcı yerine 
getirmezse «savcıyı Bakan nakleder, bu ise te
minatı, savcılk meslekini rencide eder» diyor
lar. Tezada bakınız? Anayasa Mahkemesi «böy
le bir savcının yeri değiştirilmelidir» diye ka
rarında ilân ediyor. Arkadaşlarımız ise bu «Ana
yasa aykırı olur» diyorlar. Aykırılığın ölçüsü 
karıştı. Kendi hissinden ve fikrinden başka fik
re hürmet edilmezse işte böyle olur. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
doğru söylüyor, ölçü, hissi ve siyasi tarizlere 
vesile olacak seviyenin üstünde objektif olmalı
dır. Anayasa Mahkemesinin ölçüsü objektiftir. 
Anayasa Mahkemesi kararında, «böyle bir sav
cının Bakan tarafından yerinin değiştirilme
mesi, kamu hizmetinim yürütülmesinde büyük 
sakıncalar doğurur» diyor. Sayın Akal, bahset
tiğiniz altı da budur ve doğrudur. 

Paragrafın ikinci kısmında; «Böyle durum
larda bakan yetkili, tarafsız kuruldan ivedilikle 
karar alarak savcının yerini değiştirme yoluna 
gidebilir» diyor. Anayasa Mahkemesi diyor, 
bunu. öyle ki, Anayasa Mahkemesi kararında, 
Bakanın talebi üzerine kurulun ivedilikle sav
cının yerini değiştirmesine karar vermesi ge

rektiği ifade ediliyor. .Aynı itirazlar burada da 
yapılabilir, pekâlâ, «Kurul Bakanın emrinde
dir» denebilir. Anayasa kararı, olayı gerçek 
vahameti ile değerlendirdiği için, alınacak ted
biri katî bir şekilde açıklamıştır. Bunun için 
«Kurul Bakanın emrindedir» denemez. 

Muhterem arkadaşlar; lüzum edince talep 
vâki olur. Talebedilen makam, merci, kurul 
- ne ise - icabeden veya istenen kararı verirse 
onu istiyenin emrinde olmuş olmaz. Öyle olsa 
hepiniz bilirsiniz ki, Cumhuriyet savcıları tale-
ibeder, mahkeme çok kere talebe uygun karar 
verir. Mahkemeler Cumhuriyet savcısının em
rinde mi olmuş olur? işe bu mantık ile girme
memiz lâzım. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi
nin kararını tetkik ettim. Yetkili, tarafsız ku
rulu tasrih ve üyelerini tadadetmemiştir. Bu
nun için Bakanın böyle bir kurulda bulunması 
halinde, o kurula, «tarafsız değildir» diyemez
siniz. icrai ve siyasi mesuliyet icabı ve halen 
yürürlükte bulunan Hâkimler Kanununun 85 
nci maddesi icabı Bakan bu kurulda buluna
caktır. 

Kusurlu savcılar hakkında Bakana, şah
san Adalet Bakanı sıfatiyle, talep hakkını 
Anayasa Mahkemesi kararında teslim ediyor. 
O halde Bakanın talepte bulunacağı kurulda 
üye olmasının ne sakıncası kalır? Hele bu ame
liyeye oy çokluğu yön verecek ise, ne mahzur 
düşünülebilir? 

Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 29 -
30 ve 31 nci maddeleri bölümlerin görevini ve 
alacağı kararlan tadadeder ve bu kararlara 
itiraz da genel kurulda yapılır. Genel kurul ise, 
bölümleri teşkil eden üyelerden müteşekkil 18 
kişilik bir kuruldur. Bir hâkim hakkında mua
mele talebinde değil, karar verme mevkiinde 
bulunmuş bölüm ve başkanları genel kurulun 
üyeleridir ve orada oy kullanırlar. Bu hal, 
Anayasaya aykırıdır, diye bir itiraz bugüne ka
dar sebketmemiştir. Bu, böyle olunca, Adalet 
Bakanının, bu tasarının getirdiği kurulda bu
lunmasının mahzurlu olduğu iddia olunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 45 sayılı Kanunun 
77 nci maddesi 25 . 4 . 1962 tarihinde yürür
lüğe girmiştir. Bu madde bu kadar sakıncalı idi 
de, neden parti grupları, hele Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu iptal için Anayasa Mahkemesine 
başvurmadı? Kendi iktidarları zamanında çık-
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ti da ondan. 45 sayılı Kanun 1962 senesinde 
Adalet Komisyonunda görüşülürken 77 nci 
maddenin tedvini esnasında Sayın Ülker bu 
komisyonun üyesi idi. Şimdiki görüşleriyle 
neden o zaman bu maddenin karşısına çıkma-
dılar? Çünkü, tasarıyı Cumhuriyet Halk Par
tisinin Adalet Bakanı hazırlamıştı da ondan. 
.Onlar yaparsa iyi; başkası daha iyisini getirir
se, kötü. Şimdi, Anayasa Mahkemesi kendi 
getirdikleri kanunu iptal edince bu kadar yer
mek, yani yerine getirileni bu kadar kötüle
mek suretiyle eskisini de dolayısiyle bu kadar 
kötülemek şahane bir vefasızlık örneği olur. Bu, 
bir parti için kanaatimizce büyük şanssızlıktır. 

Saygılar sunarım. 

BEŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Yanlışınız 
var, ben komisyon üyesi değildim ve aleyhinde 
de konuştum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Nihat Erim, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Benden önce konuşan Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü, «Bu kanunun görüşmesine 24 
Martta başladık, hâlâ devam ediyoruz; halbu
ki, kanun İM maddelik bir kanundur.» dediler. 
Gerçekten öyle, fakat kanunun önemi ortada
dır. Bu kürsüde konuşan bütün muhalefet 
partisi sözcüleri, milletvekilleri bu kanunun, 
içinde bulunduğumuz demokratik rejim ve Hu
kuk Devleti teminatını yakından ilgilendiren 
bir kanun olduğuna işaret ettiler. Adalet Par
tisinin sayın sözcüsünün, bu hali yadırgar gö
rünmesi gerçekten hayretle karşılanacak bir 
husustur. 

Bunun yanında, yine Adalet Partisinin sa
yın sözcüsü, üzüntü ile karşılanacak bir beyan
da bulundular. Dediler ki, Hukuk Fakültesi 
profesörlerinden altısının ortaya koymuş ol
dukları etüdü kasdederek, «Bülent Nuri'nin ve 
benzeri profesörlerin kafasını bir yana bıra
kalım da kendi kafamızla düşünelim.» Tabiî 
bu ibarede bir tezyif ifadesi var. Bu çok üzün
tü verecek bir şeydir. 

(Hukuk Fakültesinde bu etüdü yapmış olan 
profesörler şunlardır : Prof. Dr. Necip Bilge, 
Prof. Dr. Faruk Erem, Prof. Dr. Uğur Alaca-
kaptan, Prof. Dr. Bülent Nuri Esen, Prof. Dr. 

Baki Kuru, Doçent Dr. Burhan Gürdoğan. Bu 
altı profesörün içinde Hukuk Fakültesinin De
kanı var; bu altı profesörün içinde Ceza Hu
kuku profesörleri var, Faruk Erem gibi; bu 
altı profesörün içinde Anayasa Hukuku profe
sörleri var. Bu gibi meseleleri bu arkadaşlar 
bilmezlerse, inceliyemezlerse, bunların inceleme
leri makbul değilse acaba Türkiye'de hangi bi
lim otoritesine, hangi makama müracaat ede
ceğiz de, günlük politika çekişmeleri dışında 
objektif bir hukuk etüdünü kendisinden istiye-
ceğiz. 

işte arkadaşlar, 24 Martta başlıyan iki mad
delik bir kanun müzakeresinin bugüne kadar 
uzamasına hayret edilmesi, Hukuk Fakültesi 
profesörlerinin küçültücü bir ifade ile burada 
zikredilmesi bir zihniyetin ifadesidir ve onun 
içindir ki, bu zihniyet terk edilmediği içindir ki, 
mütemadiyen Anayasaya, rejime taallûk eden 
kanunlarda, biz burada sayı azlığımıza rağmen, 
büyük bir ceht sarf etmek durumunda kalıyo
ruz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Meclisi 
kapatalım da onlar idare etsin. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Şimdi onlann 
cevabını vereceğim. 

Arkadaşlar, değerli Adalet Partisi sözcüsü
ne ve arkadan lâf atan Adalet Partili arka
daşıma şunu söyliyeyim: Şu altı profesörün 
görüşlerini cerheden, bırakın altıyı, bir profe
sör, iki profesör bir yerde makale yazsa da on
dan da istifade etsek, onu da getirip burada 
tahlil etsek. Niçin hep bu türlü rejime taalluk 
eden kanun tasarılarını getirdiğiniz zaman 
üniversitenin doçenti de, profesörü de, asis
tanı da karşınıza çıkar. Niçin bir seferinde 
olsun, gelen şu kanun iyidir, bu tasarı güzel
dir, demiyorlar? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Onu siz 
düşünün, 

NİHAT ERİM (Devamla) — Kafanızı iki 
elinizin arasına alıp biraz bunun üzerine eğil-
ssniz, biraz geçmiş, tecrübelerden ders alsa
nız bu kadar uğraşmaya mecbur olmazdık. 

Şimdi arkadaşlar, sayın Adalet Bakanı ge
çen günkü konuşmasında ayni usulü takibetti 
ona değineceğim. Sayın Adalet Partisi sözcüsü 
de aynı şeyleri söyledi. 

Evvelâ Anayasanın 137 nci maddesini Ada
let Bakanı Sayın Dinçer derinliğine burada 
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tahlil etmek istedi. Bence bu gayret, beyhude 
bir gayrettir. Eğer Anayasa Mahkemesinin ka
rarı olmasa idi, 137 nci maddenin nasıl anlaşıl
ması lâzımgeldiğini burada derinliğine araştı
rırdık, mânası olurdu. Anayasanın her madde
sinin nasıl anlaşılması lâzım geldiğini, nasıl 
yorumlaması lâzım geldiğini söyliyecek otori
teyi gene Anayasa göstermiş; Anayasa Makeme-
si. Anayasa Mahkemesi, Anayasanın bir hükmü 
hakkında görüşünü hükmü ile ortaya koyduğu 
zaman, artık o madde böyle mi anlaşılır, şöy
le mi anlaşılır, doktrinde, beğenmediğiniz üni
versite profesörleri aralarında münakaşa eder
ler, Anayasa Mahkemesi kararını aralarında 
tahlil ederler. Ama Anayasa Mahkemesi bir ka
nun hükmünü, bir maddeyi, şimdi hâdisemizde 
olduğu gibi, iptal ettiğinde, artık o maddenin 
Anayasa Mahkemesinin anladığı gibi olmadığı
nı iddia etmek, fiili bir neticeye götürmeyecek 
kısır bir çaba olarak kalır. 

Simidi burada sayın Bakan buyurdular ki; 
«Anayasa Mahkemesinin iptal kararı bizi bağ
lar gerekçesi bizi bağlamaz» Doğru. Müspet hu
kuk bakımından, pozitif hukuk bakımından 
Anayasa Mahkemesinin gerekçesi Yasama Orga
nım bağlamaz. Yani, ne Anayasada, ne kanun-
larda böyle bir bağlantıyı gösteren bir hüküm 
yok. Ancak, Anayasa Mahkemesi bir hükme va
rırken tahliller yapar, o maddeyi kendisine gö
re yorumlar ve hükme ondan sonra varır. Bu 
kanun koyucu yasama organı için yol gösterici 
ışık tutucu bir mütalâadır, bir gerçektir. Biz 
onu bir yana bırakıp Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği hükmü aynı istikamette yeni bir hü
küm ile tekrar canlandırmaya kalkarsak, tekrar 
o Anayasa Mahkemesine gittiğinde iptal edilir. 
Efendim, Anayasa Mahkemesi içtihadını değişti
rir. Evet, Anayasa Mahkemelerinin içtihat değiş
tirdiği olmuştur, ama bu kadar kısa zamanda 
altı ay evvel iptal etmiş, altı ay sonra bir ka
nun getireceğiz, gene ısrar edeceğiz... Sayın 
Adalet Partisi sözcüsünün konuşmasından an
laşıldı, «Bir oy farkla iptal etti» diyor, ona gü
veniyorlar. «Bir oy farkla iptal etti, biz deği
şik bir şekilde gene aynı Anayasa Mahkemesi
nin sakıncalı bullduğu hükmü getiririz. Belki o 
bir oy fark aradan kalkar» gibi bir mütalâanın 
arkasındalar. 

Şimdi bu kürsüde bir kaç defa bahis konu-
sı1. olduğu için arz etımek isterim, italya'da Ana

yasa Mahkemesinin kararları karşısında çok tar
tışmalar, çekilmeler oldu. Önümde italyan Pro
fesörü Vezio Crisafulli'nin İtalyan Anayasa 
Mahkemesinin kararlarını tahlil eden bir maka
lesi var. Sayın Bakanın geçen toplantıda üzerin
de durduğu noktalan, İtalya Anayasa Mahkeme
si 1948 Anayasası ile kurulduktan sonra, biz
den önce, tahlil etmişler, tartışmışlar ve bir ta
kım sonuçlara varmışlardır. 

italya'da da tıpkı bizde olduğu gibi, Anayasa 
Mahkemesinin kararları karşısında direnmeler 
olmuştur. Bu direnmeler bir yandan kaza orga
nından, Yargıtay'dan gelmiş, bir yandan da 
yasama organından gelmiş ve tıpkı bizde oldu
ğu gibi, «Meclisin yerine Anayasa Mahkeme
sini. mi koyacağız» gibi mütalâalar öne sürül
müş. italyan Yargıtay Mahkemesi «Nasıl olur, 
kanunların aynı tarzda yorumunun nezaretçisi 
benim, kanun hükümlerinin tatbikatında vah
deti, bir istikamette gidişini ben temin ederim 
Anayasa Mahkemesi buna ne karışıyor?» demiş 
fakat bu direnmeler para etmemiş. Çünkü Ana
yasaya göre Anayasa Mahkemesinin hükümle
ri karsısında direnme imkânı yok. Bugün ital
yan Yargıitayı bir hükmü Anayasa Mahkemesi
nin beğenmediği yorum tarzında uygulamaya 
devam edince, ikinci defa huzuruna geldiğin
de silkelemiş o maddeyi atmış, iptal etmiştir. 

Demek ki, Anayasa Mahkemesinin karşısında 
ne kaza organlarının, ne de yasama organının di
renmesine imkân yoktur. Anayasa uygunluk, 
Anayasa maddesinin nasıl anlaşılacağı bahis ko
nusu olduğu zaman, Anayasa Mahkemesinin an
ladığı istikamette gitmekten başka çare yoktur. 

Şimdi sayın Bakan buyurdular ki: «Bizi 
suçluyorsunuz, Anayasa Mahkemesine karşı du
ruyorsunuz diyorsunuz. Böyle bir şey bizim 
aklımızdan geçmez.» 

Mazur görsünler, şu kanun, yeni getirdikleri 
kanun ve o kanunu izah için buradaki ifadeleri 
Anayasa Mahkemesi kararını cepheden karşıla
mak mümkün değil , ama dolaşık yoldan hü
kümsüz bırakmanın bir gayretidir. Devletler hu
susi hukukunda «kanuna karşı hile» diye bir 
tâbir vardır. Kanundan kaçmak için birtakım 
yollara başvurulmasına bilimsel ıstılah olarak 
«kanuna karşı hile» «Fraude a la loi» derler. 
Ben sayın Bakanın bu ifade tarzını, Anayasa 
Mahkemesinin kararlarına karşı dolaşık yollar-
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dan kaçma ve o kararı dolaşık yollardan hü
kümsüz bırakma gayretini görmekteyim. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi, kararında kri
teri kıstası koymuş, diyor ki: «Anayasamızın. 
137 nci maddesinin istediği savcı teminatını 
şöyle anlamak lâzım: Savcı, siyasi güc sahiple
rinden ne zarar geleceğinden endişe etmeli, ne 
de bir yarar beklemeli.» 

Demek kıV, zararla yarar... Savcı tâyin edi
lirken, nakledilirken siyasi güç sahibinin kendi 
kaderi üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi 
bir tesire başvurabileceği düşüncesi endişesi 
karşısında kalıyorsa, Anayasanın 137 nci madde
sinin istediği teminat yok demektir. 

Sayın Adalet Bakana geçen defa konuşma
larında yeni kanundaki tâyin ve nakillerle 
meşgul olacak heyeti savundu, dedi ki - «Bu he
yette müsteşar var ve umum müdürler var; ben 
müsteşarı yerinden atamam, umum müdürle
re bir şey yapamam. Binaenaleyh benim de 
orada bir tek reyim var; onlar ekseriyette, 
onların reyi ile nakil ve tâyin olacağına göre, 
savcıların siyasi güç sahibinden endişe duyma
sı yahut yarar beklemesi bahis konusu olmaz.» 

Şimdi, bence bu mütalra da yersiz ve mes
netsiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bunun üze
rinde de durmuş ve bu heyet değişmiyor; iptal 
edilen maddedeki heyet yine müsteşarlı, umum 
müdürlü heyet, yine o heyet. Anayasa Man-
kemesi, gerekçesinde, bu heyete dâhil olan kişi
lerin idari hiyerarşi içinde yer almış olduğunu 
söylüyor, bunların dâhil olacağı bir heyetin te
minatın kâfi teminat olarak bulmuyor. Şu hal
de niçin ısrar ediyoruz, yine aynı tarzda bir he
yetle bir madde tedvin etmeye kalkıyoruz? Ka
bul etmemiş Anayasa Mahkemesi, «Bu heyet ida
ri hiyerarşi içinde bir heyettir» demiş. Evet, 
Adalet Bakanlığı müsteşan yargıç sınıfından. 
gelmişse yargıçsa, yargıçlık teminata baki, ama 
Sayın Bakan istediği zaman müsteşan maka
mında oturtmak şartiyle, oturttuğu halde, elin. 
deki yetkileri reddedemiyor mu? Reddetmemiş 
midir? Sayın Bakan istediği zaman bir umum 
müdürü eğer yargıç sınıfından gelmemişse, sav
cı sınıfından gelmemişse yerinden başka yere 
gönderemez mi? Yahut o sınıflardan gelmiş ol
sa bile Bakanlık içimde şu umum müdürlükten 
bu umum müdürlüğe değiştiremez mi? Ve is
tediği zaman onların yetkileri ile oynıyamaz ma? 
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Bence bu mütalâalar dahi Anayasa Mahke
mesinin kararı karşısında lüzumsuzdur. Çün
kü Anayasa Mahkemesi bunu da mütalâa et
miş, bunu da incelemiş, böyle bir heyete sav
cıların nakil ve tâyin işinin verilmesini doğ
ru bulmamış. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım,, hatırlarsınız, 
muhalefet, memleketin idaresinden, işlerin gidi
şinden şikâyet ettiği zaman başta Sayın Baş
bakan olmak üzere, «Efendim, ne istiyorsunuz 
bizden? İşte kanunlar, işte mahkemeler, işte 
savcı; suç varsa savcı takibata geçer, mahke
me kanunu tatbik eder, suç yoksa mesele yok» 
demektedir. Bunu rahatlıkla ve kuvvetle söy-
liyebilmek için savcıları her hangi bir suret
le kendi tesiri altında tutmak gayretinden Hü
kümet evelemirde vazgeçmelidir. 

Bir yandan bu sözü söyliyeceksin bir yan
dan savcılara tesir altında tutmak gayretinden 
vazgeçmiyeceksin, bu olmaz arkadaşlar. Bu
na kimse inanmaz ve nitekim inanmıyor ve ka
mu oyunda da bu türlü beyanlar hiçbir etki 
yapmıyor. 

Sayın Bakan, savcıların Adalet Bakanlığı 
ile ilişkilerinden bahsettiler; idari vazifelerin
den, yürütmeye bağlı vazifelerinden bahsettiler. 
Evet, savcıların böyle vazifeleri vardır. Bize 
göre Anayasanın 137 nci maddesi bütün bun
ların üstündedir; eğer 137 nci maddenin tama-
miyle uygulanabilmesi için yapılacak kanun 
maddesi başsavcıların elindeki bu vazifelerin 
alınmasını, başka türlü görülmesini emrediyorsa, 
ona tevessül etmek lâzımgelir; Anayasa mad
desini ihmal etmek Anayasa maddesini dolaşık 
yollardan, çeşitli tefsirlere tâbi tutarak, mâna» 
sini değiştirecek istikametlere götürmek değil. 
Kaldı ki, savcılar yine o görevlerini, yani yar
gıya yardımcı olma görevinin dışındaki idari 
ve yürütmeye taallûk eden görevlerini yapar
lar ve bu görevleri için kendilerinin murakabe 
edilmeleri mümkün olur. 

Demin A. P. nin sayın sözcüsü arkadaşım, 
Anayasa Mahkemesinin kararındaki 4 numa
ralı fıkrayı burada kısmen okudular. Yüksek 
Heyetinizde eksik intiba hâsıl olmaması için 
ben şimdi o 4 numaralı fıkrayı tam olarak oku
yacağım : 

Bakanın, kanunun yüklediği ödevleri ve 
özellikle Bakanın verdiği dâva açma emrini 
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yerine getirmemesi durumlarında bir savcının 
yerini değiştirememesinin, kamu hizmetlerinin 
yürütülmesinde büyük sakıncalar doğuracağı 
ileri sürülebilir. (Burasını okudu, şimdi devam 
ediyor fıkra) böyle durumlarda Bakan, yetkili, 
tarafsız kuruldan ivedilikle karar alarak Sav
cının yerini değiştirme yoluna gidebilir. (O ku
ruldan karar alarak). Bundan başka Bakanın 
dâva açma buyruğunu yerine getirmemiş olan 
savcıya karşı disiplin kovuşturması ve belki 
ceza kovuşturması söz konusu olabilir. - işte 
müeyyide; Anayasa Mahkemesi onu da göster
miş. - Kaldı ki, görevinin gereğini ağır biçimde 
çiğnemiş olan böyle bir görevlinin yalnızca gö
rev yerinin değiştirilmesi ile yetinilmesi, hiç bir 
zaman elverişli bir tedbir niteliği göstermez. -
Anayasa Mahkemesi söylüyor. • Bunun için de 
Bakana böyle bir yetki tanınması yerinde ve 
Anayasanın öngördüğü teminata uygun bulu
namaz. 

Görüyorsunuz ki, Anayasa Mahkemesinin 
bu noktada vardığı hüküm, arkadaşımızın be
yanları gibi müsbet değil, menfidir: «Buluna
maz!...» 

Şimdi arkadaşlar; şu okuduğum pasaj, 
Anayasa Mahkemesi kararından şu okuduğum 
pasaj burada duracak; Hükümet yeni bir ka
nun tasarısı getirecek ve bunun ifade ettiği mâ
nanın tam tersi istikamette bir mâna taşıya
cak o tasarı ve sonra buraya geleceğiz diyece
ğiz ki; Efendim, Anayasa Mahkemesi kararla
rının gerekçesi bizi bağlamaz. O öyle söylemiş 
amma, işte iptal etti maddeyi. O madde gitti, 
şimdi ben bir yeni madde yaptım, bunu getir
dim. 

Olmaz bu arkadaşlar. Eğer bu Anayasayı 
samimiyetle tatbik edeceksek, eğer Anayasa 
Mahkemesinin yetkilerini, şimdiki rejimimizde 
işgal ettiği mevkii samimiyetle kabul edecek
sek, Anayasa Mahkemesine karşı bu türlü dola
şık yollardan tertiplere gitmeyelim. 

Bakın, demin bahsettim, «İtalya'da da aynı 
münakaşalar olmuş» dedim. Adını verdiğim İtal
yan profesörü Vezio Orisafulli, makalesinin so
nunda çok entresan hükümler, mütalâalar söy
lüyor: İtalya'da 1948 Anayasası yapılıncaya 
kadar zihinlere hâkim olan şey, millî hâkimiyet 
nazariyesi. Millî hâkimiyetin mümessili Millet 
Meclisi, Parlâmento. Şimdi bu Anayasa Mah

kemesi çıkıyor, yalnız yasama organının yaptığı 
kanunu iptal etmekle kalmıyor. İtalya Anayasa 
Mahkemesinin yorumlayıcı kararları var : 

italya Anayasa Mahkemesine müracaat edi
yorsunuz, sizin müracaatınızı reddediyor, redde
derken de maddeyi tefsir ediyor. 

İtalya Anayasa Mahkemesine müracaat edi
yorsunuz, bir maddeyi kısmen iptal ediyor, kıs
men yerinde bırakıyor. 

italya Anayasa Mahkemesine müracaat edi
yorsunuz, Temyiz Mahkemesinin aldığı bir iç
tihat kararı karşısında, «Yanlıştır bu» diyor, 
yine müracaatı reddediyor; Temyiz ısrar ediyor, 
«Sen ne karışıyorsun benim işime, o benim işim.» 
diyor, «Müracaati reddettiğine göre maddeyi 
baki bıraktın, ben maddeyi böyle anlayacağım.» 
Tekrar Anayasa Mahkemesi önüne geliyor; 
«Ya! Sen maddeyi böyle mi anlıyacaksın, öyle 
ise ben maddeyi iptal ettim.» diyor ve madde 
ortadan kalkıyor. Neticede, İtalya'da 1948 den 
bu yana kaza organları, Temyiz de başta olmak 
üzere, italya Anayasa Mahkemesi önünde saygı 
ile eğilmeye mecbur kalıyor. 

İtalya'da olmuş bu, bir kanun hükmünü ip
tal etmiş Anayasa Mahkemesi; yasama organı 
aradaki boşluğu kapatmak için aynı mealde ve
ya aynen yeni bir kanun maddesi tedvin etmiş; 
Anayasa Mahkemesi yine iptal etmiş. Bakmış
lar ki, bu yarışın sonu yok, alışmışlar. 

Şimdi diyor ki, Frofesör Orisafulli; bu ne
den böyle oldu? Bu, meşhur hâkimiyet, bizim 
saygı duyduğumuz ve onun hükmü altında vazi
fe gördüğümüz «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» hükmünü yanlış anlamaktan ileri geli
yor. Şimdiki demokrasilerde egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir, ama egemenlik kayıtsız şart
sız Millet Meclisinin değildir, egemenlik kayıt
sız şartsız Parlâmentonun değildir. Egemenlik 
milletindir; millet egemenliğini tüm olarak hiç 
kimseye devretmemiştir. Millet, Anayasayla, 
egemenliğini tatbik edecek, parça parça ege
menliğin icaplarını yerine getirecek olan or
ganları göstermiştir. Bu organların içinde Ana
yasa Mahkemesi de vardır ve Anayasa Mahke
mesi çok önemli bir yer işgal etmektedir. 

Bu durumu kabul etmek lâzımdır. Bu duru
mu kabul edince biz de rahatlıyacağız arkadaş
lar, biz de rahatlıyacağız. Anayasa Mahkemesi 
kararlarını Anayasa Mahkemesinin söylediği şe-
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Mide anlamaya çalışalım, değişik şekilde anla
maya çalışmıyalım. 

ŞEVKÎ YÜCEL (Samsun) — Gece yarısı 
vermiş kararı. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM (De
vamla) — Bir daha söyliyeyim, bâzı arkadaşla
rım bu mevzuu derinleştirmek istiyorlar, anlıyo
rum: «Vezio Crisafulli, Reveue des Droit pub-
lies et de lâ Science Palitique. Ocak - Şubat 
1968.» Ben burada vaktinizi almak istemiyorum, 
derinliğine anlatmış ve zannediyorum sizi de 
ikna edecek. 

Şimdi, Sayın A. P. Sözcüsü arkadaşımız dedi 
ki: «Canım C. H. P. hazırladı bu kanunu, Reşit 
Ülker de o Komisyonda idi o zaman. Reşit Ül
ker diyor ki; Ben yoktum o Komisyonda.» (AP 
sıralarından «Vardı» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Hayır, efen
dim, söz hakkım mahfuzdur diye yazdırdım. 

CHP GRUPU ADINA NİHAT ERİM (De
vamla) — Ne ise orası mühim değil. 

Şimdi, hakikaten CHP Hükümeti zamanın
da bu kanun hazırlanmış, CHP'nin o zamanki 
hükümeti ve ekseriyeti bu yaptığı hükmün Ana
yasanın 137 nci maddesine cevap verdiğine 
inanmış; Anayasa Mahkemesi bunun yanlış 
olduğuna karar vermiş. Bu hükümün karşısın
da inadetmemek, ısrar etmemek, Anayasa Mah-
kemesisinin kararına ittıba etmek lâzım farkı
mız bundan ibaret arkadaşlar. Biz, hatamızı 
Anayasa Mahkemesi söylediği zaman «Ya, ha
ta etmişiz, biz yanlış anlamışız.» diyebiliyoruz 
siz demiyorsunuz; farkımız bu. Siz hatayı ka
bul etmiyorsunuz, Anyasa Mahkemesi karşısın
da yanlışı kabul etmiyorsunuz. «Biz» diyorsu
nuz «millî iradeyiz. Biz istediğimizi yaparız.» 

Eskiden böyle idi arkadaşlar; İkinci Dün
ya Harbi ertesine kadar, ikinci Dünya Harbi 
ertesindeki Anayasalar yapılıncaya kadar, li
beral demokrasiler çıkıncaya kadar Jan Jak 
Russo anlayışındaki demokrasiler böyle idi, 
ama böyle demokrasi kalmadı şimdi. Şimdiki 
demokrasiler, hukuk devletidir, hukukun hâ
kimiyeti vardır, hukukun üstünlüğü vardır; 
şimdiki demokrasilerde organlar vardır, organ
ların yetkileri vardır. Organlar bu yetki sınır
ları içinde kalmaya mecburdurlar. Siz yetki sı-
sınrlannızın içine girmeyi kabul etmedikçe Tür
kiye'yi buhranlardan kurtarmamıza imkân yok

tur arkadaşlar. Çok istirham ederim, rica ede
rim bu anlayışa gelelim, yetki sınırlarımızı bi
lelim, yetki sınırlarımızın içinde kalalım, çok 
rahat ederiz o zaman. O da iftihar edilecek bir 
şeydir. Anayasa bize bu sınırları çizmiş, bu sı
nırlar içinde vazife görüyoruz, deriz ve bunun
la memleekte karşı, millete karşı vazifemizi ye
rine getirmiş oluruz. Aradaki bu çekişmeler, bu 
anlaşmazlıklar da kalmaz. 

Sayın Bakan buradaki konuşmalarında; 
«Parlâmento beni murakabe eder.» diyor. «Sav
cıların ef'alinden de bana sual sorar Parlâmen
to, ne cevap vereceğim ben ona?» diyor. 

Benim bildiğime göre, Millî Eğitim Bakanı
nı da biz üniversitelere mütaallik işlerden do
layı burada murakabe ederiz ve üniversiteye 
ıait bir şey olduğu zaman burada bize cevap 
veren Sayın Millî Eğitim Bakanıdır, ama hiç 
kimse Millî Eğitim Bakanına üniversiteler üze
rinde Anayasa ve kanunlarla verilen bir so
rumdan ötesini Millî Eğitim Bakanından ara
mamıştır. Kanunu böyle tedvin edince herkes 
bilir ki, Adalet Bakanının savcılar üzerindeki 
murakabe ve sorumluluğu kanunla muayyen 
sınırlar içine alınmıştır, o muayyen sınırlar 
içinde cevap verir Adalet Bakanı. Bundan en
dişe duymasına mahal olduğunu zannetmiyo
rum. 

Sayın Bakan buyurdular M; «Şimdiye ka
dar yapılan nakillerde yüzde 80 i istekle, yüz
de 15 i raporla, yüzde 5 i de takdirle yapılmış
tır.» 

Sayın Bakan, bu yüzde 5 takdirin yüzde 
birinde siyasi tesirler altında bir savcıya karşı 
muamelede bulunursanız kâfi, yüzde 99 unu 
ifsadeder bu muamele. Eğer bir savcı, bir ar
kadaşının, o günün iktidarının hoşuna gitmiyen 
tarzda davrandığı için oradan alınıp oraya sav
rulduğunu, şu veya bu muameleye mâruz kal
dığını görürse, Anayasa Mahkemesinin «zarar
dan sakınması, yarardan umması» diya vasıf
landırdığı kriterin içine girmiş oldu. Yani, sav
cılık teminatı ortadan kalkar. E, ben dışardan 
duyduğum her, mevzuu buraya getirmek iste
mem, kendi elimde delil olmadıkça veyahut vesi
kalarım görmedikçe, ama sizin zamanınızda da 
bu yolda bâzı şeyler olduğu söyleniyor. Farzedi-
yorum ki yok, Sayın Bakan, ama bu kanunu 
Anayasa Mahkemesinin istediği şekilde teminat-
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da çıkarırsak, dedi - kodu olarak dahi artık, 
«Adalet Bakanı savcıları tesir altında tutumak 
için şöyle yapıyor, böyle yapıyor» diye söyle-
nemiyecektir, çünkü kanun size o imkânı ver
memiş olacaktır. Bunun bahtiyarlığına erişme
yi niçin istemezsiniz Sayın Bakan?... 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bir iki 
prensip noktasında topluyorum. Anayasanın 
137 nci maddesini, burada bizim, «şöyle anlarız, 
böyle anlarız» dememize mahal kalmamıştır, 
Anayasanın 137 nci maddesinin nasıl anlaşılma
sı lâzım geldiğini Anayasa Mahkemesi gayet gü
zel gerekçeli karariyle bize söylemiştir. Hükü
metin getirdiği tasarının maddesi Anayasa Mah
kemesinin koyduğu kriterlere uymamaktadır. 
Eğer bu tasarı bu şekilde çıkarsa, savcılar siya
si güc sahiplerinden kendilerine zarar gelece
ğinden yine endişe duyacaklardır. Savcılar, 
siyasi güc sahiplerinden kendilerine bir yarar 
gelebileceği ümidini yine besliyeceklerdir. Bu 
ise, Anayasa Mahkemesi kararında gösterilen te
minata tamamen aykırıdır. Onun için biz bu ka
nunun karşısındayız ve istiyoruz ki, öyle bir ka
nun çıksın ki, Sayın Adalet Bakanının en kes
kin siyasi hasmı dahi, kendisine karşı «Adalet 
Bakanı savcılara baskı yapıyor.» suçlamasında 
bulunamasm. Bu da ancak gelecek olan kanu
nun, Anayasa Mahkemesinin istediği teminatı 
kapsamasiyle, koymasiyle mümkün olacaktır. 
Hepinizi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 
oylamada oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız 
var ise lütfen oylarını kullansınlar. 

Rapor üzerinde şu ana kadar, Bakan hariç 
olmak üzere, grup adına ve şahsı adına 12 arka
daşımız konuşmuştur. Yeterlik önergesi gel
miştir, önergeyi okutuyorum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) —• Aleyhinde 
grup adına söz istiyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim ba
na sataşma var, sataşmadan dolayı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Konu yeteri kadar aydınlanmıştır. Görüşme

lerin kifayetini teklif ederim. Saygılarımla. 
Kars 

Cengiz Ekinci 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Koçak, buyurun. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısı., demokratik 
hayatımızın doğru yoldan ve aksamadan işleme
si için çok lüzumlu, hattâ hayati nitelik taşıyan 
bir kanun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlar, demokrasi bir temi
natlar rejimidir. Bu teminat içinde elbette ad
lî mekanizmanın işleyişinde vatandaşla ilk na
zarda karşı karşıya gelen savcıların da temina
tının düşünülmesi gerekir, fakat mevcut kanun 
tasarısı, eskisinden daha fazla, savcıların temi
natını ortadan kaldırır bir niteliktedir. Buna 
rağmen, verilen yeterlik önergesinin kabulü ha
linde bu fikirleri kemaliyle ifade etmek ve ni
çin bu teminatın zedelendiğini, niçin getirilen 
maddenin eski maddeden daha ağır nitelik taşı
dığım belirtmek imkânı ortadan kalkacaktır. 

Meselâ yeni tasarıda bir hüküm var; eski 
tasarıda, «Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının 
nakillerinde ve tâyinlerinde Cumhuriyet Baş
savcısının mütalâası nazarı itibara alınır.» di
yor. «inhası nazarı itibara alınır.» Yeni tasarı 
bunu kaldırıyor; buna göre Yargıtay Başsavcı 
yardımcılarının tâyininde doğrudan doğruya 
Bakanın ve Bakana hiyerarşik olarak bağlı olan 
umum müdürlerin çoğunluk oylariyle, yani Ba
kanın oylariyle, yani siyasi iktidarın emriyle 
Cumhuriyet Savcıları, savcı yardımcıları, Baş
savcı yardımcıları tâyin edilebilecek, böylelikle 
savcılık mekanizmasında mevcudolan teminat 
tamamen ortadan kaldırılmış olacaktır. Eski 
tasarıda atama komisyonunda «Bakan» yoktu, 
yeni tasarıda ilâve olarak «Bakan» var. Yani 
yeni tasarı, eski tasarıya nazaran sanki Anaya
sa Mahkemesine inat olsun diye, hangisi açıkça 
antidemokratikse seçilmiş ve yeni tasarıya bun
lar konulmuş. Yani, yeni tasarı Anayasa Mah
kemesine karşı bir inat manzumesi, bir inat be
yannamesi mahiyetinde Yüce Meclisin huzuruna 
getirilmiş. Buna rağmen muhterem arkadaşları
mız bir yeterlik önergesiyle, Savcılar Kanunu 
üzerinde konuşulmasını, derinliğine fikirler söy
lenmesini ve bu fikirler dışında mümkün olur
sa, bilhassa çoğunluk grupundan arkadaşlarla? 
ikna edilebilirse, tasarının düzeltilmesi imkânı
nı ortadan kaldırmak istiyorlar. 
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Muhterem arkadaşlar, demokraside ve bi
zim Anayasamızda kuvvetler ayrılığı hâkimdir. 
Bu kuvvetler ayrılığı içinde yargı erkinin bir 
yeri vardır ve savcılık teminatı yargı erki bö
lümü içinde mütalâa edilmiştir ve Anayasamı
zın 7 nci maddesi açıkça der ki; «Yargı yetkisi 
bağımsız mahkemelerce kullanılır» Yargı yet
kisi bağımsız mahkemelerce kullanılınca ve 
Anayasamız savcıların durumunu yargı bölü
mü içinde mütalâa etmiş olduğuna göre, bütün 
bu mütalâaları, Anayasanın sistematiğini, Ana
yasanın ruhunu, sözünü bir tarafa bırakarak 
Anayasa Mahkemesinin kararma açıkça karşı çı
karak, bilim adamlarının mütalâasına açıkça 
karşı çıkarak ve bunların hepsini karşısına ala
rak, sırf seçim döneminde savcıları politikanın 
vasıtası yapmak için bu tasarının getirildiği an
laşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, biz ümidetmek isteriz 
ki, hâlâ ümidetmek isteriz ki, Adalet Bakanlığı 
hiç olmazsa bir kere olsun Anayasa doğrultu
sunda bir iş yapmak eğilimi içinde olsun. Şim
diye kadar bütün yaptıkları işler Anayasa ile 
taban tabana zıtlık niteliği taşımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, yeterlik önergesi
nin aleyhinde hangi şekilde konuşulacağını her 
halde dört yıl zarfında epey öğrendik. Lütfen 
hudut dâhilinde konuşunuz. Rica ederim. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Adalet Ba
kanlığı buna rağmen, yani Anayasa Mahkeme
sinin kararma rağmen böyle bir metni getirmek
tedir. Bu Anayasa Mahkemesi kararı nasıl ve
rilmiş? Danıştaym, yani en yüksek idari mah
kemenin itirazı üzerine verilmiş bir karar. Da
nıştay diyor ki: «Hâkimler Kanununun 77 nci 
maddesi Anayasanın özüne, sözüne, sistematiği
ne aykırıdır.» 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bunlar söylendi 
efendim ve siz yeniden bu meselenin muhteva
sına girmeyiniz. Basma kalıp eksik kalan kısım
lar hangileri ise, yeterlik önergesinin aleyhin
de o bakımdan bulunduğunuzu beyan ediniz. 
Lütfen... Buyurunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — işte arkadaşlar, bu maddenin 
neden antidemokratik olduğunu, neden Anaya
saya aykırı olduğunu bilmekte, bunu genişliğine 
izah etmekte fayda vardı, Meselâ arkadaşları

mızın, evvelâ, Danıştayın bu maddeyi Anayasa
ya aykırı gördüğünü; Danıştayın itirazı üzerine 
Anayasa Mahkemesinin Anayasaya aykırı gör
düğünü bilmeleri gerekir. Bütün bu manzume
den sonra Anayasa Mahkemesi diyor ki, Baka
nın nezdindeki müdürler, umum müdürler, müs
teşarlar teminatlı da olsalar bunların yapa
cağı tâyin siyasi iktidarın iradesi dışında, eğili
mi dışında bir tâyin olamaz, bu balamdan sav
cıların teminatı düşünülmelidir, diye ve bu te
minatı göreve tâyinde ve nakilde arıyor. Halbuki 
tasarıda bunlar yok. Nakilde de, tâyinde de 
tamamen Bakanın iradesi hâkim, siyasi iktida
rın fikri hâkim. Eğer bu yeterlik önergesi ka
bul edilir ve tasarı bu şekilde kabul edilirse, 
arkadaşlar hiç şüphe etmeyiniz ki... İktidar par
tisinin asıl arzusunun şu olduğunu belirtmek 
gerekir: iktidar partisi seçim döneminde vilâ
yet savcılarını çoğunluk partisinin vilâyet teş
kilâtının; ilçe savcılarını çoğunluk partisinin 
ilçe teşkilâtının emrine vermek istemektedir ve 
bu karışıklıktan istifade ederek seçimde fayda 
sağlanması istenilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu... 
CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Türkiye'de o ka

dar şahsiyetsiz savcı yoktur. 
T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Ne derseniz deyiniz. Şu madde
nin, şu tasarının mahiyeti çırılçıplak ortadadır, 
Anayasa Mahkemesinin kararı da ortadadır ve 
ilim adamlarının, hukuk profesörlerinin görüşü 
de ortadadır. Arkadaşlar, bütün bu bedahet 
derecesinde ortada olan fikirler karşısında Ada
let Partisi Grupunun, bir yeterlik önergesi ile 
işi gürültüye getirmesi ve çoğunluk oylariyle ta
sarıyı kabul ettirmesi bence ne faydalıdır, ne de 
kalıcı bir iş, her devirde hoş karşılanacak bir iş
tir... 

Muhterem arkadaşlar, hiç olmazsa adaletin ya
kasından pençenizi çekiniz. Bu tarafa da müda
hale etmeyiniz arkadaşlar. Demokrasinin temi
natını her sahada ortadan kaldırmak istiyorsu
nuz. Şimdi açık açık savcılara geldi sıra. Eski 
tasarının maddesi... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bâzı beyanlarını
zı üç defa tekrar ediyorsunuz, çok yakinen ta-
kibediyorum. Halbuki söylenecek söz bir defa
da anlaşılabilir kabiliyeti ihraz etmektedir. Lüt
fediniz, bağlayacağım diyorsunuz, henüz bağlama 
imkânı bulamadınız. 
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T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Peki efendim. 

Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi 2556 sayılı 
Hâkimler Kanununun 63 ncü maddesini iptal 
etmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak lütfen hüküm ver
meyiniz. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Hüküm vermiyorum. 

BAŞKAN — Hüküm veriyorsunuz, takibe-
diyorum. Yeterlik önergesini vesile ittihaz ede
rek esasi mütalâanızı beyan etmek yine bir usul
süzlük numunesi olmaktadır. Lütfen, rica ede
rim. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu noktaların be
lirtilmesi için yeterlik önergesinin kabul edilme
mesini söyliyeceğim. Bunları söylemek mecburi
yetindeyim. 

Anayasa Mahkemesi 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 63 ncü maddesini kaldırmıştır. Ne
dir bu 63 ncü madde? Adalet Bakanı savcıların 
yerini değiştirir diyor, nakleder diyor. Bunu kal
dırıyor. 77 nci maddeyi iptal ediyor, fakat tasarı 

nakli ve tâyini bu defa müdürlere, müsteşara 
değil doğrudan doğruya Bakana veriyor. Tasarı 
bu haliyle apaçık, eski şeklinden büsbütün Ana
yasaya aykırı, onun üstünde Anayasaya aykırı, 
yani besbeter kötü. Buna rağmen yeterlik öner
gesiyle bunların konuşulmasını istemiyorsunuz. 

Arkadaşlar çoğunluk oyları ile her şey yapı
labilir. Oy vererek her istediğinizi yapabilirsi
niz, ama bunun isabetini elbette siz de kabul 
etmezsiniz. Bu tasarı böyle. Bu tasarı apaçık, 
her şekliyle Anayasaya aykırı, bütün yüksek 
yargı organlarının kararlarına aykırı. Buna rağ
men bu tasarı üzerinde çok şeyler söylenebilir
di ve biz kaniiz ki, verilecek önergeler ve her 
türlü partizan düşünceden sıyrılarak yapılacak 
görüşmeler, bu tasarı üzerinde bize doğru yolun 
bulunmasına yardımcı olabilir. O bakımdan ye
terlik önergesinin kabulü sakıncalıdır. Muhte
rem Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum... 

(C. H. P. ve T. i. P. sıralarından «Çoğunluk 
yok, yoklama yapılsın.» sesleri.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Tarık Zi
ya Ekinci, Sayın Nihat Erim, Sayın Şevket As-
buzoğlu, Sayın Reşit Ülker, Sayın Yusuf Ziya 
Bahadmlı, Sayın Behice Boran yolkama istiyor
lar efendim. (A. P. sıralarından gürültüler, 
«Aferin, bravo» sesleri.) 

Nedir efendim? İçtüzük hükmüne göre talep 
vâki olmuştur. Talep usulüne uygundur. Beş 
kişi ayağa kalkmak suretiyle yoklama isterse, 
Riyaset onun gereğini icra etmeye mecburdur. 
Bu sebeple yoklama yapıyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 7334 sayılı ikti
sadi ve Ticari ilimler Akademileri Kanununun 
birinci ve yirmibirinci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının, S. Sayısı 849 da ka
yıtlı, yapılan açık oylamasına 208 milletvekili 
katılmıştır, 201 kabul, 4 ret, 3 çekinser oy çık
mıştır. Kanun tasarısı gelecek birleşim tekrar 
açık oya sunulacaktır. 

Yapılan yoklama sonunda müzakereye de
vam için gerekli çoğunluğun mevcut bulunma
dığı tesbit Olunmuştur. Bu sebeple 8 Nisan 1969 
Salı günü saat 15 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,08 

..*.. »>•« 
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6. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
zarar gören çiftçilerin tohumluk ve gübre ihti
yacının karşılanmasına dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/884) 

•23 . 9 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

»Ahmet Üstün 
Ankara Milletvekili 

Bu sene hububat istihsali düşük olmuştur. 
Bâzı illerimizde çiftçi ektiği tohumu dahi ala
mamıştır. Bu sebeple, memleket, yiyecek ve to
humluk (buğday dhtiyacı içindedir. Ekim mevsimi 
gelmiş yağışlar başlanıştır. Birçok bölgelerde 
ekime derhal başlanması lâzımdır. Ancak, çift
çinin elinde ekecek tohumu olmadığı için eli 
böğründe beklemektedir. 

Zarar gören çiftçilere 5254 sayılı Kanuna 
güre yapılması düşünülen yardımlar cidden pek 
yetersizdir. 

Ziraat Bankası kendi kanununa güre mua
mele yapmakta, borcunu ödemiyen çiftçiye kre
di açmamaktadır. % 35 in üstünde mahsulü ha
sar güren çiftçiye, 5254 sayılı Kanuna güre, Ma
liyece ödünç olarak verilmesi gereken tohum
luk yerine, Ziraat Bankası kredisiyle tohumluk 
verilmesi çiftçiyi çok zor durumda bırakacak
tır. Çiftçi borcunu ödemediği gerekçesiyle ihti
yacı olan tohumluğu ve gübreyi alamıyacak, bu 
yüzden nadası ya boş kalacak veya bir başkası
na satacaktır. 

Bu durum, çiftçimizin mevcut durumunu da
na da zorlaştıracak ve gelecek senenin hububat 
istihsaline de menfi tesir yapacaktır. Bu gerçek
ler karşısında Sayın Hükümet, Ziraat Bankası 
kredisiyle verilecek tohumluk ve gübre için, za
rar gören çiftçinin Ziraat Bankasına olan mev
cut borcuna bakılmaksızın kredisini artırarak 
belgelerle tesbit edilen tohum ve gübre ihtiya
cını behemahal karşılamalıdır. 

Bu hususta Tarım Bakanlığımız ne düşün
mektedir 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 1 . 4 . 1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Başmüşaviri 

891/27040 
Konu: Ankara Milletvekili Sa
yın Ahmet Üstün'ün önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30 . 9 . 1968 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/884 - 7173/45478 sayılı yazı : 

Zarar gören çiftçilerin tohumluk ve gübre 
ihtiyaçlarınm karşılanmasına dair Ankara Mil
letvekili Sayın Ahmet Üstün'ün Bakanlığımıza 
yönelttiği yazılı soru önergesi tetkik edildi, ko
nuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. 1967 - 1968 Ekim yılında elde olunan hu
bubat mahsulü hava şartlarının gayrimüsait geç
miş olmasına rağmen geçen seneki seviyesini 
bulmuştur. 

Blhassa 1967 - 1968 yılında 15 bin traktörün 
ziraate sokulması, 210 bin ton sertifikalı tohum
luğun tevzi edilmiş olması, 721 bin ton gübre 
kullanılması ve hassaten Meksika çeşidi tohum
lukların ekilmesi 1968 mahsulünün 1967 yılı se
viyesinde olmasını sağlamıştır. 

2. 1967 - 1968 yılının Sonbalhar ve ilkbahar 
aylarının bâzı bölgelerimizde çok kurak geç
mesi, Orta ve Boğu Anadoluda zamansız olarak 
Haziranın fazla yağışlı olması buğdaylarda pas 
tahribatına sebebolmuştur. 

3. Yukarda belirtilen tedbirler alınmamış 
olsaydı gayrimüsait hava şartlan altında 1968 
yılı buğday ürünü 8 milyon tonu geçmiyecekti 

4. Tahsisler; Bakanlığımızca yapılan prog
ram gereğince ve illerden istenilen ihtiyaca gö
re illerin ekmiş oldukları ekim miktarları na
zarı itibara alınarak gerek 5254 sayılı Kanuna 
ve gerekse peşin ve kredili tohumluk tahsisleri 
zamanında yapılmış bulunmaktadır. 

5. 5254 sayılı Kanuna göre yapılacak tohum
luk yardım miktarı mezkûr kanuna göre tahdi-
dedilmiştir. Bunun senelik tutarı bütün tohum
lar için yazlık ve kışlık olarak 50 milyon lira
dır. 1968 İlkbahar âfetleri dolayısiyle bunun 
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110 bin ton kadarı kullanılmış, geri kalan mik
tarı da 1968 yılı güzlüğü olarak illerin tohum
luk ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. 

Bu kanuna göre illerin tohumluk talebi 
121 000 ton civarındadır. Talbiatiıyle mezkûr ka
nuna göre bu isteği karşılamak mümkün değil
dir. 

6. Mevcut tohumluk miktarına göre isteğin 
büyük bir kısmı kredili olarak karşılanmıştır. 
Her ne kadar pas hastalığı veya dölleme nok
sanlığı dolaysiyle % 35 in üstünde hasar gören
lerin 5254 sayılı Kanuna göre muamele görme
leri mümkün olmamışsa da; Bakanlığımız ve Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 
yapılan protokol gereğince bu durumda olan 
çiftçiler 1967 ve 1968 yılında almış oldukları to
hum ve gübre borcunu ödemeseler dahi yeni
den kredili olarak tohum ve gübre almaları 
mümkün kılınmıştır. 

Tohum dağıtımı halen bu esaslar dâhilinde 
yapılmaktadır. Ayrıca gerek Ziraat Bankasın
dan kredi alan müstahsılların ve gerekse Tarım 
Kredi Kooperatifi ortaklarının, Tarım Kredi 
Kooperatifi Yardımlaşma Birliği Teşkilâtında 
kimyevi gübre bulunmaması veya istenilen cins
ten olmaması halinde gübre ihtiyaçlarını kredi
leri karşılığında bölgelerinde bulunan Zirai Do
natım Kurumu temsilcilerinden tedarik edebil
meleri sağlanmıştır. 

7. 1968 - 1969 ekim yılı için 275 bin ton 
buğday tohumluğu hazırlanmış ve çiftçiye inti
kal ettirilmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar to
humluk dağıtımı hiçbir zaman bu seviyeye ulaş
mamıştır. Esasen teknik olarak dağıtılması ge
reken buğday tohumluğu miktarı bütün Türki
ye için 300 bin tondur. 

8. 1967 - 1968 ekim yılı için 1 700 000 ton 
gübrenin 721 000 tonu buğdayda kullanılmıştır. 
1968 programı ise 2 milyon tonun üstünde'ta
hakkuk etmiştir. Bu rakamlar da Cumhuriyet 
tarihimizde en yüksek rakamları teşkil etmek
tedir. 

9. Beş Yıllık Plân devresinde bu miktar 6 
milyon tona ulaştırılacaktır. Memleketin tüm 
gübre ihtiyacı 26 milyon tonun üstündedir. El
bette ki, bu rakama ulaşıncaya kadar gübre ih
tiyacının daima noksanlık göstereceği tabiîdir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

,2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'un, Şişli ve Gürsel mahallesindeki gece
kondulara dair sorusu ve İmar ve İskân Bailtanı 
Haldun Meneşeoğlu'nun yazık cevabı (7/925) 

, ,20 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Maşlkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve iskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru: 
istanhul, Şişli, Gürsel mahallesinde gecekon

duların kesif bulunduğu bir bölgede Hazineye 
ait arsalar üzerine eskiden yapılmış 4 000 e ya
kın gecekonduya Gecekondu Kanunu hükümleri 
gereğince tapularının verilmesi gerekirken, şu 
günlerde Hazinece ecrimisil ödenmesine dair teb
ligatların gönderilmesinin sebebi nedir? Tapula
rının verilmemesinin bir sebebi var mıdır? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 2 . 4 . 1969 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 15/825 
Konu: istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı sorusu 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 1. 26 . 11 . 1969 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/925 - 7816/48330 sayılı yazı. 
2. 9 . 1 . 1969 gün ve 15/37 sayılı yazı

mız. 
İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in Şişli ve 

Gürsel mahallesindeki gecekondulara dair yazılı 
sorusu cevabı iki nüsha halinde ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar vıe iskân Bakanı 

Diğer gecekondu bölgelerinde olduğu gibi, 
istanbul'da Şişli, Gürsel mahallesindeki gecekon
du bölgesinde de 775 sayılı Kanunun gerektir-
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mahallî jandarma arasında vukubülan ve 2 ka
dının ölümü 5 kişi halktan, 6 kişi jandarma anüf-
rezeainden 11 kişinin yaralanması ile neticelenen 
olaylarla ilgili olarak Amasya Milletvekili Sa
yın Ahmet Demiray tarafından Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesi ceva
bıdır : 

a) Geydoğan köylüleri Taşova Orman Böl
ge Şefliğine, yakacak odun almak üzere müra
caatları üzerine, Orman İdaresince. 6831 sayılı 
Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak 1/10 
tarife bedeli karşılığında, 14 . 10 . 1968 gün ve 
271/13502 sayılı makbuzla 46,50 lira tahsil edip 
geçmiş yıllarda olduğu gibi Devlet ormanından 
127 sayılı havzadan Geydoğan köylülerine odun 
kesme ve taşıma izni vermiştir. 

b) Geydoğan köyüne komşu bulunan Be
levi köylüleri; 127 sayılı havzadan Geydoğan 
köylüleri odun kesip götürürken arazilerini tab-
ribedeceklerini ve köylerini seylâp tehlikesine 
mâruz bırakacaklarını ileri sürerek Orman İda
resi Kaymakamlık ve Valilik nezdinde itiraz et
mişlerse de; Geydoğan köyüne başka bölgeden 
odun verilmesi mümkün olmadığı, 127 sayılı hav
zadan odun verileceği kendilerine bildirilmiştir. 

c) Kanun hükümlerine uygun olarak Gey
doğan köylülerine 127 No. lu havzadan verilen 
odun keskim ve taşıma iznine, Belevi köylüleri
nin acık ve fiilî mukavemet etmeleri; bu çok 
üzücü olaya gerçek sebebolmuştur. 

diği tatbikat yapılmakta ve bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce adlî mercilerce karara 
bağlanmış bulunan ecri misille ilgili konularda 
ise kesinleşmiş kararlara göre hareket edilmek
tedir. 

3. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'm, 
Amasya'nın, Belevi ve Geydoğan köyleri arasın
da meydana gelen olaylara dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Siikan ve Tarım Bakanı Bahri 
Bağdasın yazılı cevapları (7/937) 

25 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Tarım Bakan
ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet- buyurulmasını arz ve rica öderim. 

Ahımet Demiray 
Amasya Milletvekili 

16 - 17 Kasım 1968 günü Amasya vilâyeti
nin Taşova ilçesine bağlı Belevi ve Geydoğan 
köyleri arasındaki orman anlaşmazlığı yüzünden 
köylülerin birbirlerine girdiği, Devlet kuvveti 
olan jandarmaların da silâhsız köylü vatandaşla
ra ateş açtığı ve bu suretle 45 yaşlarında Fatma 
Namlı ile 18 yaşında Saliha AlteMn adında iki 
kadın vatandaşın öldüğü, Mustafa Armağanla, 
Osman Düzgün adında iki vatandaşın ağır ve 5 
jandarma ile 9 köylünün de hafif olarak yara
landığı mahallinden öğrenilmiştir. 

Bu çok üzücü olayın gerçek sebepleri nedir? 
Ve ne gibi bir tedbir alınmıştır? 

Çıkması muh+emel olan olayların önlenmesi 
için ne gibi tedbirler alınmıştır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 14 . 1 . 1969 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

tsth.: 0622-18-69 III. Ş. 2 Ks. 
Konu: Taşova olayları ile il
gili yazılı soru önergesi ceva
bı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğünün 28 Kasım 1968 
gün ve 7/937, 7870/48506 sayılı yazısı. 

1. 19 Kasım 1968 tarihinde Amasya ili Taş
ova ilçesine bağlı Geydoğan Belevi köylüleri ve 

2. Adı geçen havzadan Geydoğan köylüle
rinin kesim ve taşıma işlemine başlıyacaklarını 
19 Kasım 1968 günü muhtemel olayları önlemek 
maksadiyle şu tedbirler alınmıştır : 

a) Amasya Valiliğince Amasya il Jandar
ma Alay Komutanlığına 15 Kasım 1968 gün ve 
K. 1507 sayılı emirle, 

1. Kesim ve tasıma günleri mahallinde tak
viye ve güvenlik tedbirlerinin alınması, 

2. Devlet ormanından yapılacak kesim ve 
tasıma işlemine vukubulacak her türlü müda
halenin men edilmesi ve kanunî işlem yapıl
ması, 

3. Belevi köyü muhtar ve azalarına gerekli 
tebligat yapılması, vukubulacak olaylarda ken
dilerinin sorumlu olacağının duyurulması 

4. Kesim gününün orman idaresine bildiril
mesi istenmiştir. 

b) Amasya il Jandarma Alay Komutanlı
ğınca Taşova ilçe Jandarma Birliğine 18 Ka-
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sim 1968 gün ve II nci Ş. 0021 - 6 - 68 I. Ks. 1342 
»aylı emirle. 

1. Personel suçlu duruma bırakılmadan ve
rilen görevin ifası, 

2. tki köyün birbirine yaJklaştırılmaması, 
3. Erata silâh kullanma yetki ve dereceleri

nin tekrar anlatılması, 
4. Her hangi bir müessif harekete meydan 

bırakılmaması istenmiştir. 
c) Amasya merkez Jandarma Birliğinden 25 
Taşova ilçe Jandarma Birliğinden 24 
Gümüışlhacıköy Jandarma Birliğinden 6 
Merziffon Jandarma Birliğinden 6 
Göynüoek Jandarma Birliğinden 6 
Sulova Jandarma Birliğinden 6 

olmak üziere cem'an 73 kişilik rütibeli ve rütbesiz 
personelden teşekkül eden kuvvet Taşova ilce 
Jandarma Birlik K. Asb. Kd. Bşiçvş. Cevdet Yü
cel komutasında sıevk edilmiştir. 

3. Taşova ilçe Jandarma Birlik K. Asb. Kd. 
Bşçvş. Cevdet Yücel madde 2 de verilen kuvvet 
ve talimatlar dairesinde hareket etmiş ise de, 
olay günü Belevi köylülerinin taş, sopa, kürek, 
balta, av tüfeği ve mavzerle ateş ederek jandar
ma müfrezesine fiilî mukavet ve toplu saldırma
ları neticesi, müfreze tarafından ateş açılmak 
suretiyle savunma zorunluğu duyulmuştur. 

Olaya adlî ve idari makamlarca el konul
muştur. 

Arz «idlerim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 1 . 4 . 196? 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müşavirliği 

1087/27041 
Konu : Ahmet Demiray'm 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28 . 11 . 1968 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/937 - 7870/48506 sayılı yazı : 

Amasya'nın Belevi ve Geydoğan köyleri ara
sında meydana gelen olaylara dair Amasya Mil
letvekili Sayın Ahmet Demiray tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi tet
kik edildi, konu ile ilgili cevaplarımız aşağıda
dır. 

7 . 4 . 1969 O : 1 

1. Taşiova ilçesinin Geydoğan köyü halkı
nın yakacak odun ihtiyacı yıllardan beri taham
mülü müsaidolan boğalı serisinin 127 numaralı 
havzasından verilmektedir. (Yalnız, 1967 yılın
da aynı ormanın 129 numaralı havzası Dazlı 
mevkiinden 234 ster yakacak odun tahsis Edil
miş ise de, mıntakanm uzak oluşu sebebiyle, 
ihtiyaçlarını fiilen alamamışlaradır.) 

Adı geçen köyün 1968 yılı yakacak ihtiyacı
nın yine 127 numaralı havzadan karşılanması 
üzerinde durulmuş ve parası tahsil edilerek nak
liye tezkerelerinin tanzimi cihetine gidilmiştir. 

2. Ancak, ormana daha yakın bulunan Be
levi köylüleri bahis konusu havzadan, Geydo
ğan köylülerine odun verilmesini istemedikleri
ni bildirmeleri üzerine, vukuu muhtemel her han
gi bir hâdiseye mahal bırakmamak için, keyfi
yet idari makamlara, 14 . 11 . 1968 gün ve 
02 07 008/5944 sayılı yazı ile duyrulmuş ve va
liliğin 16 . 10 . 1968 gün ve Şb. 11, 0621 - 5 - 68/ 
1337 sayılı yazılariyle gerekli emniyet tedbir
lerinin alındığı, kesim sahasının köylülere gös
terilmesi istenilmiştir. 

Mahallî bölge şefliğince 19 . 11 . 1968 günü 
ilgili ayrım muhafaza memurları ormana gön
derilerek, kesim sahasının Geydoğan köylüleri
ne gösterilip, teslim edilmesi hususunda direk
tif verilmiş ise de Geydoğan köylünden hiç kim
se ormana gelmemiştir. 

Bilâhara, Geydoğan köylülerinin ormana gel-
meyiş sebebinin Belevi köylüleri ile jandarlma 
arasında vukubulan arazi çatışmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Bu müessif olay dolayı-
üiyle Geydoğan köyü halkına zâti yakacak odu
nu verilmesi mümkün olmamıştır. 

Olayı mütaakıp Taşova'ya gönderilen mü
fettiş mahallinde tahkikat yapan Mülkiye Mü
fettişleriyle temasa geçmiş ve yapılan tetkikat 
neticesinde, hâdisede orman teşkilâtından her 
hangi bir kimsenin kusurlu olmadığı ve teşkilâ
tımız mensuplarının olay içerisine girmeyip hâ
diseden uzak kaldıkları tesbit olunmuştur. 

Olay adalete intikal etmiş bulunmaktadır. 
Geydoğan köyü yakacak ihtiyacının hangi 

şekil ve surette karşılanması hususları mahal
linde tetkik ettirilmektedir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerine saygılarım
la arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

— 472 — 



M. Meclisi B : 75 7 . 4 . 1969 O : 1 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, yüzde üzerinden çalışan işçilere dair soru
su ve Çalışma Bakam Turgut Toker'in yazılı ce
vabî (7/965) 

2 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki Sorularımın, Sayın Çalışma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

loru 1. 931 sayılı Kanunun yüzdelerle ça
lışan işçileri kapsıyan maddeleri uygulanmaya 
ve damgalı adisyonların tatbiki başladıktan 
sonra İstanbul, izmir ve Ankara illerinde yüz
deleri kaldıran müessese olmuş mudur, olmuş
sa bunlar hangileridir? 

Soru 2. Yüzdeleri kaldıran müesseselerden 
bilhassa turistik belgeli olanların, bu miktarları 
fiyatlarına ilâve ettiklerinden bilginiz var mı
dır? 

Soru 3. Yüzdelerle çalışan işçilerin aleyhi
ne işliyen bu halin önlenmesi için bir tedbir dü
şünülmekte midir? Düşünülmekte ise bu tedbir 
ne olacaktır? Ne zaman bu tedbir alınacaktır? 
Alınmamışsa sebebi nedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 31 . 3 . 1969 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı: 1014-8/3095 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10 . 12 . 1968 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 8077/49235-7/965 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu tara
fından yüzde üzerinden çalışan işçilere dair ve
rilmiş bulunan yazılı soru önergesi tetkik edil
miştir. 

1. Otel, pansiyon, lokanta ve gazino gibi 
yerlerde uygulanan, «yüzde» usulü uygulanma
sı mecburi bir usul değildir. Ancak ve Usulün 
uygulanması halinde 931 sayılı Kanunun tatbi
ki bahis konusudur. 

Diğer taraftan bu usulün tatbiki meöburi ol
madığı için, (yüzde) ile çalışmaya başlıyan ve
ya (yüzde) yi kaldıran müesseselerin Bakanlığı
mızı haberdar etmesi de kanunen bahis konusu 

değildir. Ancak yapılan tetkikat da İzmir'de 
bâzı müesseselerin çeşitli sebeplerle bu usulden 
vazgeçtikleri anlaşılmıştır. 

2. (Yüzde) yi kaldıran müesseselerin ye
mek veya yatak ücret fiyatları artırılması hak
kında Bakanlığımızda her hangi bir bilgi yok
tur. 

3. Yüzde usulü uyıgulıyan işverenler bu Usul
den ancak işçilerine yüzde usulünün uygulandı
ğı zamanlarda sağlanan menfaatlerden daha az 
menfaat sağlamamak kaydiyle vazgeçebilirler. 
Bu hal çalışmakta olan işçi için aleyhte bir du
rum yaratmaz. Bu itibarla her hangi bir tedbir 
de düşünülmüş değildir. 

Arz öderim. 
Turgut Toker 

Çalışma Bakanı 

5. — Burdur Milletvekili Fethi ÇeliJcbaş'ın, 
Burdur, Denizli ve Muğla illerine bağh bâzı köy 
muhtarlıkları ile belediye başkanlıklarının müş
tereken gönderdikleri dilekçeye dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/1006) 

6 . 1 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile arz ve rica ©derim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelükbaş 

1. Burdur, Denizli ve Muğla illerine bağlı 
otuzaltı köy muhtarlıkları ile, bölgede ilgili dört 
belediye Başkanlıklarının birlikte tanzim ede
rek, Mayıs 1968 de Burdur Vilâyet makamı ka-
naliyle Bakanlığınıza intikal ettirilen dilekçe 
.üzerinde, bütün yaz aylarım içine alan yedi ay 
gibi bir müddet geçtiği halde, ne muamele ya
pılmıştır? 

2. Dilekçede, bakanlıkça ilgili gösterilmesi 
istenilen bu bölgede yolların geçit verdiği yaz 
aylarındaki muntazam otobüs servisleriyle ve 
kamyonlarla, yapılmakta olan ilnlsan ve eşya nak
liyatı hakkında, Bakanlık her hangi bir incele
me yaptırmış mıdır? 

3. Bakanlık, bu bölge ile ilgili üç vilâyet
ten, köy ve kasabaların müracaatı üzerine olsun 
her hangi bir bilgi edinmek için ne gibi bir te
şebbüste bulunmuştur ve aldığı netice nedir? 
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4. Bugüne kadar, her hangi bir fiilî teşeb
büse bu bölgede gecilmediğine göre, Bakanlık 
ne zaman, yukarda zikredilen dilekçeye uyarak 
bir çalışma yapmayı düşünmektedir? 

30 . 1 , 1969 
T. 0. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Maşjmüşavirliği 
Sayı: 713/112 

B. Evrak Md. gü No. 2957 
Konu : Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş'm soru öner-

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9 . 1 . 1969 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 8347/50413-7/1006 sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'm 
ilgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 6.1.1969 
tarihli yazılı sora önergesi suretinde bahis ko
nusu edilen; Burdur, Denizli ve Muğla illerine 
bağlı otuzâltı köy muhtarlıkları ile, bölgede il
gili dört belediye başkanlıklarının birlikte tan
zim ederek Mayıs 1968 de Burdur Vilâyet ma
kamı kanaliyle Bakanlığımıza intikal ettirildiği 
bildirilen; dilekçenin Bakanlığımıza geliş kaydı
na rastlanmamıştır. 

Sayın Fethi Çelikbaş'tan mezkûr dilekçe 
hakkında aydınlatıcı malûmat alınması müm
kün olduğu takdirde konunun inceleneceğine 
bilginizi arz ederim. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

6. — Edirne Millevellili Türkân Seçkin'in, 
pancar müstahsili çiftçilerin zararının önlenme
sine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yazılı cevabı (7/1026) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. Saygılarımla. 

18 . 1 . 1969 
Edirne Milletvekili 

Türkân Seçkin 

İktidarlarınız zamanında !her geçen yıl şeker 
şirketi pancar müstahsilinin sararına gelişme 
kayd'etmiştir. 

1968 mahsulünün müsiaJhsıla bâzı yerlerde 
avanslardan istifade ettirilmemiştir. Buna mu
kabil küsbelerini ancak peşin para ödiyerek nak-
lettirebilmiştir. 

Güç şartlar içinde pancarını nakledip teslim 
eden müstahsilin % 50 si ihalen pancar bedelle
rini alamamıştır. 

1. a) Müstahsilin zararına bu tutumlar 
daha ne kadar zaman devam edecektir? 

b) Alınmış ciddî tedbirleriniz var mıdır 
2. a) Şeker stoklarını, eritmek için yurt

içi istihlâkini geliştiremediğinize göre, bunun za
rarını daima pancar müstahsili mı çekecektir? 

b) Stok işekerin (köylüye borçlandırılarak 
veya avans karşılığı yedirilmesi düşünülmekte 
midir? 

c) Geçim sıkıntısı içimde 'olan pancar çift
çisi pancar fiyatı artırılmadıkça, ödeme güçlü
ğü biraz daha artan, borçlanmaya itilmiş olmı-
yacak mıdır? 

3. Şeker tsanayii ve pancar kooperatifleri
nin iştiraki olan Sanayii Nakliyat Şirketi her yıl 
zarar (ettiği 'halde ( ki bundan kooperatif ortağı 
olan çiftçi zarar görmektedir.) hâlâ yaşatılması 
düşünülmekte tinidir? 

4. Şeker sanayiinin ihtiyacı olan kömürü 
temin etmek, çiftçiye ve köylüye iyi şartlarla. 
kömür vermek maksadı ile kurulan seker şirke
tinin ortak olduğu Kömür İşletmeleri Ananom 
Şirketi; 

a) Bugüne kadar kaç köye, ne kadar köy
lüye, ne miktar kömür vermiştir. 

b) Bakanlığınız, şeker sanayiinin ihtiyacı 
olan (kömür için Devlet Kömür İsletmeleri ile bir 
anlaşma yapmış mıdır, düşünmekte midir? 

c) Pancar kooperatifi ortakları zararına 
olan, durumu pek de parlak bulunmıyan bu ku
ruluşu tasfiye etmek düşünülmekte midir? 

T. €. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/214 29 . 3 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 25 . 1 . 1969 

tarih ve 7/1026 - 8536/51195 sayılı yazılan : 
Pancar müstahsili çiftçilerin sararının ön

lenmesine dair Edirne Milletvekili Türkân Seç-
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kin tarafından verilen yazılı soru önergesine 
cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in yazılı soru 

önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır 
Cevap 1. — Her yıl olduğu gibi, 1968 yılın

da da bütün Şeker fabrikaları sahalarında pan
carı müsaidolan çiftçilere şirketin imkânları 
çerçevesinde pancar avansı verilmiştir. 

Alpullu, Uşak, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, 
Malatya, Ankara, Kastamonu, Kütahya, Kayseri 
fabrikalarında pancar bedelleri tamamen öden
miş durumdadır. Ankara Şeker Fabrikası tedi
yelerini bu hafta bitirecektir. 

Şubat sonu itibariyle pancar bedellerinin 
% 81 i ödenmiş bulunmaktadır. 

Müstahsilin zararına bir tutum bahis konu
su değildir ve olamaz. Pancar bedellerinin müm
kün olduğu kadar erken ödenmesi için büyük 
gayret sarfedilmektedir. Bu gayretlerin neti
cesi olarak, her yıl bir evvelki yıla nazaran 
tediyenin daha erken bitirilmesine çalışılmak
tadır. Nitekim, 

1965 yılında 482 milyonl İra tutan pancar 
bedelleri 1966 yılı Mayıs ayı sonunda; 

1966 yılında 623 milyon lira tutan pancar 
bedelleri yine 1967 Mayıs ayı sonunda; 

1967 yılında 738 milyon lira tutan pancar 
bedelleri 15 Nisan 1968 de tamamen ödenmiştir. 
1968 yılına ait pancar bedellerinin ödeme duru
mu 1967 yılına nazaran daha ilerdedir. 

Cevap 2. — Şeker stoklarının zararının 
daima pancar çiftçisine yükletildiği iddiası 
gerçeğe uymamaktadır. Son bir kaç yıldan beri 
pancar ziraati yönünden hava şartlarının çok 
müsait gitmesi ve tarla veriminde elde edilen 
yüksek değerler, ihraç imkânı bulunmayışı ne
ticesi şeker stoklarının arttığı, dolayısiyle bu 
stoklara bağlanan meblâğların yükseldiği bir 
gerçektir. Ancak, yukarda arz edildiği üzere, 
Hükümetçe de temin edilen imkânlarla pancar 
nıüstahsıllarmın alacakları her geçen yıl biraz 
daha erken olmak üzere ödenmektedir. 

' b) Memleket dâhilinde şeker istihsalini 
artırmak için gayret sarfedilmektedir. Bu 
meyanda, pancar çiftçilerine prim şekeri dı
şında, yılın muayyen zamanlarında, bedeli pan-

I car alacaklarından tahsil edilmek üzere, şeker 
verilmektedir. Bu şekilde pancar çiftçilerine 
tevzi edilen şeker miktarı yılda 20 000 ton ci
varındadır. 

c) Halen memleketimizde cari olan pancar 
rlım fiyatı diğer memleketlerde ve Ortak Pa
zar memleketlerindeki fiyatlarla mukayese 
edildiğinde, bizdeki fiyatların normal bir sevi
yede olduğu görülür. 

Çiftçi gelirini artırmak için pancar fiyat
larını yükseltmek gaye olarak alınmamalıdır. 
Esasen, tarla verimi devamlı olarak yükseldiği 
için müstahsilin pancardan temin ettiği gelir de 
artmaktadır. Son yıllarda pancar veriminde 
süratli bir yükselme kaydedilmiştir. 1968 yılın
da bu verim hektar başına 37,5 tona ulaşmış
tır ki, bu miktar, Avrupa memleketlerindeki ve
rimlerin ortalaması mertebesindedir. 

Pancar gelirini artırmak için bir diğer ted
bir de maliyeti düşürmektir ki, bu hususta da 
her imkâna başvurulmaktadır. 

Cevap 3. — Sanayi Nakliyat A. Ş. pancar 
nakliye işlerinde gerek nakliye işlerini doğru
dan doğruya deruhde etmek, gerekse nakliye 
ihalelerine girmek suretiyle nakliye fiyatlarının 
muyayen seviyelerde kalmasını temin etmek 
voliyle Şeker Sanayiimize büyük hizmeti olan 
bir müessesedir. Bu sebeple, bu faydalı fonksi
yonu devam ettiği sürece şirketin yaşaması ge
rekir. 

Cevap 4. — a) Kömür İşletmeleri A. Ş. ön
celikle Şeker fabrikalarının Linyit Kömürü ih
tiyacını emniyetli bir şekilde karşılamak gayesi 
ile kurulmuştur. Şirket bu hizmeti bugüne ka
dar ifa etmiş ve Şeker fabrikalarının satmal-
dığı kömür fiyatlarının anormal şekilde yüksel
mesini önlemiştir. Ayrıca, Ankara'da serbest 
piyasaya da girmiş bulunmaktadır, ve Ocak 
ayı da dahil olmak üzere Ankara'da takriben 
7 100 ton kömür satmıştır. Bu şirketin yalnız 
Gedizde ve Çiçekdağmda işletmeleri vardır. 
Münhasıran köylere kömür temin etmek gibi 
bir gaye takibetmesi bahis konusu olmamıştır. 
İşletmelerde çalışmakta olan işçilerden talebe-
denlere kömür vermektedir. 

b) Şeker fabrikalarının ihtiyacı olan ma-
| den kömürü, kok ve bir miktar Lin

yit Kömürü Devlet Kömür işletmelerin
den satınalınmaktadır. Nakliye masrafla-
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rı, miktar ve evsaf bakımlarından bütün 
Şeker fabrikalarının Linyit ihtiyacının tama
men yalnız Devlet işletmelerinden temin etmek 
mümkün görülmemektedir. 

c) Kömür işletmeleri A. Ş., bilançolarını 
genellikle kârlı olarak kapadığı için, Pancar 
kooperatiflerinin bir zararı söz konusu değildir. 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiyacının 
karşılanmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ve İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları. (7/1042) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun îmar ve İskân, Sanayi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını rica ederim. 4 . 2 . 1969 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Trabzon şehri, 70 bini aşan nüfusu ile, uzun
ca süredir elektrik enerjisinin kifayetsizliği do-
layısiyle çok ciddî bir buhranın çilesini ve sı
kıntısını çekmektedir. îkizdere Hidro - Elektrik 
santralinde üretilen normal kapasite 15 bin 
Kw. kadar olan üretim, çeşitli nedenlerle ve 
zaman zaman 5 bin Kw. a kadar düşmektedir. 
Îkizdere üretim biriminin aboneleri ise : 3750 
Kw. Trabzon Belediyesi, 5 bin Kw. Trabzon 
Çimento Fabrikası, 2 bin Kwb. Rize Belediyesi, 
3 500 Kw. çay fabrikaları ve 2 bin Kw. ilçeler, 
köy ve kasabalar olarak ki; cem'an 16 250 
Kw.'a baliğ olmaktadır. Bu abonelere göre, 
tüketim gücü üretimin çok üstünde seyretmek
tedir. 

Doğu Karadenizin olduğu gibi Doğu bölge
sinin de başlıca küçük sanayi, ticaret ve eği
tim merkezi olan ve bu vasıflariyle süratle ge
lişme istidadı gösteren Trabzon şehrindeki 
800 e yakın sanayi müessesesi enerjinin sık sık 
kesilmesi neticesi ralışamaz duruma geldiğin
den binlerce ailenin doğrudan doğruya geçim 
imkânları ortadan kalkmakta ve şehir halkı 
- belediyenin yan tedbirlerine rağmen - karan
lığa terkedilmiş bulunmaktadır. Bu vahim tab
lo; şehir sakinlerinin, iş sahiplerinin geniş öl
çüde haklı şikâyet ve sızlanmalarına yol aç
maktadır. 

Harşit Hidro - Elektrik ve Hopa termik sant
ralinin en iyi şartlarla 1970 ortalarında devre
ye sokulabileceği mevzubaihsolduğuna göre, 
başkaca tedbir alınmadığı takdirde daha bir bu
çuk yıl bu ıstıraplı durumun devam edeceği an
laşılmaktadır. Küçük esnaf ve sanatkârlarla, 
fabrika ve tesislerin, çeşitli müessese ve ku
rumlarla şehir sakinlerinin bu çileye ve haksız
lığa daha fazla tahammülü kalmamıştır. Bu 
bakımdan : 

1. tkizdere'nin 5 bin Kwh. ile en büyük 
albonesi durumunda bulunan Trabzon Çimento 
Fabrikasının ihtiyacı olan kendi enerjisini üret
mek veya çimento sanayiinin, şehir ihtiyacı 
noksanı enerjiyi tamamlıyacak şekilde yeni bir 
üretim imkânı sağlaması düşünülemez mi? 

2. Zamanında gerekli tedbirler alınmadı
ğı için; bâzı dönemlerde üretimi 2 - 3 kat aşan 
tüketim şartları yaratıldığından tkizdere'nin 
ilk abonelerinden olan Trabzon Belediyesini, 
- devreye soktuğu iki elektrojen grupuna ilâ
veten - yeniden bir kaynak sağlanması imkânı 
araştırılmakta mıdır? 

3. — Üniversitesi, çeşitli eğitim ve öğretim 
müesseseleri, hastaneleri, kolordu merkezi, rad
yo istasyonu ve 800 e yakın çeşitli sanat dal
larını kapsıyan kuruluşlariyle büyük bir şehir 
karakteri olan Trabzon'un enerji yönünden ih
tiyacının bol, devamlı Ve ucuz olarak karşılan
ması için alınmış ve alınacak âcil tedbirler ne
lerdir? Şehir karanlıktan ne zaman kurtarıla
caktır 

4. Trabzon merkez ve taşra birimlerinin 
zaman içinde süratle artan elektrik enerjisi ih
tiyacının; bölgede mevcut bol ve elverişli su 
kaynaklarından faydalanmak suretiyle karşıla
nabilmesi için her hangi bir çalışma var mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 26 . 3 . 1969 

Bakanlığı 
Enerji veKaynaklar Dairesi 

Başkanlığı 
Plân ve Koordinasyon Fen H. 

Sayı : 5809/14651 
Konu : Trabzon'un elektrik ener
jisi ihtiyaçlarının karşılanması 
Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi Kanunlar Müdürlüğünün 6 . 2 . 1969 

gün ve 7/1042 - 8734/52015 sayılı yazısı. 
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Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
«Doğu Karadeniz Bölgesi ve bilhassa Trabzon 
şehrinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılan
masına» dair yazılı soru önergesine verilen ce
vaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı v 
Refet Sezgin 

Doğu Karadeniz Bölgesi ve bilhassa Trabzon 
şehrinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılan
ması konusuyla ilgili olarak Trabzon Milletve
kili Ali Rıza Uzuner'in yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar : 

Soru 1. İkizdere'nin 5 bin Kwh ile en bü
yük abonesi bulunan Trabzon Çimento Fabri
kasının ihtiyacı olan kendi enerjisini üretmek 
veya Çimento Sanayiinin, şehir ihtiyacı noksanı 
enerjiyi tamamlıyacak şekilde yeni bir üretim 
imkânı sağlaması düşünülemez mi? 

Cevap 1. Trabzon Çimento Fabrikasının 
başka bir kaynaktan beslenmesi hususu iller 
Bankası Genel Müdürlüğü tarafından etüt edil
miş, ihtiyacı karşılıyacak güçte elektrojen grup
larının yurt içinden temini mümkün olmamak
la beraber, bunun yerine yurt içinden temini 
mümkün olan 4X500 Kw, gücde diesel - elektro
jen gruplarının Trabzon'a nakli ve tesis edilme
sinin 4,5 milyon Tl. lık bir yatırımı gerektirdiği, 
ikmali için geçecek sürede Doğankent ve Hopa 
Santrallerinin devreye girebileceği hususları 
göz önünde tutularak bu grupların da tesisin
den sarfınazar edilmiştir. 

Soru 2. Zamanında gerekli tedbirler alın
madığı için; bâzı dönemlerde üretimi 2 - 3 kat 
aşan tüketim şartları yaratıldığından İkizde
re'nin ilk abonelerinden olan Trabzon Belediye
sine, devreye soktuğu iki elektrojen grupuna 
ilâveten, yeniden bir kaynak sağlanması imkânı 
araştırılmakta mıdır? 

Cevap 2. Karadeniz Bölgesinin kıyı şeri
dinde genel olarak görülen bol yağış, tkizdere 
santralını çalıştıran suyun çıktığı membalara 
doğru gidildikçe büyük ölçüde azalmakta, bil
hassa kış aylarında sühunetin düşük olması yan 
derelerin donmasına sebebolmakta,dır. 1967-1968 
kış mevsiminde su sıkıntısı görülmemesine rağ
men, 1968 - 1969 kış mevsiminde büyük ölçüde 

su azalması nedeniyle bölgede zaman zaman 
enerji sıkıntısı olmuştur. 1968 yılında tkizdere 
sisteminin puant gücü 14 100 Kw. a ulaşmış 
olup 1969 yılı hesap tahminlerine göre, bu ra
kam 16 500 Kw. olabilecektir, tkizdere Hidro
elektrik Santralının kurulu gücünün 15 120 Kw 
olduğu göz önünde tutulursa, 1 400 Kw. lık güc 
açığı meydana gelecektir. Bu güc açığının, Trab
zon Belediyesinin elinde bulunan 900 Kw lık 
elektrojen gruplarının çalıştınlmasi suretiyle 
kısmen de olsa karşılanması hususu sağlanmış
tır. Diesel Santraliyle îkizdere Santralinin ener
ji maliyetleri arasındaki farkın Çimento Sana
yii Genel Müdürlüğünce Trabzon Belediyesine 
ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Soru 3. Üniversitesi, çeşitli eğitim ve öğ
retim müesseseleri, hastaneleri, kolordu mer
kezi, radyo istasyonu ve 800 e yakın çeşitli 
sanat dallarını kapsıyan kuruluşlariyle büyük 
bir şehir karakteri olan Trabzon'un enerji yö
nünden ihtiyacının bol, devamlı ve ucuz olarak 
karşılanması için alınmış ve alınacak âcil ted
birler nelerdir? Şehir karanlıktan ne zaman 
kurtarılacaktır. 

Cevap 3. Enerji sıkıntısı problemi yalnız 
Trabzon şehrinin enerji açığı meselesi olarak 
kalmamakta, Doğu Karadeniz Bölgesinin ta
mamını etkilemektedir. Bunun başlıca nedeni; 
Doğu Karadeniz Bölgesinin elektrik enerjisi ih
tiyaçlarının tahminlerin üstünde gelişme gös
termesi, ihtiyaçların karşılanması için plânlan
mış tesislerin, yapımındaki kaçınılması kabil 
olmıyan gecikmeler, olarak özetlenebilir. 

Elektrik, enerjisi ihtiyaçlarının devamlı ve 
ucuz olarak karşılanabilmesi için Etibank Ge
nel Müdürlüğü, Samsun - Hopa arasında, Batı 
ve Kuzey - Batı Anadolu Enterkonnekte siste
mine bağlı, yeni ve kuvvetli bir enterkonnekte 
şebeke kurmaktadır. 2X25 Mw lık Hopa "Termik 
Santrali ve 4X8,2 Mwlık Doğankent Santrali 
bu enterkonnekte şebekeye bağlanacaklar ve 
tesislerin tümü 1970 yılında işletmeye açılmış 
olacaklardır. Bu tesislerin kapasitesi enter
konnekte sistem irtibatları da dikkate alınırsa 
1970 yılı ihtiyacının iki katı olacaktır. Diğer 
taraftan hızla artan enerji ihtiyaçlarının za
manında karşılanabilmesi için, bölgenin Ke
ban Hidroelektrik Santralıyla irtibatını temin 
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edecek 380Kw lık enerji nakil hattı yatırım 
programına alınmış bulunmaktadır. 

Soru 4. Trabzon merkez ve taşra birim
lerinin zaman içinde süratle artan elektrik ener
jisi ihtiyacının; bölgede mevcut bol ve elverişli 
su kaynaklarmca faydalanmak suretiyle kar
şılanabilmesi için her hangi bir çalışma var 
mıdır? 

Cevap 4. Bölgenin uzun vadeli enerji ih
tiyaçları göz önünde tutularak, su imkânları 
etüt edilmiş ve enerji üretim imkânlarının böl
ge ihtiyacının çok üstünde olduğu görül
müştür. 

Bölgedeki Hidroelektrik imkânından; Lâ
leli (Çoruh), Arpabükü (Kelkit), İnözü (Kizıl-
ırmak) santrallarınm istikşaf etütleri yapıl
mıştır. 

Kılıçkaya (Kelkit), Köklüce (Yeşilırmak) 
Hidroelektrik santrallarınm etütleri planlama 
safhasında bulunmaktadır. Ayrıca Ayvacık -
Balahor Baraj ve Hidroelektrik Santralının 
yapımı DSİ programına alınmış olup projele
ri yapılmaktadır. 1969 yılı nihayetinde veya 
en geç 1970 yılı baslarında ihale edilecektir. 
Etütler neticelendikçe üzerinde çalışılan di
ğer hidrolik imkânların realize edilmesine de 
gidilecektir. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İsleri Bürosu 
Sayı : 9/189 

28 . 3 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 6 . 2 . 1969 ta
rih ve 7/1042-8734/52015 sayılı yazıları : 

Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiyacının kar
şılanmasına dair Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner tarafından verilen yazılı soru önergesi
ne cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiyacının karşı
lanmasına dair Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in yazılı soru önergesine Sanayi Bakan

lığı cevabıdır : 

Trabzon Çimento Fabrikamızın cari muka
velesi gereğince enerjisi İller Bankası İMzdere 

Hidro - Elektrik Santralından temin edilmek
tedir. Mukavele hükümlerine göre İller Ban
kası, fabrikamıza Mart - Ekim yaz döneminde 
5 000 kw., Ekim - Mart kış döneminde ise 
3 000 kw. güc vermeyi taahhüdetmiştir. 

Ancak bölgede tek santral olan adı geçen 
tesis, devamlı yeni aboneler bağlanması sebe
biyle taahhüdolunan güçleri fabrikamıza vere
bilmek hususunda zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Trabzon Çimento Fabrikamızın enerji du
rumunu ıslah hususunda aşağıdaki tedbirler 
düşünülmektedir : 

1. Van Çimento Fabrikasına alınmış bu
lunan 3X2 160 HP lik Ruston dizel - elektro
jen grupundan bir tanesinin Trabzon Çimento 
Fabrikasına nakledilmesi, 

2.v Türkiye'de mevcut ve hizmet dışı kalan 
büyük kapasiteli dizel - elektrojen grupları alı
narak Trabzon Çimento Fabrikası sahasında 
bir dizel - generatör istasyonunun tesisi, 

3. 1 . 7 . 1970 tarihinde Etibank tarafın
dan ikmal edilip hizmete alınacak olan 50 NW 
gücündeki Hopa Termik Santralının temin ede
ceği yeterli enerjiye intizaren çimento fabrika
sının bölgede mevcut enerji imkânı ile yetinmesi, 

4. Van Çimento Fabrikası dizel - genera
tör grupunun takati 3X2 160 HP dir. Fabri
kanın güc talebi ise, 4 500 kw, tır. Bu üç dizel 
paralel çalışsa dahi Van Fabrikamızın güç ta
lebini güçlükle karşılıyacaktır. 

Bir 1 530 kw. lık dizel Van'dan sökülüp 
Trabzon Çimento Fabrikasına nakledilirse, Van 
Çimento Fabrikasının enerji durumu, Trabzon 
Çimento Fabrikasının bugünkü enerji duru
mundan daha kötü hale gelecektir. Van Çi
mento Fabrikasını çalışmaz hale getirmesine 
rağmen bir dizelin Trabzon Çimento Fabrikasına 
nakli düşünülse dahi, bina yapılması, trafo ve 
salt istasyonu tadili ve tevsii ve komple dizel 
tesisatının montajı 8 ilâ 10 aydan evvel gerçek-
leştirilemiyecektir. 

Trabzon'da bu dizel istasyonunun ikmali ta
rihinden itibaren Hopa Termik Santralının iş
letmeye alınış tarihi arasında 4 - 6 aylık bir 
zaman kalacaktır ki, bu kadar kısa bir müddet 
faydalanılmak üzere ve diğer bir çimento fab
rikamızın yarı âtıl bir vaziyete getirilmesi pa
hasına dizel istasyonu tesis etmek her şeyden 
evvel şirketimizin büyük zararlara ve kompli-
kasyonlara duçar olmasına yol açacaktır. 
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6. Türkiye'de hizmet dışı kalmış dizeller 
800 - 1 200 PS gücündedirler. Bunların jene
ratör verimleri ise 550 ilâ 800 kw. arasındadır. 
Bu dizellerle Trabzon Çimento Fabrikamızın 
1 000 ve 2 000 kw. mertebesindeki ünitelerinin 
ilk hareketlerini sağlamak mümkün görülme
mektedir. Kaldı ki bu dizeller yeni olmadıkla
rı için esasen verimlerini de bir miktar kay
betmiş durumdadırlar. 

Ayrıca böyle bir dizel istasyonu kurulması 
1 nci alternatifte olduğu gibi Hopa Termik 
Santralı enerjisinin Trabzon Çimento Fabrika
sına gelişinden pek az bir müddet evvel ikmal 
edilebileceğinden) şirketimiz ve memleketimiz 
ekonomisi yönünden hiçbir fayda sağlanamıya-
caktır. 

6. Trabzon Çimento Fabrikamızın rantabi-
litesi ve memleket ekonomisi yönünden en iyi 
çözüm yolunun Trabzon Çimento Fabrikamız
da Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. tarafın
dan kurulmakta olan 460 kw. dizel - elektrojen 
grupu ile iktifa edilmesi ve Hopa Termik 
Santralı enerjisi 1970 ortalarında fabrikamıza 
verilinceye kadar flrizdere'den sağlanan mah
dut enerji ile fabrikamızın sınırlı bir rejim 
altında çalıştırılmasıdır. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Ankara 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15 824 
Konu : Ali Rıza Uzuner'in ya
zılı sorusu Hk. 

2 . 4 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 . 1969 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/1042, 8734, 52015 sayılı yazı. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in 
Trabzon'un elektrik enerjisi ihtiyacının karşı
lanmasına dair yazılı soru önergesi cevabı 2 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve iskân Bakanı 

İller Bankasınca işletilen ikizdere H. E. 
Santralı, Trabzon'dan Hopa'ya kadar uzanan 
Doğu Karadeniz Bölgesinin elektrik enerjisi ih
tiyacım karşılıyan tek santral olarak çalış

maktadır. Abonelere dağıtılabileceği güç 
15 000, Kw. olmasına rağmen, genel olarak Ey
lül - Mart ayları arasındaki dönemde memba 
suları azalmakta, dolayısiyle santral kapasite
sinden gerektiği şekilde faydalanılamamktadır. 
Santrali besliyen derelerin debileri bölgenin 
yıllık yağış rejimi ve hava sıcaklığına bağlı 
olarak değişmektedir. Karadeniz bölgesinin 
kıyı şeridinde genel olarak görülen bol yağış, 
santralı çalıştıran suyun çıktığı membalara 
doğru gidildikçe büyük ölçüde azalmakta, bil
hassa kış aylarında sühunetin düşük olması, 
yan derelerin donmasına sebebolmaktadır. 
1967 - 1968 kış mevsiminde su sıkıntısı görül
memesine rağmen, 1968 - 1969 kış mevsiminde 
su miktarındaki azalma büyük ölçüde olmuş 
ve bölgede zaman zaman enerji sıkıntısı çekil
miştir. 

ikizdere santralının 1968 yılı puvant gücü 
14 100 Kw. olmuştur. 1969 yılı talep tahminle
ri yapılınca, bu rakamın 16 - 16 500 Kw. civa
rında olacağı tesbit edilmiş ve santral kapasi
tesini aşan enerji talebi dolayısiyle bütün abo
nelerin dikkati çekilerek, faaliyeti doğrudan 
doğruya elektriğe bağlı istihsal müesseselerinin 
tedbirli bulunmaları talebedilmiştir. 

1. ikizdere santralının en büyük abonesi 
olan Trabzon Çimento Fabrikasının başka bir 
kaynaktan beslenmesi, bu gücü verecek elektro
jen gruplarının yurt içinde mevcudolmaması 
sebebiyle mümkün görülememiştir,. Ancak, yurt 
içinde temini mümkün olan 4X500 Kw. taka-
tındaki dizel gruplarının Trabzon'a nakli biran 
için düşünülmüş, yapılan hesaplar sonunda; 
4,5 milyon Tl bir yatırım gerektiren bu işin 
ikmali için geçecek sürede, Harşit ve Hopa sant-
ralîannm da devreye girebileceği ve dolayısiy
le fuzulî bir yatırıma gidilmiş olacağı tesbit 
edilmiştir, 

2. Enerji sıkıntısının devam ettiği sürenin 
en az zararla atlatılabilmesi için, bölgede mev
cut dizel gruplarının muayyen saatlerde devre
ye girmesi çareleri araştırılmış ve Trabzon Be
lediyesinin elinde bulunan 900 Kw. lık elektro
jen gruplarının; dizel ve su santrallarında elde 
edilen enerjilerin maliyetleri arasındaki fark, 
Çimento Sanayii Genel Müdürlüğünce beledi
yeye ödenmek suretiyle, devreye girmesi sağ
lanmıştır. Hopa ve Harşit santralları devreye 
girinceye kadar geçecek süre içindeki enerji 
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sıkıntısının kısmen de olsa giderilmesini sağla
mak maksadiyle ve Çimento Sanayii Genel Mü
dürlüğünün yatırıma iştiraki şartiyle; temini 
ile montajı kısa sürede gerçekleşebilecek dizel 
gruplarının devreye girmesi etüdedilmektedir. 
Ancak, düşünülen bu çözüm tarzının da 10 ay
dan önce gerçekleşmesi mümkün görülmemek
tedir. 

3. Enerji sıkıntısı problemi yalnız Trab
zon şehrinin enerji açığı meselesi olarak kal
mamakta, Doğu Karadeniz bölgesinin dâvası 
haline gelmiş bulunmaktadır. Yapılan etütler 
sonucu bölgenin enerji açığının kapatılabilme
si için mevcut sistemin, 380 Kw. lık hava hat-
lariyle Keban, 154 Kw. lık Ordu Terme hava 
hatlariyle de Kuzey - Batı -Anadolu sistemine 
bağlanmasına karar verilmiştir. Hopa ve Har-
şit santralları 1970 yılı içinde devreye gire
cektir. Bu tarihe kadar başka bir santralin te
sisine imkân görülememektedir, tkizdere santra-
lindaki su sıkıntısını kısmen de olsa giderebil
mek için Rüzgârlıdere'de bulunan suyun sant-
rala aktarılması maksadiyle yapılan çalışma
lar tamamlanmış ve 800 Kw. civarında ilâve 
bir gücün üretimi sağlanmıştır. Bölgede yaşı-
yan halk ve küçük sanayi kollarının fazla za
rara uğramalarını önlemek için, Trabzon Çi
mento Fabrikasına verilen güç mukavelede ka
yıtlı 3 000 Kw. in da altına indirilmiş, dizel 
grupları bulunan Çay Fabrikalarına kampanya 
dışında mümkün mertebe ceryan verilmemiş 
ve yeni çay kampanyasında vukubulacak ener
ji sıkıntısı dolayısiyle gerekli tedbirlerin alın
ması için Tekel Genel Müdürlüğüne müracaat 
edilmiştir. Tekel Genel Müdürlüğü de yeni ve
ya servis dışı kalmış elektrojen grupları sa-
tmalmaya karar vermiş bulunmaktadır, 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Ana - Çocuk sağlığı merkezlerinde ve köylerde 
çalışan ebelerin izin ve yolluk durumlarına dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli özUanhn yazılı cevabı (7/1045) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sağlık Bakanı ta
rafından yazıttı olarak cevaplandırılmasına ta- I 
va'ssut buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

i Soru : 
Köylünün içinde yaşıyarak, onun kaderini de 

paylaşmak suretiyle, hizmet gören ebeler, güdü 
bir teşkilâtlanma yapamadıkları için olacak, 
dert ve ihtiyaçlarını duyuramamaktadırlar. Sos
yal devletten beklenen, asıl bu durumda olanla
rın dertlerine eğilmek ve onlara sahip çıkmak
tır. Ana - çocuk sağlığı merkezlerinde ve köyler
de çalışan ebelerin, resmî tatil günleri de dâhil, 
haftanın her gününde, ve günün her saatinde 
görev başında bulundukları malûmdur. 

1. Diğer memurlar gilbi resmî tatil günlerin
de dinlenmeleri için bir tedbir düşünülemez mi? 
Resmî tatil gününde izin almak suretiyle göre
vinden ayrılan bir ebenin bu mazeret izninin, 
yıMık iznine mahsulbedlldiği doğru mudur? Doğ
ru ise bu açık bir haksızlık değil midir? 

2. Ebelerin her ay ziyaretle görevli olduğu 
köy sayısı nedir? Her köye, ayda 4 - 5 defa git
mek zorunda oldukları söylenmektedir. Bu hiz
met için ayda kaç lira yolluk tahakkuk ettiril
mektedir? Bu geziler için ayda 46 lira ödendiği 
doğru mudur? Bu yolluk kaç yıl önce tesbit edil
miştir? Bugünkü hayat pahalılığı karşısında ye
terli midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 22.4.1969 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 2287 
Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başjkanllığına 
îlgi : 10 . 2 . 1969 tarih ve 7/1045 - 8757/ 

52150 sayılı yazı. 
Aydın Milletvekili Sayın M. Kemâl Yılmaz'm 

yazılı soru önergesine cevabım ilişiktedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemâl Yılmaz'ın 
yazılı soru önergesine cevabım 

1. 3017 sayılı Bakanlığımız Teşkilât Kanu
nu gereğince hazırlanan ve halen mer'i olan 
29 . 12 . 1937 tarihli «Köy ebelerinin vazifeleri 
ve sureti istihdamları hakkında» talimatname
nin 1 noi maddesinde belirtildiği üzere, köy ebe-
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leri bir veya birden fazla köyde hizmet ifa eder
ler. 

a) Köy ebelerinin hizmet sahasındaki köy
lerin nüfusu âzami 4 000 i geçmemek üzere köy 
grupları tesbit edilmiştir. Köy grupu 7 den faz
la olamaz. 

b) Köy ebeleri mmtakalarına bağlı köyler
deki hamile kadınları 6 aylıktan itiJbaren en az 
ayda bir defa kontrol etmekle mükelleftirler. 
Ayrıca doğum tarihinden itibaren lohusa yata
ğından kalkıncaya kadar takibederler. Mmtaka-
sı içindeki köylerden halber verilen doğum vaka
larına giderek doğum yardımı yaparlar. 

2. Şehir ve kasabaların belediye hudutları 
dışında ve muayyen bir vazife sahası dâhilinde 
seyyar hizmet ifa eden personele 6245 sayılı har
cırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince, 
7244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre aylık 
maaş veya ücretlerinin nısfı üzerinden % 25 - 30 
oranında ödenen gezi tazminatından köy ebele
rine de aynı paralelde tediye yapılmaktadır. 

3. Kanunen resmî tatil sayılan günlerden is
tifade etmektedirler. Ancak âmirinden müsaade 
almadan o yerin belediye hudutları dışına çık
maları mümkün değildir. 

4. Yıllık izinlerini Memurin Kanununda 
yazık süreler içerisinde kullanmaktadırlar. Res
mî tatil günleri hiçbir surette yıllık izinlerine 
mahsubedilmemektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 

9. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bile
cik'te bir tarım meslek okulu açılmasına dair so
rusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı ce
vabı (7/1054) 

2 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ta
rım Bakanı tarafından cevaplandırıfllmasına mü
saadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Biledik Milletvekili 
Sadi Binay 

Soru : Bilecik il merkezinde bulunan Ameri
kan asma fidanlığında kullanılmıyan ve yeter 
derecede elverişli boş saha olduğu nazara alına
rak ve uzun yıllardan beri mahrumiyet içerisin
de bulunan vilâyetin kalkınmasına yardım olur 
düşüncesiyle, Biledkte bir tarım meslek okulu 
açmayı uygun bulur musunuz? 

7 . 4 . 1969 O : 1 

1 . 4 . 1969 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Şb. Md. Bakanlık Başmüşavirliği 
Sayı : 206/27044 

Konu : Bilecik Milletvekili Sadi Bi-
nay'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 18 . 7 . 1969 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/1054 - 8828/52358 sayılı yazı : 

Bilecik'te bir tarım meslek okulu açılmasına 
dair Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
tetkik edildi. Konu ile ilgili cevaplarımız aşağı
dadır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 
yurdumuzun bütün illerinde birer Ziraat Meslek 
Okulu açılması öngörülmektedir. Bu husus Ba
kanlığımızca öncelik sıralarına göre programlaş-
tınlmış bulunmaktadır. 

Bu meyanda Bilecik ilinde de sırası gelince 
bir Ziraat Okulu çılması gerçekleşecektir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

10. — Burdur Milletvekili îsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur'un Bucak ilçesi PTT bina
sına dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin 
Bilgiç'in yazılı cevabı (7/1072) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıya arz ettiğim sorumun yazılı olarak 
cevaplandırılması için (Ulaştırma Bakanlığın
ca) delâlet buyrulmasını saygı ile arz ederim. 

21 . 2 . 1969 
Burdur Milletvekili 
ismail Boyacıoğlu 

Soru : Burdur ilinin en büyük ilçelerinden 
bulunan Bucak ilçesinin PTT binası maalesef 
çok kifayetsiz durumdadır. Bunun hizmete 
lâyık şekilde inşasının düşünülüp düşünülme
diğini, inşası ileri senelere kalacaksa kifayetli 
bir binanın kiralanıp kiralammıyacağınm yazılı 
olarak cevaplandırılmasını. 
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T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 3 . 1969 

Başnıüşavirlük 
Kayılt No. : 11/1522-4735 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 3 . 1969 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1072-8927/53197 sayılı 
yazı. 

Burdun'un Bucak ilçesi PTT binası hakkın
da Burdur Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi 
incelenmiş ve bu konuda hazırlanan cevap 2 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 
Ulaştırma Bakanı V. 

Bucak PTT merkezi binası hakkımda Burdur 
Milletvekili Sayın isımail Hakkı Boyacıoğlu'nun 
yazılı soru önergesine cevap : 

1. Bucak PTT merkezi 1958 tarihinden be
ri mahallî belediyeye ait bir binada kira ile bu
lunmaktadır. Bu binanın zamanla harap bir 
duruma girmesi üzerine belediyece inşa ettiri
len pasaj m birinci katının seneliği 6 000 lira
dan kiralanmasına ve iki yıllik kirasının peşin 
ödenmesine 6 . 4 . 1967 tarihinde PTT Genel 
Müdürlüğünce telgrafla muvafakat edilmiştir. 

Bilâhara pasajın- 'birinci katı yerine zemin 
katının seneliği 8 000 liradan kiralanması ma
hallen teklif edildiğinden, birinci kattan vazge
çilerek zemin katının bu bedelle kiralanmasına 
ve keza iki yıllık kirasının peşin ödenmesine 
15 . 4 . 1967 tarihli telgrafla muvafakat edil
miştir. 

Belediyece inşa ettirilen pasajda PTT mer
kezi için ayrılan kısımda bulunan ve esas pro 
j esinde başka hizmetlere tahsis edilen tesislerin 
bodruma indirilmesinin, beleidiyeye 80 000 lira 
civarında masraf tahmil edeceği, bu tadilâtla 
binanın estetiğinin bozulacağı mülâhazası ile 
Belediyece kiralanmadan sarfınazar edilmiş ve 
aylık 70 lira icarla PTT riiıı halen işgali altında 
bulunan belediye binasının kira bedelinin 125 
liraya çıkarılması şartiyle lüzumlu tamiratının 
yaptırılacağı Belediye Başkanı tarafından be
yan edilmiştir. Bu teklif de PTT Genel Mü
dürlüğünce uygun görülerek 13 . 5 . 1967 tari
himde muvafakat verilmiş ise de, bilâhara bele-

I d'iyece binanın eskiliğimden bahisle tamirine ya-
I naşılmadığı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında ve uygun başka bir 
bina temin edilememesi sebebiyle bizzarur işga
line devam edilen mezkûr binanın tahliyesi için 
başka bir yer temini ve teklifte bulunulması 
20 . 2 . 1969 tarihinde Afyon PTT Bölge Baş
müdürlüğüne tebliğ edilmiş olup gereği ta-
kibolunmaktadır. 

2. Bucak ilçesinde yeni bir PTT binası in
şa ettirilmesi İkinci Beş Yıllık Plân teklifine 
dâhil bulunmaktadır. 

Bu maksatla tahsis edilmek üzere mevcut 
arsaya ilâveten belediyeden evvelce bir kısım 
arsa da satmalımmıştır. 

Hâsıl olacak yatırım imkânlarına göre bu 
binanın inşası İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
öncelikle ele alınacaktır. 

11. — Ordu Milletvekili Ferda Gilley'in, İğ
dır dağı ormanının işletilmesine dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaşhn yazılı cevabı 
(7/1079) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplamdırlmasma delâlet 
buyurulmasını saygılarımla dilerim. 

17 . 3 . 1969 
Ordu Milletvekili 

Ferda Güley 
Soru : 
Orman Genel Müdürlüğünün «Ormanlar 

hangi mülkî hudut içimde bulunuyorsa o mülkî 
hudut içerisindeki Orman Teşkilâtı tarafından 
işletilir, yönetilir ve bakımı aynı teşkilâtça 
yapılır» yolunda vardığı ve yıllardır uygula
dığı bir prensip kararı mevcut mudur? Böyle 
bir prensip kararı mevcutsa, tahminen 130 böl
me olan İğdır Dağı ormanın'in; 90 bölmesi Me
sudiye ilçesi mülkî hudutları içinde bulunma
sına rağmen, işletmeye elverişli kısmının tama
mının Koyulhisar İşletmesinin yönetiminde bu
lundurulması nasıl mümkün olmaktadır? 

En üst seviyedeki makamlara da yapılan 
mütaaddit başvurmalara ve mahallinde yaptırı
lan teknisyen incelemelerinin şikâyetçi tarafın 
haklılığını ortaya koymuş bulunmasına rağ
men, bu sorunun Hükümetçe şimdiye kadar ke
sin bir çözüme bağlanmaması, uzun yıllardan 
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beri kardeşçe yaşıyan iki ilçe halkını, özellikle 
istihsal mevsimlerinde, her an birbirleriyle ça
tışmaya hazır iki hasım kamp haline sokmuştur, 
Bundan doğacak sorumluluğun ciddîliği muvace
hesinde Bakanlığınız acilen ne gibi tedbirler 
almayı düşünmektedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 1 . 4 . 1969 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

Konu : Ordu Milletvekili Sayın 
Ferda Güley'in önergesi 

325/27042 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 20 . 3 . 1969 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/1079 - 9081/54075 sayılı yazı : 

İğdır dağının ormanının işletilmesine dair 
Ordu Milletvekili Sayın Ferda G-üley tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi tetkik edildi. Konu ile ilgili cevaplarımız 
aşağıdadır. 

Orman Başmüdürlüğü; Orman İşletme Mü
dürlüğü, Orman Bölge Şefliği gibi kuruluşları
mızın sınırlarının tesbitinde: Orman bütünlü
ğü, su toplama havzaları, arazinin akar ve ba
kan esas alınmakla beraber mümkün mertebe 
mülki sınırlara da uyulmaktadır. 

Ordu ve Koyulhisar İşletmeleri arasında bu
lunan İğdır - Dağı ormanları Ordu, Sivas illeri 
arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden uzun za
mandan berim ünakaşa konusudur. 

İçişleri Bakanlığından alınan 15 .3 .1969 
gün ve 3 - 23159 - 12/2287 sayılı son yazıda: Bu 
bölgedeki Ordu, Sivas il sınırının henüz çizil
mediği, açıklanmaktadır. 

Mülkî sınır tesbit edilmemesine rağmen, or
mancılık yönünden anlaşmazlığa çözüm getiril
mesi için Iğdırdağ ormanını kapsıyan Iğdırdağ 
bölge şefliği ikiye bölünmek suretiyle 14.8.1968 
tarihinde ikinci bir bölge kurulmuş, yeni böl
gede istihsal olunacak orman emvalinin, satışla
rının Mesudiye ilçesinde yapılması temin edil
mek suretiyle ilçe halkının Iğdırdağ ormanın
dan daha çok faydalanması sağlanmıştır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarım
la arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

12. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, ceza evlerinde görevli gardiyanlara dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı 
cevabı (7/1083) 

20 . 3 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Adalet Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebioğlu 

Tekirdağ Milletvekili 

'Soru 1. — öeza evlerinde görevli gardiyan
lar haftanın bir günü izin yapmakta ve 6 gün 
ceza evlerinde görev başlarında bulunmaktadır
lar. Bu görevliler ayrıca her gece de nöbet tut
maktadırlar. Bu suretle gardiyanlar haftada 
144 saat ya direkt görev başında veya hizmet 
görmek için işverenin emrinde hazır bulunmak
tadırlar. Bilindiği üzere çalışma mevzuatındaki 
son gelişmeler, işverenin emrinde geçirilen za
manlar, çalışma süresinden sayıldığına göre; 

a) Haftalık 48 satalik çalışmanın dışında 
kalan 96 saatlik hizmetten sayılması gereken 
süre için, bu görevlilere bir ücret ödenmekte-
midir? ödenmemekte ise neden? Bu durumun 
haftalık normal çalışma süresine uydurulması 
veya ücret olarak karşılığının telâfisi düşünül
mek midir? 

b) Veya nomal günlük 8 saatlik mesaile
rinin dışındaki zamanlarını evlerinde geçirme
leri düşünülmek midir? 

ISoru 2. — Bu personel, işe girdikleri vakit 
(tazminat, % 15 avans dahil) ayda net 400 -
416 Tl. arasında ücret almaktalar, açık ceza ev
lerinde mahkûmlara verilen yemekten, kapalı 
ceza evlerinde ise günlük 140 kuruş iaşe bedeli 
verilmektedir. İşe yeni giren bir gardiyanla, 
eski gardiyan arasında ücret, kıdem yönünden 
de bir fark gözetilmemektedir. 

a) Bu personele verilen ücret sizce yeterli 
midir? 

b) Eski personelle yeni personel arasında 
kıdemden doğan bir ücret farkının bulunması 
ve kıdemli gardiyan ve görevlilere muayyen 
oranda daha fazla ücret verilmesi gereği husu
sunda ne düşünülmektedir? 
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c) iaşe bedelinin artırlması hususunda bir 
çalışma mevcut mudur? Mevcutsa bu konudaki 
çalışmalar ne merkezdedir? 

Soru 3. — Diğer memurlara yılda asgari 30 
gün izin verildiği, çocuk zammına müstahak 
kılındığı halde, bunlar çocuk zammından mah
rum bulunmakta ve yılda 15 günlük yıllık izin 
yapmaktadırlar. 

Bu durumun da ıslahı ile gocuk zammı ve 
gardiyanların daha iyi şartlara kavuşturulması 
düşünülmekte midir? Bu konuda bir çalışma var 
mıdır? Varsa ne durumdadır? 

Soru 4. — Bu personele ilâç yardımı yapıl
ması düşünülmekte midir? Düşünülmüyorsa ne
den? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. T. E. Genel Müdürlüğü 1 . 4 . 1969 
Personel 

Sayı : 12872 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 25.3.1969 tarih ve 7/1083 - 9138/54374 
sayılı yazınız. 

Ceza evlerinde görevli gardiyanlara dair Te
kirdağ Milletvekili Sayın Kemal Nebioğlu'nun, 
yazılı soru önergesine cevaplarımı arz ediyo
rum. 

1. Ceza ve tevkif evlerinin iç korunmasında 
ve ceza evinin asayişini 'teminden sorumlu olan 
gardiyanların görevleri, çalışma saatleri, 1721 
ve 647 sayılı kanunlara istinaden yürürlüğe ko
nan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif evlerinin 
yönetimine ve cezaların infazına dair tüzükle 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen tüzüğün 27 nci maddesi hükmüne 
göre, başgardiyan ve gardiyanlar gördükleri hiz
metin icabı haftada 24 saat izinle müesseseden 
ayırlaJbilmekte ve bunun haricinde meşru maze
retleri bulunduğunda kendilerine mazeret izni, 
senelik izin de verilmektedir. 

Gardiyanların ücretleri ise, bütçenin (D) 
cetvelinde gösterilmiş olup, kendilerine ayrıca 
60 sayılı Kanuna göre tazminat, elbise, palto, 
ayakkabı gibi giyim eşyası verilmekte ve iaşele

ri de Devletçe bağlanmaktadır. Bunun haricin
de işyurdu bulunan yerlerde yaptıkları fazla me
sai karşılığı munzam 'ücret de almaktadırlar. 

Devlet Memurları Kanununa göre hazırlana
cak olan Genel Kadro kanunu tasarısında, gar
diyanlar kurumsal bir sınıf olarak kabul edilip 
gösterge talbolsu, yaptıkları hizmetin karşılığı 
olarak emsaline nazaran daha yüksek ücret ala
bilecek şekilde teklif edilmek üzere hazırlık ça
lışmaları ikmal edilmiştir. 

Ayrıca, cezaevlerinin iç ve dış muhafazasının 
kurulacak olan özel bir teşkilâta tevdii için bir 
kanun tasarısı hazırlanmış olup, kabulü halinde 
gardiyanların mesai saatleri de buna göre dü
zenlenmiş olacaktır. 

Her iki tasarının kanunlaşmasına kadar tü
zük hükümlerinin uygulanması zorunlu bulun
maktadır. 

2. Gardiyanlara verilen ücretler Bütçe Ka
nununun «D» cetvelinde gösterilmiştir. Buna 
göre aylık ücret tutan; yüzde 35 ilâve ile yüzde 
15 avans Ve 60 sayılı Kanuna göre verilen taz
minat hariç 250, 300, 350, 400 ve 450 liradır. 
Gardiyanlık meslekine girenler zaimanla bu kad
rolar içinde terfi ettirilmektedirler. Bu ücretler 
gardiyanların gördükleri görevin ağırlığı ile 
orantılı olmamakla beraber kendilerine elbise, 
ayakkabı, palto, 60 sayılı Kanuna göre tazminat 
verilmek ve dön'er vermayenin kazançlarından 
prim dağıtılmak suretiyle kısmen olsun tatmin 
edilmelerine çalışılmaktadır. 

Ayrıca, ceza evlerinin iç ve dış 'korunmasının 
özel bir teşkilâta devri hakkında hasırlanan ka
nun tasarısının kabulü halinde ise emsali perso
nele nazaran daha üstün 'birtakım sosyal haklar 
kazanmış olacaklardır. 

Gardiyanların iaşe bedelleri Bakanlığımız 
bütçesinin 15.127 yiyecek alım ve giderleri mad
desinden ödenmektedir. 

1969 malî yılı Bütçe çalışmaları sırasında 
140 - 250 kuruş ıolan igünlük iaşenin artırılması 
hakkındaki talebimiz Karma Komisyonca kabul 
edilmediğinden, bu yıl da aynı miktarlar üzerin
den iaşie edilmelerinde zaruret bulunmaktadır. 

3. 1969 yılı Bütçe Kanununun 37 nci mad
desi, (D) cetvelinden ücret alanların izinleri 



M. Meclisi B : 75 

ile hastalıklarının tedavisini ve ilâçlarının alın
masını yeni esaslara bağlamış olup gardiyanlar
da bundan faydalanmaktadırlar. 

Ceza İnfaz 'Kurumlarının iç ve dış korunması 
hakkında hazırlanan kanun tasansmın kabulü 

7 . 4 . 1969 O : 1 

halinde çocuk zammından da istifade edecekler
dir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

«-<»» «... 
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7334 sayılı İktisadi ve Ticari tümler akademileri Kanununun birinci ve yirmilbirinci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Malhımıt Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
'Turhan Dilligil 
Kemal Sanibrafoımoğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Alli ihsan Ulubahşii 

AĞRI 
AbdüTMni Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Alıi Celâlettfcı Topala 
Kâzım Ultusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bagcıoğlu 
Hüsevin Ballan 
Alıi Rıza Çetiner 
Muraa Kâsıım Coşkun 
Ahmet "Dallı 
Orhan Enen 
Reoai Ergüider 
Zühltü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmam 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 201 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 13 , 

Oya katılmayanlar : 236 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Tuıügu't Altunkaya 
Salbift Osman Avcı 
Muistaf a Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat ozanda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmıet Seızgıim 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat BSİlgehan 
Fennî Mliimıyeli 
Ahmet Kısan Kırımlı 
Meisuıt Ozansü 
Cifhat Turmıt 

BOLU 
Haliil Ibralhiilm Cop 
Hamli Tezkan 

BURDUR 
Fetihü Celikbaş 
Fa'ifk Kımbıa.şlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ahmet Türfcel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şeflik inan 

ÇANKIRI 
Dunsun Akçaoğlu 
Mehjmet Al'i Arsan 

ÇORUM 
îMlmi Ineeısuln 
ihsan Tom/buş 
Ans'ian Topçubaşı 

DENÎZLl 
Fuat Avcı 
Remzli Şenel 

DİYARBAKIR 
Abdüîlâtiif Emsarioğlu 
Tarık Zıiya Ekinei 
Feyzi Kalfagiil 

EDİRNE 
îllramii Enteırn 

ELÂZIĞ 
Saimıet GüMogan 
Kavn'i Ned'imıoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsa/rYieltftiin Atabeyli 
Naıfiz Gı.rav 
Sadık PenWek 
Âdil Sa&ınoğ'l/u 

ERZUPUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıvasettin Karaca 
Ahmet Mnstafaoğihı 
Cevat önder 
Niihat Basinli 
Adnan Şenyurt 

ismail Hakkı Yıldırım 
ESKİŞEHİR 

Mehmet ismet Angı 
Şevket Aslbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşilt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kuldnöt Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
IıbraMm Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Salbni özean San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Alli Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlıı 
Hüsnü ö?tan 

İSPARTA 
irfan Akım. 
Alii İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
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Ismal Çataloğhı 
Kadir Çetin 
Celal Kılaç 

İSTANBUL 
Çetin Alıtart 
Nurettin Bulak 
Tefciin Erer 
Nuri Eroğan 
'Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfıi Orhun 
Osnnan Özıer 
Kaya Özdemâr 
llhaımi Sancar 
Osmıan Nuri Ulnsiay 
Aydın Valem 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet AHi Aytaş 
Osman Zeki Efeıoğiu 
Ali Nihat Erdem 
Hüsamettin Gümüşp'ala 
Enver Turgut 

KARS 
A h t o Alıi Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahjmet Şevket Bohça 
Adil1 TokMüi 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hükmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lüitifi Akdoğan 
M. Ziyaedıdin İzerdem 
İsmet Kapısız 
MelkM Keskin 
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Feridun Cemal Erkin 
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Ekrem Al'iean 
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Balhattıtin Uzunıoğlu 
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Mahmut Çe'tiin 
Cemal Güven 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 NCt BİRLEŞİM 

7 . 4 . 1969 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair Ikanün tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 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 raporu (M. .Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. •— Tütün, 'Tarım 'Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile izmir 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 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

rv 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 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 IPRAŞ 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 karnın 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 nei 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 MilMrtkil i R«şit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 noi maddesinin kal
dırılması ve 114 neü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
©k) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağibaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın 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. — îzmir Milletvekili Ali Abdülsettar îk-
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 raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 
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14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/450) (S. 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) [Dağıitma 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) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekilli Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami ISancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genci 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 raporu (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 Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 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-



şülmeşine 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
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda göırüşülmesiıne dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; oumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — 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) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayıâı Kanunun 3 neü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Oumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796,. 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi İGenıel 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 2. — '5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesinle, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
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) 

3. — Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşınım, 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] 

4. — Serbest ımalî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 15. — 'Su ürünfcrıi kanunu Itasaırraı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye«i Rrfat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İnci'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] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına Ödenek verilmesine dair kanun tek
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 7. — Gümrük 'kanunu tasarısı vie 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 8. — Geneli nüfus yazımı Ikanumu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a X nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] . 

X 9. -— Nüfus kanunu İasarüsı fve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 11. — Konut 'kanunu tasarısı .ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân 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 12. — 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, Taran, 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] 

13. — Devlet 'İhale kanunu •tasıaıısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayış/tay, Ticaret, Icjişteri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 &r üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtana tarihi : 6 . 4 .1968] 

4 — 
I X 14. — 2510 sayılı İskân (Kanununa ek 

kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Aydın Milletvekilli Reşat öaarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamımı, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kamun tek* 
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

16. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayım : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Eıskişıehir Üye
si Ömer Uenzal'ım, 931 sayılı İş KannHiun/un 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi haıkkmda 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

'18. — Umumi Hıfzıısısihlha (Kanununun Ibâzı 
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 19. — Oemlarm infazı Isırasınida 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 20. — Kanun ve kararnameler icalbı 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) (Dağıtana tarihi : 
29.11.1968) 

X 21. •— 'Toprak ve ISu Kaynaklarının Geliş
tirme Birilikleri kanun tasarısı ve 'Köy İşlileri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı-

I sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 



22. — 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) 

23. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — 31.12 .1969 tarihli ve 193 sayılı 
G-elir Vergisi Kanoınunun 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 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 25. — 4 .1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi U«ul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmeline ve bâzı hükümlerinin kaldırılmajsına 
dair kanun tasanaı ve Maliye ve Plân komiıyon-
lan raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 26. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmk Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

27. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuaı 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanuın teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
mun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. (Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
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bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi r 
10 . 12 . 1968] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir 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 31. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunuiı 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) (MMlet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatojsu 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) 

33. — 3530 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 ııcı 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) 

34. — 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) 

35. — 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 .1968) 

36. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
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] 

37. — 1076 sayılı Yedek ,Snbay 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] 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakjrburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

39. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin 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 40. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(ÎYAK) 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] 

41. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren ip 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) 

42. — 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) 

43. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm, 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 44. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hafekımdaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştinilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen (5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 45. — 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) 

46. — Anayasa nizamını, millî güvenlik 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 Oztürkmen 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) 

47. — 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) 
(ıS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 



48. —'654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunum 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) 

49. — 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) 

50. — 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) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

51. — 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) 

52. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

53. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Günıüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
mn, 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
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

54. — 23 Haziran 1965 tarih 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) 

55. — Ankara Milletvekili 'Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle-
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| rd hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad

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 komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 

I Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
I (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

57. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinePin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 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 58. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkımda kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 
Maliye, Adalet ve Plân koım'isyomlıarından seçi
len 3 'dr üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağııtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

59. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nııı, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra ekleınimesi hakkında kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka
nuna geçici madde ddıeomesd hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) ('S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarfohi: 15 . 2 . 1969) 

X 60. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
| tasarısı ve DenizM Milleitvelkiilli Hüdai O rai ve 



24 arkadaşınım (teklifli ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Tioaırejt, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Taran, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 <&r üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

61. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
5616 sayılı Kanunun. 1 nci maddesinin (a), (e) 
fıkralarının değiştirdim esti. hakkında kanun tek-
lâfi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından sıeçdJlen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 62. — 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 : 12 . 3 . 1969) 

X 63. — 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) 

64. — İstanbul 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) 

65. — 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) 

66. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımciltfc 
rma 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) (ıS. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 , 3 . 1969) 

67. — 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 . 3 . 1969) 

68. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve !3 ncü maddelerinin de-
ğiştirilnresime ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik '27 nci maddesine Ibir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayım : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

69. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane .1, cilt <5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . CL969] 

70. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 ,. 3 . 1969] 

X 71. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı ve Millî ıSavunma ve Plân 
komisyonları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 
842) [Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1969] 

72. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

73. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
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dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mcvlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri-
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 19G9) 

74. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/7G8) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 19G9) 

75. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanhk tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

76. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun geçici 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 847) (Da
ğıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

77. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
ismail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu-
rivet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 

• * < •> 

Cumhuniyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Kanahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve 'Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk 'Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

78. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/583) (S. ıSayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1969) 

X 79. — 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirin-
ci maddelerinin değiştirilmesine ve ibu kanuna 
dört ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve Musta
fa Uyar'm, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna altı madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ile (Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 
arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna 7 madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Millî Eğitim, ve Plân 
komisyonları raporları (1/483, 2/280, 2/410) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 27 . 3 .1969) 

• • 

(75 nci Birleşim) 





iDönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

2 3 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 
51 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /607) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 1 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 825/379 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Kurulunca 13 . 1 . 1969 tarihinde Kararlaştırı
lan «23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kaıt Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinde, Medenî 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin o gayrimenkulun bir bölümünden tek başına faydalan-' 
masını sağlamak ımaksadiyle üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayrimenkullerkı, Kat Mülki
yeti Kanununun yürürlüğe girdiği 2 . 1 . 1966 tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içinde sade 
ve az (masraflı bir usulle kat mülkiyetine çevrilebiimes'ine imkân tanınmaktadır. 

'Sözü geçen maddedeki, üç yıllık süre 2 . 1 . 1969 tarihinde sona erecelktir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, sözü geçen hükmün geniş çapta uygulandığı An
kara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimizden topladığı malûmata göre, bu maddenin kap-
ısamma giren irtifak haklarından henüz kat mülkiyetine çevrilmemiş bulunanların nisbeti % 25 -
30 dur. 

Kanunun 51 nci maddesinin, açık hükmü karşısında "2 . 1 . 1969 tarihinden' itibaren irtifak 
hakları sona ererek yalnız ortak mülkiyet devam edeceğinden, henüz kat mülkiyetine çevirme 
işlerini tamamlamamış olan irtifak hakkı sahiplerinin maddenin masraf ve emekten tasarruf sağ-
lıyan hükümlerinden faydalanmaları imkânı ortadan kalkacağı gibi, ortakların o tarihten sonra 
-ancak Kanunun genel hükümlerine göre kat mülkiyetinin tesisi yolunda işlem yaptırmaları zaru
retinin sonucu olarak aralarında anlaşmazlıkların çıkması ve.bu durumun bâzı ortakların mağ

duriyetine yol açması da (kuvvetle muhtemel bulunmaktadır. 
Bu itibarla 51 nci maddedeki üç yıllık sürenin daha ilki yıl uzatılması zaruri görülmüş ve 

ilişikteki tasarı hazırlanmıştır. 
'Tasarının 2 . 1 . 1969 tarihine kadar kanunlaşamaması ihtimali göz önünde tutularak, mad-

-denin yürürlük süresinde bir boşluk hâsıl olmaması için, 'kanunun 2 . 1 . 1969 tarihinden itiba
r e n yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

797 
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Adalet KöMifiJoln& raporu 

Mület Meclisi 
Actdtei #<mistf&m 4.2. 166& 
Esas N&. : l/m 
Karar No. } 18 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisline iarzı Bakanlar Kurulunca 13 . 1 . 1969 tarihinde kararlaştırı
lan (23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 1 nci fıkra
sının d'eğilştirilimesâ hakkında kanun tasarısı), Başkanlığmi/zca komisyonumuza tevdi edîlmesi üıze^ 
rine Adalet Bakanlığı ve Tapu Ve Kadasttoo Genel Müdürlüğü temsilcisi hazır Mımduğu1 halde ko
misyonumuzca tetkik <ve müzakere edilmiştir. 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun, 6217 sayılı Kanun gereğince 
tesis olunan şahsi irtlifaik Ihaklarnım ka t mülkiyetine çevrilmesinde kolaylık sağlıyan 51 nci mad
desindeki. 3 yıllık süre 2 Ocak 1969 tarihinde sıona eridiği haMe, madJdenin kapsamına giren irtifak 
haklarından % 2'5 - 30 nun halen kat mülkiyetine çevrilmemiş bulunmasını göz önünde tutan ta
sarı bu süreyi daha iki yıl uzatmayı öngörmektedir. Sürenin uzatılmaması halinde, !bir ıgayrimen-
kulun bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmaya imkân veren irtifaik (hakları sona 
erecek Ve gayrimenkul üzerinde sadece müşterek mülkiyet devam edecektir. Her ne kadar bu du
rumda paydaşlarının bir araya gelerek gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti tesis etmeleri imkânı" 
mevcut ise de, artık 51 nci madJdenin sağladığı kolaylıktan faydalanamıyac aklan gibi, bağımsız 
bölümlerden teik başına faydalanma durumları da sona erdiğinden, bâzı ortakların iyi ve kötü ni
yetli direnişleri «sebebiyle kat mülkiyetinin tesisinde büyük zorluklarla karşılaşılması ve birçok 
kimsenin 'bu sebeple zarara uğraması kuvvetle muhtemel bulunmaktadıır. 

Komisyonumuz, yukarıda işaret edilen mahzurlu durum muvac ebesinde, tasarının öngördüğü iki 
yılllk süre ulzatılm-as-ını zaruri- mütalâa etmiştir. 

'Tasarının birinci ve üçüncü maddeleri aynen kafbull edilmfiştir, ikinci maddesinde yer alan ve 
kanunun 2 'Ocak 1969 tarihinden itibaren geçerli olmasını ömgören hükümde' açıklık sağliyacalk 
bir redaksiyon değişikliği yapıltaısjtıır. 

Tasarı mezkûr değişiklikle birilikte komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzun bu raporu, Genel Kurulun tasvibine sunulmak, öncelik ve ivedilikle görüşül
mek üzere Yüksek Başkanlığa sıaygı ile arz olunur. 

Adalet Komisyonu4 

Başkanı S'öztefr Kâtip 
İstanbul Elâzığ Niğde Adana 

/ . H. Tekmel K. Nedimoğlu- Y. Anb&ş K. Çetinsoy 

îçel Kara Kırklareli Samsun 
M. Amkan A. Av Çetisn M. Ataffilm O. Ş^ımoğhi. 

'Sürt Tokat 
H. Hüsnü Oran ö . Hacibaloğlu 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. iSayısı : 797) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

— 3 — 

ADALET KOMİSYONUNUN DEÖlŞTlElŞÎ 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 saydı Kat Mülki
yeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 Haziran 1965 tarih ve 634 
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 51 noi madde
sinin birinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar bir gayrimenkulun paydaşlarından birinin o 
gayrimenkulun bir bölümünden kat mâliki gibi 
tek başına faydalanmasını sağlamak için üze
rinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayrimenkul-
lerin mülkiyetinin 2 . 1 . 1971 tarihine kadar 
kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kü
tüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yapıl
mazsa irtifak hakları sona ererek yalnız ortak 
mülkiyet devam eder.» 

MADDE 2. — Bu kanun 2 
hinde yürürlüğe girer. 

1 . 1969 tari-

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

13 . 1 . 1969 

Başbakanı 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlelt Bakamı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî 'Savum/ma Bakamı 
A. Topaloğhb 

Dışişleri (Bakanı V. 
8. öztürk 

Millî Eğitim. Bakanı 
t. Ertem 

Devlet Bakamı 
8. Öztürk 

Devlet Bakamı 
K. Ocak 

AdıaM Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülki
yeti Kanununun 51 nci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, 2 . 1 . 1969 tari
hinden iltibaren geçerli olmak üzere, yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul, edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güım. ve Tek. Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakamı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakamı 
M. Turgut 

Tuııûam. VA Ta. Babanı 
İV. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakamı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakamı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakamı 
R. Sezgin 

tmıar ve İskân Bakamı 
H. Menteşeoğlu 

Köy IşJıerli Bakamı 
8. Kılıç 

M. Meclisi (S. Sayısı : 797) 





Dönem : 2 Q 0 / 
Toplantı 4 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O û 4 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /519) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 4 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-717/3081 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 27 . 4 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı» ve gerekçesi eki cetvellerle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı gerekçesi 

î. T. Ü. Senatosunun 26 Ekim 1960 tarihli kararı ile Üniversiteler Kanununun 2 nci madde
si hükümlerine göre, kurulmuş bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü 
(t. T. Ü. N. E. Enstitüsü), o tarihten beri kadrosuz olarak çalışmıştır. 

1. T. Ü. N. E. Enstitüsü, çalışmalarını üniversitenin ilgili kürsülerinin bu iş için kısmen gö
revlendirdikleri, bu ilâve vazifeyi ücretsiz olarak görmeyi kabul eden öğretim üyeleri ve dışar
dan temin ettiği uzmanlarla yürütmüştür. 

Devlete fazla malî külfet yüklemeden geçirilen bir deneme safhası olarak kabul edilebilecek olan 
bu sürede İ. T. Ü. N. E. Enstitüsünün çalışması başarılı olmuştur. Enstitü, üniversite üstü nük
leer mühendislik tedrisatı ile, bu alanda uzmanlar yetiştirmiş, araştırmaları ve neşriyatı ile te
mayüz etmiş ve bilhassa, nükleer enerjinin memleket kalkınmasında faydalı olmasını temin 
edecek mahiyetteki etüt ve incelemeleri ile Hükümetimize yardımcı olmuştur. 

Yakın bir gelecekte, dünyada nükleer enerjinin elektrik üretiminde en önemli kaynak duru
muna geçeceği anlaşılmaktadır. Büyük devletler bu sahada dev adımlarla ilerlerken, geliş
mekte olan irili ufaklı pek çok Devlet de bu teknolojiyi kendi memleketlerinde geliştirme ça
bası içindedirler. Memleketimizin bu yeni bilim dalında komşularından geri kalması düşünüle
mez. Gelişmiş memleketler ile gelişmekte olanlar arasındaki mesafenin gitgide büyümesi de en
dişe verici bir husustur. 

Memleketimizin yüksek menfaatlerini göz önünde tutan istanbul Teknik Üniversitesi Sena
tosunca yukardaki sebeplere dayanılarak dünyada hızla gelişmekte olan bu yeni teknolojide iste
nilen şekilde formasyonu haiz uzmanlar yetiştirmek ve memleketimizin bu alanda ilerlemesine 
yardımcı olmak üzere nükleer bilim ve teknikte araştırma, inceleme ve geliştirme hizmetlerini 
lâyıkiyle yapmak amaciyle 1. T. Ü. N. E. Enstitüsünün tüzel kişiliği haiz tam zamanlı (Full 
Time) olarak çalışacak kadrolu bir teşekkül haline getirilmesi gerekli görülerek ilişik bu kanun 
tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/519 
Karar No. : 33 

2 . 7 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı Millî Eğitim, Maliye bakanlıkları ile İstanbul Teknik Üni
versitesi temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş 
ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yükselt 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Çanakkale 
A. N. Akay 

Gaziantep 
İV. Sarıca 

Afyon Karahisar 
O. Attilâ 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

Çorum 
H. İncesulu 

Kastamonu 
A. Ş. Bohça 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Artvin 
Mustafa Rona 

İmzada bulunamadı 
Uşak 

O. Dengiz 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/519 
Karar No. : 199 

24 . 2 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanununa ek kanun tasarısı» ve önceden havale edildiği Millî Eğitimi Komisyonumca düzen
lenen rapor, ilgili bakanlık ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları birleşimde görü
şüldü ; 

İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunun 26 Ekim 1960 tarihli kararı ile Üniversiteler Kanunu
nun 2 nci maddesi hükümlerine göre, kurulmuş bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer 
Enerji Enstitüsü o tarihten bugünedek kadrosuz olarak çalışmıştır. 

Bu çalışmalar, üniversitenin ilgili kürsüleri öğretim; üyelerinin fahriyen çalışmaları ile yürütül
müş ve Devlete fazla bir yük tahmil etmeden bir donem/e safhası başarılı olmuştur. Yakın bir ge
lecekte, Nükleer Enerjiden faydalanma ajanları ve imlkânllarının önemli derecede genişliyeceği bir 
vakıadır. 

Büyük devletler bu konuyu büyük imkânları oranında bir yarış haline getirmiş, imkânları mah
dut devletler de teknolojiyi imkânları oranında geliştirmek çabası içine girmişlerdir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 834) 
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îşte bu nedenledir k i ; memleketimizdeki çalışmaların devamı ve istenilen şekilde formasyonu 
haiz uzmanlar yetiştirmek, Nükleer bilim ve teknikte araştırma, inceleme ve geliştirme hizm,etle-
rini lâyikiyle yapmak amacı ile istanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsünün tüzel ki
şiliği haiz tam zamanlı olarak çalışacak kadrolu bir teşekkülün kurulmasını öngören tasarı tümü 
ve maddeleri üzerinde yapılan görüşmeleri mütaakıp bağlı cetvelleri.ile birlikte aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başjkan Sözcü Kâtip 
Kütahya Zonguldak Ordu Ajntalya 
M. Erez K. D. Sungun Ş. Pehlivanoğlu H. F . Bozfepe 

Imzaıda bulunamıajdı 

Balıkesir Eskişehir Gümüşıane istanbul 
8. Koç M. 1. Anyı 8. Ö. San N. Eroğan 

istanbul ' izmir Konya (MJariisa 
M. Güven L. Turdoğlu M. N. Kalayoıoğlu ö. Sakar 

İmzada bulunamadı 

Niğdo Trabzon Trabzon Uşaik 
H. Özalp E, Dikmen A. R. Vzuner O. Dengiz 

M. Meclisi (S. Sayısı : 834) 
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Hükümetin teklifi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13.6.1946 tarih 
ve 4936 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine dayanılarak İstan
bul Teknik Üniversitesinde açı
lan Nükleer Enerji Enstitüsüne 
ait ilişik (1) ve (2) sayılı cet
vellerde gösterilen kadrolar 
7.7.1948 tarih ve 5246 sayılı 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lere «Nükleer Enerji Enstitü
sü» başlığı altında eklenmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

27 . 4 . 1968 
Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztnrk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

/ / . Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 

Millî Eğitim Komisyonunun 
metni 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
noü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Millî Eğitim Bakanı 

/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

(Jümrük ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metali 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakam 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakam 
II. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

M. Meclisi (S. Sayısı : 834) 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

İD. Görevin adı ıSayı Aylık 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

5 
7 
8 

Nükleer Enerji Enstitüsü 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 

b) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

c) Memurlar 
Enstitü ıSekreteri 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 

Görevin adı Sa 

Enstitü ıMüdürü 

2 
2 
1 
4 
2 
2 

3 
4 
2 
2 

1 
1 
1 

1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

1 100 
800 
700 

Ücret 

210 

(Millî Eğitim Komisyonunun metnine bağlt 
cetveller) 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 
(Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı 

cetveller) 
Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay

nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 834) 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro cU§ı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan 
malzemelerin satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hakkında kanun tasarısı 

ve Millî Savunma ve Plân komisyonları raporları (1/505) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 3 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-689/2311 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye 'Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 26 . 3 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim gö
recek yabancı Silâhlı Kuvvetler personeli hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

OÜREKÇE 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinden kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası (bulunan silâh, mühimmat, 
araç ve ıgereçlerin dost ve (müttefik 'devletlere hibe edilmesi; Itakdir edilecek fcedel karşılığında 
yardım lolarak verilmesi veya gerçek değeri üzerinden satılması siyasi münasebetlerimizin 'geliş
mesi bakımından uygun (görülmüştür. 

1 ncv madde (a) fikrim 

Dost ve müttefik devletlere hibe, yardım ve satış suretiyle verilecek malzemelerin kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan silâh, mühimmat, teeflıizat ve araç ve gereçler 'olduğu (belirtil
miştir. Bu malzemeler, 'Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset ve menfaatlerine aykırı olmamak şar-
tiyle Bakanlar (Kurulu karariyle dost ve müttefik devletlere hibe, yardım Veya satış suretiyle veri
lecektir. Bakanlar Kurulu bu yardımı yapmaya yetkili kılınırken yardımın esas unsurları da be
lirtilmiş bulunmaktadır. 'Bakanlar Kurulu yetkisini kullanırken, bu maddede (belirtilen esaslar öl
çüsünde kuliıaınılaıoaMır. 

1 nci madde (b) fıkrası 

Ayrıca aynı şekilde kadro dışı edilen ve ihtiyaç fazlası (olan özellikle araçların ve gereçlerin 
Türkiye dâhilindoki millî kurum ve müesıseselere devredilmesi veya satılması suretiyle; kadro dışı 
edilmeleri veya ihtiyaç (fazlası bulunmaları sebebiyle Silâhlı Kuvvetlerde (kullanılmıyan bu mal
zemelerin değerlendirilmelerini temin edeceği dikkate alınarak 'aynı kanunun kapsamı içerisinde 
işleme tabi tutulması için bu tasarıya ithal edilmiştir, 

842 
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1 nci madde (c) fıkrası 

Memleketlimizin 'içinde bulunduğu durum yarınımızı emniyete almak, millî dâvalarımızı hallet
mek yönünde inisiyatif isahibi olmak maksadiyle Harb Sanayiimizi /geliştirmek zaruretini -ortaya 
koymaktadır. Her ne (kadar devlet gelirlerinin bir elde (Hazinede) toplanması, malî mevzuat icabı 
ise de yalnız bu maksatla 'kul\anonak kayıt ve jgartj ile ldı§ ve iç (kurum ve müesseselere yapılan sa
tışlardan sağlanacak meblâğın harfe sanayiimizi geliştirmek üzere Millî ıSavunma Bakanlığı namı
na özel (bir fona yatırılması faydalı (mütalâa edilmektedir. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığının ge
mi satışlarına dair 11 Temmuz 10.63 gün ve 260 sayılı bir Kanunun uygulanmakta olması da bu 
konudaki hukukî tatbikata emsal olarak gösterilebilir. 

2 nci madde 

Kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan ısilâıh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin Ge
nelkurmay Başkanlığı tarafından tesbit edileceği belirtilmiştir. Gerçekten Türk 'Silâhlı Kuvvetle
rinde mevcut bu (malzemelerin kadro dışı edildiği veya ihtiyaç 'fazlası Ibulunduğu Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından bilinebilir. Bu itibarla bu yöndeki tesbitin (Genelkurmay Başkanlığı tara
fından yapılması zorunlu bulunmuştur. Bakanlar Kurulu Genelkurmay Başkanlığı tarafından tes
bit edilen kadro dışı edilmiş veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemeleri, 1 nci maddedeki esaslara 
göre hibe etmek, yardım yakmak, satmak, yurt içindeki millî 'kurum ve müesseselere devretmek 
veya satmak yetkisine sahip kılınmıştır. 

Kadro dışı edilen malzeme Ve gereçler hakkında 'Genelkurmay Başkanlığının mütalâasının alın
masından maksat; teşkil iedilecek yeni birliklerimizin yahut mevcut (birliklerimizin noksan olan 
kadrolarının, kadro dışı ödilen fakat kullanılabilir malzeme ve gereçlerle donatılması içindir. 

1. Öncelikle fbu birliklerin donatılmasının sağlanması, memleket savunması ile yakından il
gili ve hayati önemi vardır. 

2. Saniyen adı geçen mevcut veya .sonradan kurulacak ı(Yeşil) birlikler için ayrılacak malze
me, araç ve gereçlerin, millî kurum ve müesseselerin ihtiyacını (karşılamak, aynı zamanda döviz ta
sarrufu maksadiyle devri veya satılması savunma güldümüzü zayıflatabilir. Bununla beraber Genel
kurmay Başkanlığının fbu (konudaki mütalâası; noksan ıkadrolarm ıdolması ve bilâhara kurulacak 
yeşil birlikler ihtiyacının karşılanmasından sonra artan araç, gereç Ve malzeme anlamındadır. 

Bu isebeple, 1 îıoi madde kapsamına giren işlemlerin sonuçlandırılmadan evvel Genelkurmay 
Başkanlığının mütalâasının alınması zorunlu bulunmaktadır. 

Geçici madde için gerekçe 

Tasarının geçici (maddesi ile daha evvel aynı mahiyette yapılmış bulunan yardımlar hakkında 
da (bu kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Kanun tasarısının .3 ncü ve 4 ncü (maddeleri yürürlük ve yürütme hükümleridir, 
JCanun tasarısı bu esaslara göre hazırlanmıştır. 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 842) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: 1/505 
Karar No: 4 

4 .12 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası 'bulunan malzemelerin satılması, dev
redilmesi veya hibe edi'imlesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hakkında ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
verdikleri izahatı uygun 'mütalâa eden Komisyonumuz, tasarıyı prensibolarak kabul ettikten son
ra maddelerin müzakeresine geçti : 

Tasarının 1 nci madesinln (c) fıkrasında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya ih
tiyaç fazlası 'bulunan silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin düğer bir Devlete gerçek bede
li üzerinden satmalması veya düşük bedelle yai'dım olarak verilmesi halinde sağlanaeıak gelir, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Har'b Sanayiini geliştirmek maksadı i'le kullanılmak üzere M. S. B. lığı 
bütçesinde özel bir fona yatırılmasına; Bakanlar Kurulunun yetkili olması, bâzı mücbir sebepler 
dolayısiyİJe aktarılmayı önlüyebileceği düşüncesiyle sakıncalı 'bulunduğundan «Bakanlar Kurulu» 
ibaresi çıkarılarak madde metni bu haliyle Komisyonumuzca 'kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci m^adesinin s'on satırındaki « ... Genelkurmay Başkanlığının 'mütalâası alınır.» iba
resi, benzeri hususlarda yetki 636 sayılı Askerî Şûra Kanununun 1 nci maddesinin (A) bendi gere
ğince Askerî Şûranın mütalâasının alınmasını âmirdir. Bu sebeple madde «Askerî Şûranın mü
talâası alınır.» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının! diğer maddeleri Komisyonumuzca aynen Jka'bui edilmiştir. 
Öncelikle görüşülmesi temennisiyle havale edildiği Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kırklareli 

M. Orhan Türkkan 

Gaziantep 
Hüseyin Yılmaz 

Sözcü 
Erzurum 

Nihat Pasinli 

İçel 
İsmail (Jataloğlu 

Kâtip 
Antalya 

Hasan Akçahoğlu 

İstanbul 
Hüseyin Ataman 

Erzurum 
Necati Güven 

İmzada bulun amadı 
İzni ir 

M. Ali Aytaş 

Kırklareli! 
M'dhlmeıt Atagün 

imzada bulunamadı 

Rize 
İsmail Sarıgöz 

imzada bulunamadı 
Van 

Kinyas Kartal 

'Sinop 
Niyazi Özgüç 

Zonguldak 
Kenan E »engin 

imzada bulunamadı 

Tokat 
İrfan Solmazer 

M. Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No : 1/505 
Karar No : 204 

19 . 3 . 1969 

'Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç faz
lası 'bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi, veya hibe edjilmesi ve leğitim görecek; yabancı 
silâhlı (kuvvetler personeli hakkında kanun tasarısı) Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin katıldıkları toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

Silâhlı Kuvveltlerimizde kullanılmakta olan silâh, mühimmat, araç ve gereçlerden bir kısmı Ge
nelkurmayca, Silâhlı Kuvvetlerimizin de Sıaırfb gücünün ekşitmemesi dikkate alınarak kadro 
dışı bırakılmaktadır. Bunlardan bâzılarının Millî kurumalara devredjlmjesi, ihtiyaç fazlası bulu
nanların ise satılması, dış siyaset ve mentfaatlerimjiz dikkate alınarak bâzılarının da dost devlet
lere hibe edilmesi gerekmektedir. Bu hususları sağlamak amacını güderek hazırlanm/iş bulunan ka
nun tasarısı, Komisyonumuzca okunlu karşılanmış olduğundan aynen kabul edilmiştir, 

öncelik ve ivedilikle görüşülmjek; ve Genel Kurulun tasvibine arz edjilimek üzere Yüksek Başkan
lığa; sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Kütahya Kayseri Zonguldak Ordu 
M. Erez 

Ankara 
0. Eren 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

F. Koksal 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Giresun 
£C. Bosuter 

îm/zada bulunamadı 
•Konya 

M. N. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı 

K. D. Sungun 

Balıkesir 
§. Koç 

Gümüşane 
#. Ö. San 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

§. Pehlivanoğlu' 

Çanakkale 
Ş. İnan 

istanbul 
N. Eroğan 

Uşak 
0. Dengiz 

M. Meclisi .S. '.Sayısı : 84)2) 
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Hükümetin teklifi 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı Si
lâhlı Kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk ıSilâhlı 
Kuvvetlerinde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan 
silâh, mühimmat, teçhizat, araç 
ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin 
dış siyaset ve menfaatlerine ay
kırı olmamak şartiyle lüzumu 
halinde dost ve müttefik dev
letlere : 

1. Hibe edilmesine, 
2. Değerinden az bedel kar

şılığında yardım olarak veril
mesine, 

3. Gerçek değeri üzerinden 
satılmasına, 

b) Türkiye'deki millî ku
rum ve müesseselere devredil
mesine veya satılmasına, 

c) Bu gibi malzeme, silâh ve 
mühimmatın diğer bir Devle
te gerçek bedeli üzerinden sa
tılması veya düşük bedelle 
yardım olarak verilmesi ha
linde sağlanacak gelir, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin harb sa
nayiini geliştirmek maksadiyle 
kullanılmak üzere Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinde 
özel bir fona yatırılmasına; 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 2. — Silâh, mühim
mat, teçhizat, araç ve gereçle
rin kadro dışı olduğu veya ih
tiyaç fazlası bulunduğu husu
su, Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından tesbit olunur. 1 nci 
madde kapsamına giren işlem
ler sonuçlandırılmadan evvel 

Milli Savunma Komisyonunun 
değiştirici 

SİlâMı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması; 
devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı si
lâhlı kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türlk 'Silâhlı 
Kuvvetlerinde kadro dışı edi
len veya ihtiyaç fazlası Ibulu1-
nıaın ;sil'âJh, ımühimım'at, teçhizat, 
araç, ve (gereçlerin, 

a) Türkiye Cumhuriyetinin 
dış siyaset ve iınenıfaatlerine ay
kırı olmıamaık şartiyle lüzumu 
halinde dost fve müttefik dev
letlere : 

1. Hifb e edilmesine, 
2. Değerinden az bedel kar

şılığında yardım olarak veril
mesine, 

3. Gerçek değeri üzerinden 
satılmasınla, 

ib) Türkiye'deki Millî Ku
rum ive müesseselere devredil
mesinle veya satılmasına 

c) Bu »gibi maâzienıe, silâh 
ve mühimımattım Oa) ve (İb) fık
rasındaki satışlardan sağlana
cak ıgelir, Türk İSilâMı Kuvvet
lerinin Harlb ISanuayiini ıgeliştir-
ınek maksadiyle kullanılmak 
üzere M. S. B. lığı Bütçesinde
ki özel 'fona yatırılır. 

MADDE *2. — Silâh, mühim
mat, teçjhizaıt, araç ve ıgereçle-
rin kadro dışı olduığu veya ihti
yaç 'fazlası buılunlduğu hususu, 
Genelkurmay Başkanlığı tara
fından teslbit olunur. 1 nci mad
de kapsamına ıgirenı işilamler 
sonuçlamdırıl'madan evvel Yük-

Bütçe Plân Komisyonunun 
metni 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması; 
devredilmesi veya hibe edilmesi 
ve eğitim görecek yabancı si
lâhlı kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı 

ıMADDE 1. — Tadarının 1 nci 
maddesi aynisin kaıbül edilmiş
tir. 

MADDE (2. — Ta&armm 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 842) 
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Hükümetin teklifi 

Genelkurmay Başkanlığının 
mütalâası alınır. 

MADDE 3. — Dost yabancı 
Silâhlı Kuvvetler personeline 
Türkiye'de veya kendi ülkesin
de yaptırılacak askerî eğitimin 
gerektirdiği masraflarla eğitim 
personelinin yolluk, aylık ve 
diğer özlük haklarının öden
mesi esaslarını verilecek malze
menin sevk ve teslimi ile ilgili 
masraflar da dâhil olmak üze
re yapılacak bütün masraflara 
tarafların hangi oranda ve şe
kilde katılacaklarını belirtecek 
anlaşmalar yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

ıGEQlöİ MADDE — Dost ve 
müttefik devletlere 1965 yılın
dan itibaren yapılan yardım 
ve satışlar hakkında da bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

26 . 3 . 1968 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Savunma Komisyonunun 
değiştirişi 

sek Askerî 'Şûramın 'mütalâası 
alınır. 

MADDE 8. — Tasarımını '3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen ikalbul •edilmiştir. 

GEÇtüI MADDE — Tasarı
nın göçici maddesi Komisyonu
muzca laynen kaibul edilmiştir. 

(MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen kafoul edilmiştir. 

MADDE 5. — Taşanının 5 jıci 
maddesi Komisyonumuzca ay
nen ikalbul edilmiştir. 

Bütçe Blân Komisyonunun 
•metni 

MADDE 3. — Tasarımın 3 nıeü 
maddesi ayneın (kaibul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Aynen 
'kaibul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aıyneın feaibül edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Tasarımın 5 mci 
maddesi ayneın kıaibul edilmiş
tir. 

İçişleri Bakanı 
F. SüJcan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındrılık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

• • <m»^ ı ı 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 

M. Meclisi ;S. Sayısı : 842) 



Dönem : 2 
Toplantı 4 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /493) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 3 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -706/1952 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Ku
rulunca 15 . 3 . 1968 tarihinde ıkaraılaştırılan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun geçici 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı» il>c gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ılca ederim. 
Süleyman Demirci 

Barbakan 

G ti it E K (j E 

926 sayılı TüıJk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun General ve Amiral miktarlarını belir
ten 49 ncu maddesinde; kadro, kontenjan, riisbet ve miktarlar hakkında yeni hükümler getirilmiş
t i . 

Aynı kanunun geçici 2 nci maddesinde «Bu kanunun yürürlüğe girdiği taıihi taikibeden î.îü 
Ağustos ile onu taikibeden iki oü Ağustosta bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamaiinlıyarak 
terfi edecekler hakkında 427:>> sayılı Kanun ile ek ve 'değişiklikleri ve o kanuna göre çıkarılmış 
olan Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.» hükmü mevcut bulunmaktadır. 

Gee'ici 2 nci miaddenin uygulanmasına açıklık getirmek için geçici 2 nci madde hükümlerine gö
re terfi edecek albaylarla general ve amirallerin terfilerine esas olacak 'kadro kontenjan nisibet ve 
miktarlarının tesbitindc 92ü sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağını belirtmelk üzere, bu 'kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 21 . 3 . 1969 
Esas No. : 1/493 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici '2 nci maddesine (bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı Baş'baikauılığm 18 Mart 1968 tarihli ve 71 - 706/1952 sayılı yazılan ile Millet 
Meclisi Başkanlığına tevdi edilmiş ye Geınel Kuru kın 7 Ocak 1969 tanihli 23 ncü Birleşiminde kumıl-
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anası kaJbuiî ^edilen Millet (Meclisi Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyoııılarmın temsil edildiği Ge
çici Komisyonumuzda Millî Savununa Bakanımın huzuru ile müzakere edilmiştir. 

Hükümet tasarısında general ve amirallerle- 'birlikte, terfi durumunda Ibulunan albayların da, 
terfi edemeımeleri'halîthlde ötoekli (edilebilecekleri; Yüksek Askerî Şûraya terfi edecek subaylar için 
Yüksek- Değerlendirme Kurulugörevi verildiği ve maikable 'şâmil olarak kanunun '30 Ağustos 1967 
tarihinden itibaren uygulamaya rnesınet teşkil eden. hükmü ihtiva ettiği teslbit -edilmiştir. 

Gerek terfi sırasında (bulunan aıllb ayların terfi edem'emeleri halinde idarece re'sen emekli edil-
mıel'eri, gerek Yüksek Askerî Şûraya Yüksek Değerlendirme Kurulu 'vazifesi vermesi ve gerekse 
makable şâmil olarak evvelce yapılan emeklilikleri 'himaye edecek bit- hükmün tasarıda yer alması 
Komisyonumuzca uylgun bulunmalmıştır. 

Filhakika : 
a) 'Terfi sırasında bulunan albayların em'ekli edilmesi için 926 sayılı Kanun gereğince asgari 

2 yıllık sicili bulunması ve değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Halbuki 2 yıllık siciller an
cak 1970 yılı Ağustos ayında tamamlanacaktır. Bu itibarla 92G sayılı Kanıma göre lüzumlu şartlar 
tahakkuk etmeden albayların enıefeM edilmesi! 926 sayılı Kanunun diğer hükümlerine uygun düşme
mektedir. 

b) Gerek general ve amirallerden ve gerekse albaylardan bir üst rütbeye terfi edecek o]an:_ 
ların Yüksek Değerlendirme Kuruluma götürülmeleri ve durumlarının bu (kurulda incelenmesi de 
926 sayılı Kanunun 'diğer hükümlerine uygun bulunmamıştır. Gerçekten yukarda da zikredildiği 
üzere 926 sayılı Kanunun değerlendirme kurullarına ait hükümlerinin işlemesi hukukan ancak 1970 
yılı Ağustos ayı içinde olalbilecektir. Buna göne tasarının kanunlaşması hallinde 'bir üst rütbeye yük
selecek olan albaylarla general ve amirallerin 1969 yılında 2 yıllık sicilleri bulunanııyaeaği'ndau 
değerlendirme kurullara fiilen 'çalışamıya'eaktır. Bu itibarla mezkûr tasarının Komisyonumuzca ka-
îbul edildiği tarihe göre 'İ9'69 yılı 30 Ağustosunda 'kanunlaşacağı ve bu tarihte uygulanacağı göz 
önünde 'bulundurularak Yüksek Askıerî Şûranın Yüksek Doğerlendirım'c Kurulu şeklinde görevlen
dirilmesi de 926 sayılı Kanunun anaprensiplerine uygun görülmemiş tir. 

c) Hüküm.et taısarrsında tek fıkra için «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun un 
yürürlüğe girdiği tarihi taikilbeden 30 Ağustos tarihinden itibaren uygülaınır.» 'denmiş ise de daha 
evvel yapılan tatbikatı fertler aleyhine, idare lehine geçmişe şâmil olarak bir uygulama neticesi do
ğuracağı düşünülerek bu husus da kabule değer görülmem iştir. 

Müzakerede hazır 'bulunan Millî Savunma Bakanının verdiği izahata göre 9'2'G sayılı Personel 
Kanununun ıgeneral ve amirallerle ilgili 49 ncu maddesinin hizmetin nef'ine ve terfi sırasında bulu
nan' albaylar ve dalha üst rütlbedeki subayların haklarının verilebilmesi ve askerî personelin yükseik 
•kademesinde 'bulunanlarının iber yıl terfilerinin sağlanabilmesini t om in edecek ve yukarda zikredi
len mahzurları bulunmıyan bir tasarının kanuni aşmasının zorunlu bulunduğu neticesine varılmıştır. 

Bu istikamette verilen bir önerge üzerinde müzakere açılmış ve yukarda zikredilen1 mahzurları 
•bertaraf ettiği teslbit olunanı önergenin tasarıdaki fıkra yerine kabulü Komisyonumuzca benimsen
miştir. 

Kabul edilen ek fıkra metnine göre terfi sırasında bulunan albayların terfi işlemle rinde, gene terfi 
sırasında 'bulunan general ve amirallerin terfi ve emeklilik işlemlerinde ve terfi imkânı kalmıyan 
en üst rütbeye yükselmiş general ve amirallerin de emeklilik işlemlerinde 49 ncu maddenin bütün 
fıkraları hükümlerinin idare tarafımdan uygulanabilmesi ve idarenin kamunun nıeşri tarihinden iti
baren bu uygulamaya yetkili kılmmıası temin edilmiş bulunmaktadır. 

Genel Kurulda ünoelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan 8'ö ẑcü Kâtip 
Rize Burdur Adıyaman Bursa 

İsmail Sarıgöz Faik Kırbaşlı Ali Turanlı Mustafa Tayyar 

Gümüşanö Maraş Trabzon 
A. İhsan Çelikkan Vefik Pirinçcioğlu Hamdi Orhun 
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HÜKÜMETİN 'TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine 'bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sa
yılı Türk .Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici '2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

«Ancak, terfi durumunda ıbuluınan. her sınıf al-
'bayl>aj*la, her sınıf general ve amirallerin yük
sek Değerlendirme Kurulunca 49 ncu .maddenin 
a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtilen kadro, 
kontenjan, nislbet ve miktarlara göre terfi ve 
emeklilik işlemleri 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun' yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden 30 Ağustos tarihinden itibaren 
uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, İçişleri ve Maliye Babanları yürütür. 

15 . 3 . 1968 
Başbakan 

8. Demir el 
Devlet Bakanı 

/ / . Atabeyli 
Devtat Bakanı 

8. T. Müftüoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı 

/. S. Çağlayanqil 
Millî Eğitim Bakanı 

/. Ertem 
Ticaret Bakanı 

A . Türkel 
Güm. ve Tek. Bakanı 

/. Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

S. Bilgiç 
Sanayi Bakanı V. 

8. Öztürk 
Tuni'am ve Ta. Bakanı 

İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dincer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. Naili Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşlerii Bakanı 
T. Toker 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DE&IŞTİRÎŞÎ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 2 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1067 tariMi ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir. 

Ek fıkra : «Ancak, her sınıf ve rütbedeki 
general ve amirallerin ıterfi veya emeklilik iş
lemleriyle, albayların terfi işlemlerinde, Yüksek 
Askerî Şûranın mütalâası alınmak suretiyle, 49 
ncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümleri 
hariç) a, 1), c, d, e, ve f bendlerinde belirtilen 
kadro, kontenjan, nislbet ve miktarlarla diğer 
'hükümleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren uygulanır.» 

MADDE 2. — Taşanının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 nıcü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»«?-« 
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Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci 
ve yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili Arif Er-
tunga ve Mustafa Uy ar'in, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
altı madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna 7 madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /483 , 2/280, 2 /410) 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört e'ı madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/483) 

T. ':. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 24 . 2 . 1968 
Sayı : 71 - 652/1433 

Millet Meclisi Başkanlığına 

.Millî Eğitim [Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye 'Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Kanununun [Birinci ve Yirmibirinci maddelerinin değiştiriknesine ve 'bu kanuna dört ek mad
de eklenmesine dair kanun .tasarısı» ve gerekçetd ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kanununun 1 ve 21 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna ek dört madde eklenmesine dair kanun 

TASARİ GEREKÇESİ 

1883 den 1952 yılına kadar Yüksek İktisat ve Ticaret okulları adı altında öğretim yapan 
kurumlar, 1952 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Okulunun statüsüne tabi tutularak akademik 
kariyere girmişlerdir. Böylece Türkiye Büyük ıMil'let 'Meclisince, asistan, doçent, profesör ve 
ordinaryüs profesör kadroları Akademilere tahsis edilerek, yeni öğretim üyelerinin bu statüye 
göre yetiştirilmeleri esası kabul edilmiştir. 

1959 yılında 4936 .sayılı Üniversiteler Kanununa paralel hükümler ihtiva eden 7334 sayılı 
Akademiler Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu suretle bu kurumlar Akademik kariyerle birlikte 
bilimsel özerkliğe sahibolmuşlardır. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun gerekçesinde gösterilmiş bulunan yolda gelişen Akademi
ler, öğretim ve eğitim fonksiyonlarının yanında araştırma yapan Üniversite Kurumlar hali-
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•ne getirilmiştir. 7334 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıka
rılmış, yeni kürsüler ile birlikte doktora kurs ve seminerleri ihdas edilmiş, böylece lisans üstü 
öğretim yapan Akademiler ayrıca .araştırma enstitüleri kurmakla da görevlendirilmiştir. 

Akademiler, öğrenci sayısının süratle artmasından doğan ihtiyaçları karşılamak için, eğitim, 
araştırma ve yayın fonksiyonlarının kanunla emredilen mahiyet ve seviyede yapılmasına çalış
mışlardır. Fakat harcanan bu gayretler gereken malî ve hukukî imkânlarla (dcsıteklcnomemiştir. 
Nitekim, Türkiye Yüksek öğretim (gençlerinin dörtte birinden fazlasının Akademiler çatısı al
tında toplanmasına rağmen, üniversitelerle aynı fonksiyon ve sorumluluğu taşıyan İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademilerine verilen ödenek, üniversitelerin cari giderlerinin ancak ;% 3 ü sevi
yesinde kalmıştır. 

Öte yandan memleketin ekonomik kalkınmasında muhtacolduğumuz kalifiye unsurları yetiştir-
melk çabası içinde olan bu kurumlar tüzel kişilikten yoksun oldukları için, özel sektörün teklif 
ettiği malî destekten de faydalanma yoluna gidememişlerdir. 

Bütün bu .gerçekler, İktisadi ve 'Ticari İlimler Akademilerinin yaşamaları ve •gelişmeleri ve 
yenilerinin açılması için tüzel kişiliğe sahibolmal arını zorunlu kılmıştır. 

•Bilindiği gibi iktisadi gelişme, her balkımdan iyi teçhiz edilmiş yüksek öğretim müesseselerin
de, yeter sayıda yetiştirilen bilim .adamı, iktisatçı, ve işletme idarecileri tarafından sağlanabilir. 
Ancak, Akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarıiîa üniversitelerdeki imkânların tanınmaması, bu 
kurumları eleman ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük zorluklarla karşılaştırmıştır. 

Akademiler, gerek özel sektördeki gerekse kamu sektöründeki iktisadi teşekküllere, bilimsel 
ve teknik bilgilere sahip sevk ve idareci yetiştirme fonksiyonunda mühim yer işgal etmektedir
ler. Bu itibarla, akademilerin faaliyetlerini engelliyen noksanların süratle tamamlunm<asi lüzumlu 
ve zaruridir. 

Yukarda açıklaman sebeplerle 7334 sayılı Akademiler Kanununun 1 ve 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna ok dört madde eklenmesine dair kanun tasarısı yüksek tasviplerinize 
sunulmuştur. 

İzmir Milletvekilleri Arif Ertunga ve Mustafa Uyar'm, 7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna altı madde eklenmesine 

dair kanun teklifi (2/280) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna altı madde eklenmesine dair kanun teklifimiz;, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygıyla rica ederiz. 21 . 4 . 1966 
izmir Milletvekili İzmir Milletvekili 

Arif Ertunga Mustafa Uyar 

GEREKÇE 

Genel gerekçe 

1883 ten 1952 yılma kadar, Yüksek iktisat ve Ticaret Okulları adı altında öğretim yapan mü
esseselerimiz, 1952 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Okulunun statüsüne tabi tutularak akade
mik kariyere sahibolmuşlardır. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisince asistan, doçent, profesör 
ve ordinaryüs profesör kadroları akademilere tahsis edilerek yeni öğretim üyelerinin bu statüye 
göre yetiştirilmeleri imkânı sağlanmıştır. 

"M. Meclisi (S. Sayısı : 849) 
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Bundan sonra, 1946 tarih ve 49116 sayılı Üniversiteler Kanununa paralel hükümler ihtiva eden 
7334 sayılı Akademiler Kanunu 15 . 6 . 1959 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu suretle müessese
lerimiz akademik kariyerle birlikte ilmî muhtaıiyeti de iktisabetmişlerdir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun gerekçesinde gösterilmiş bulunan yolda tekâmül eden 
akademiler, öğretim ve eğitim fonksiyonlarının yanında, araştırma yapan üniversiter kurumlar 
haline getirilmiştir. 7334 sayılı Kanunun yürüklüğe girmesiyle öğretini süresi üç yıldan dört yıla 
çıkarılmış, doktora, kur ve seminerleri ihdas edilmiş, böylece lisans üstü öğretim yapan müessese
lerimiz ayrıca araştırına enstitüleri kurmakla da görevlendirilmiştir. 

Müesseselerimiz, öğrenci sayısının süratle artmasından doğan ihtiyaçları karşılamak için öğre
tim, eğitim, araştırma ve yayın fonksiyonlarının kanunla emredilen mahiyet ve seviyede yapılma
sına çalışmışlardır. Fakat, harcanan bu gayretler gereken malî yardımlarla desteklcnememiştir. Ni
tekim, Türkiye yüksek öğrenim gençliğinin % 25 inin akademiler çatısı altında toplanmasına rağ
men, üniversitelerle aynı fonksiyon ve sorumluluğu taşıyan İktisadi ve Ticari ilimler Akademile
rine verilen ödenek'üniversitelerin cari giderlerinin ancak •% 3 ü seviyesinde kalmıştır. 

ö te yandan memleketin ekonomik kalkınmasında muhtacolduğumuz kalifiye unsurları yetiştir
mek çabası içinde olan bu müesseseler tüzel kişilikten yoksun oldukları için özel sektörün teklif 
ettiği malî destekten de faydalanma yoluna gidememişlerdir. 

Bütün bu gerçekler, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin yaşamaları ve gelişmeleri için 
tüzel kişiliğe sahibolmalarmı zorunlu kılmıştır. 

Bilindiği gibi, iktisadi gelişme, her bakımdan iyi teçhiz edilmiş yüksek öğretim müesseselerin
de, yeter sayıda yetiştirilen bilim adamı, iktisatçı ve işletme idarecileri tarafından sağlanabilir. 

Akademilerimiz gerek özel sektördeki, gerek kamu sektöründeki iktisadi teşekküllere, teknik 
bilgilere sahip sevk ve idareci yetiştirme fonksiyonunda mühim bir yer işgal etmektedirler. Bü 
itibarla akademilerin faaliyetlerini engelliyen noksanların süratle tamamlanması lüzumlu ve fayda
lıdır. Bunun için de : 

1959 tarih ve 7334 sayılı Akademiler Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılarak bu 
bu müesseselere tüzel kişilik verilmesi ve katma bütçelerle üniversitelere paralel hak ve ödenek
lerin sağlanması amacı ile bu teklifi hazırlamış bulunmaktayız. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — Bu madde ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri özerk bir tüzel kişiliğe ka
vuşturulmakta ve yüksek bilim, araştırma, öğretini ve eğitim müesseseleri haline getirilmektedir. 

Ek madde 1. — Bu madde ile akademiler bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz ve benzerlerin
den başka her türlü hukukî işlemleri yapmaya ve bunları ne şekilde yapabileceği hükme bağlan
maktadır. 

Ek madde 2. — Bu madde ile de akademiler katma bütçe ile yönetilir hale getirilmekte ve 
ita âmirlerinin akademi reisleri olduğu tâyin edilmektedir. Bütçelerinin nasıl hazırlanacağı da bu 
maddede izah edilmektedir. 

Ek madde 3. -— İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin gelir kaynakları sayılmaktadır. 
Ek madde 4. -— Bu madde ile her akademiye 300 000 liraya kadar döner sermaye verilebilece

ği derpiş edilmiştir. 
Ek madde 5. — Ek 5 ııci madde akademilerin her türlü giderleri hakkında 2490 sayılı Kanun 

hükümlerinin uygulanmıyacağı, bu konudaki esa darın akademilerarası kurulca tesbit edileceği ka
bul edilmiş bulunulmaktadır. 

Ek madde 6. — Bu madde ile de akademilerin öğretim üye ve yardımcılarının aylık ve ödenek
leri ile personel rejimi ve emeklilik işlemleri hakkında üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları
na ilişkin kanun hükümlerinin uygulanacağı tesbit edilmiştir. 

Diğer maddeler formel maddelerdir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 849) 
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İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ARİF ERTUNGA VE MUSTAFA UYAR'IN TEKLİFİ 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna altı madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 8 Haziran 1959 tarih ve 7334 sayılı Kanunun 1 'nci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

«İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri özerkliği ve tüzel kişiliği olan yüksek 'bilim, araştırma, 
öğretim ve eğitim müesseseleridir. 

Akademiler, profesörler kurulu kararı ile araştırma ve öğretim enstitüleri ve kurumları kurabi
lir. Bunların idare ve faaliyet usulleri yönetmeliklerinde gösterilir ve profesörler kurulları bun
lara tüzel kişilik tanıyabilir.» 

MADDE 2. — 8 \Haziran 1959 tarih Ve 7334 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz 
ve ^benzerlerinden başka her türlü hukukî işlemler yapmaya yetkilidir. 

iktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine bağışlanan veya vasiyet edilen taşınmaz mallarla, ba
ğışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığında akademilerin taşınmaz mal edinmeleri halinde 
bunlar da adlarına tapu kütüğüne kaydolunur. 

Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağışlıyanlarm veya vasiyet yapanların koydukları, kanu
na göre muteber, kayıtlara ve şartlara uyulur. 

EK MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Ibirer katma bütçe ile yönetilir. Aka
demilerin ita âmirleri, akademi reisleridir. Tahakkuk memurlarını kendileri tâyin eder. Akademile
rin bütçe hazırlıklarını profesörler kurulları yapar, bütçe Ağustos ayının sonuna kadar Maliye 
Bakanlığına sunulur. 

EK MADDE 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin gelir kaynakları şunlardır : 
a) Genel hütçeden verilecek ödenekler, 
ıb) Özel idare ye belediyelerce ve başka (kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Akademilerce alınacak harçlar ve ücretler, 
d) Akademilerde yaptırılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya 

kişilerden alınacak paralar (bu hizmetleri fiilen yapanlara verilecek hisseler akademilerarası ku
rulca tesbit edilecek esaslara göre tâyin edilir.) 

e) Yayın satış gelirleri, 
f) Akademilerin taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri, 
g) Bağışlar ve vasiyetler, 
h) Döner sermaye gelirleri. 

EK MADDE 4. — Her akademiye, 300 000 liraya kadar, bütçelerine konulacak ödeneklerden 
döner sermayeye verilebilir. 

EK MADDE 5. — Akademiler tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar ile yayımlarının 
gerektireceği her türlü giderler hakkında 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu konuda 
uygulanacak esaslar akademilerarası kurulca belirtilir. 

EK MADDE 6. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim ve üye yardımcılarının aylık 
ve her türlü ödenekleri ile personel rejimi ve emeklilik işlemleri üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcılarına ilişkin kanun hükümlerine tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 849) 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ün aldı ve 11 arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 7 madde 

eklenmesine dair kanun teklifi (2/410) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İlişikte sunulan kanun teklifimiz hakkında gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica ederiz. 
'Mehmet Ünaldı 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Amasya 
Macit Zeren 

(Bilecik 
Mehmet Orhan Tuğrul 

Sivas 
Rıfat öçten 

Urfa 
Hasan Oral 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Rize 
0. Mecdi Agun 

Eskişehir 
Ömer TJcuzal 

ve 15 arkadaşı 

Mardin 
Abdurrahman Bay ar 

Tokat 
Ali Altuntaş 

Muğla 
llyas Karaöz 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna altı madde eklenmesine dair 

CrERSKÇS 

1883 ten 1952 yılma kadar, yüksek iktisat ve ticaret okulları adı altında öğretim yapan mü
esseselerimiz, 1952 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Okulunun statüsüne tabi tutularak aka
demik kariyere sahibolmuşlardır. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisince asistan, doçent, 
profesör ve ordinaryüs profesör kadroları akademilere tahsis edilerek yeni öğretim üyelerinin bu 
statüye göre yetiştirilmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Bundan sonra, 1946 tarih 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa paralel hükümler ihtiva eden 
7334 sayılı Akademiler Kanunu 15 . 6 . 1959 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu suretle mües
seselerimiz akademik kariyerle birlikte ilmî muhtariyeti de iktisabetmiştir. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun gerekçesinde gösterilmiş bulunan yolda tekâmül eden 
akademiler, öğretim ve eğitim fonksiyonlarının yanında, araştırma yapan üniversite kurum
lar haline getirilmiştir. 7334 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla 
çıkarılmış, doktora kur ve seminerleri ihdas edilmiş, böylece lisans üstü öğretim yapan mües
seselerimiz ayrıca araştırma enstitüleri kurmakla da görevlendirilmiştir. 

Müesseselerimiz, öğrenci sayısının süratle artmasından doğan ihtiyaçları karşılamak için öğ
retim, eğitim, araştırma ve yayın fonksiyonlarının kanunla emredilen mahiyet ve seviyede ya
pılmasına çalışmışlardır. Fakat, harcanan bu gayretler gereken malî yardımlarla desteklene-
memiştir. Nitekim, Türkiye yüksek öğrenim gençliğinin % 25 inin akademiler çatısı altında 
toplanmasına rağmen, üniversitelerle aynı fonksiyon ve sorumluluğu taşıyan iktisadi ve ticari 
ilimler akademilerine verilen ödenek üniversitelerin cari giderlerinin ancak % 3 ü seviyesinde 
kalmıştır. 

öte yandan memleketin ekonomik kalkınmasında muhtacolduğumuz kalifiye unsurları yetiş
tirmek çabası içinde olan bu müesseseler tüzel kişilikten yoksun oldukları için özel sektörün tek
lif ettiği malî destekten de faydalanma yoluna gidememişlerdir. 

ıBütün bu gerçekler, iktisadi ve ticari ilimler akademilerinin yaşamaları ve gelişmeleri için 
tüzel kişiliğe sahibolmalarmı zorunlu kılmıştır. 

Bilindiği gibi, iktisadi gelişme, her bakımdan iyi teçhiz edilmiş yüksek öğretim müessese
lerinde, yeter sayıda yetiştirilen bilim adamı, iktisatçı ve işletme idarecileri tarafından sağla
nabilir. 

•M. Meclisi (S. Sayısı : 849) 
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Akademilerimiz gerek özel sektördeki, gerek kamu sektöründeki iktisadi teşekküllere, tek
nik bilgilere sahip sevk ve idareci yetiştirme fonksiyonunda mühim bir yer işgal etmektedirler. Bu 
itibarla akademilerin faaliyetlerini engelliyen noksanların süratle tamamlanması lüzumlu ve 
faydalıdır. Bunun için de : 

1959 tarih ve 7334 sayılı Akademiler Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılarak bu 
müesseselere tüzel kişilik verilmesi ve katma büt çelerle üniversitelere paralel hak ve ödeneklerin 
sağlanması amacı ile bu tasarı tasviplerine sunulmuştur. 

CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ M. ÜNALDI VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna 7 madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 Haziran 1959 tarih ve 7334 sayılı Ka-nunun 1 nci maddesi aşağıda yazlı 
şekilde değiştirilmiştir. 

«İktisadi ve Ticari İlimler akademileri özerkliği ve tüzel kişiliği olan yüksek bilim, araştır
ma, öğretim ve eğitim müesseseleridir. 

Akademiler, Profesörler Kurulu kararı ile araştırma ve öğretim enstitüleri ve kurumlun 
kurabilir. Bunların idare ve faaliyet usulleri yönetmeliklerinde gösterilir. Ve Profesörler Ku
rulları bunlara tüzel kişilik tanıyabilir.» 

MADDE 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki yedi madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri bağış ve vasiyet kabulüne, istikram 
ve benzerlerinden başka her türlü hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. 

İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine bağışlanan veya vasiyet edilen taşınmaz malılarla, 
bağışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığında fakültelerin taşınmaz mal edinmeleri ha
linde bunlar da adlarına tapu kütüğüne kaydolunur. 

Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağışlıyanlarm veya vasiyet yapanların koydukla"., 
kanuna göre muteber, kayıtlara ve şartlara uyulur. 

EK MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler akademeleri birer katma bütçe ile yönetilir. Fa
kültelerin ita âmirler^ fakülte dekanlarıdır. Tahakkuk memurlarını kendileri tâyin eder. Fa
kültelerin bütçe hazırlıklarını Profesörler Kurulları yapar. Bütçe Ağustos ayının sonum 
kadar Maliye Bakanlığına sunulur. 

EK MADDE 3. — İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin, gelir kaynakları şunlardır : 
a) Genel bütçeden verilecek ödenekler, 
b) Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c) Fakültelerce alınacak harçlar ve ücretler; 
d) Fakültelerde yaptırılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili paralar (bu 

hizmetleri fiilen yapanlara verilecek hisseler Fakültelerarası Kurulca tesbit edilecek esaslara 
göre tâyin edilir.) 

e) Yayın satış gelirleri, 
f) Fakültelerin taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri; 
g) Bağışlar ve vasiyetler, 
h) Döner sermaye gelirleri. 

EK MADDE 4. — Her akademiye, 300 000 liraya kadar bütçelerine konulacak ödeneklerden 
döner sermaye verilebilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 849) 
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EK MADDE 5. — Akademiler, tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar ile yayımların 

gerektireceği her türlü giderler hakkında 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu konuda 
uygulanacak esaslar Akademilerarası Kurulca elirtilir. 

EK MADDE 6. — İktisadi ve Ticari İlimi r akademileri öğretim üye ve yardımcılarının 
aylık ve her türlü ödenekleri ile personel rejimi ve emeklilik işlemleri üniversite eğretim üyeleri 
ve yardımcılarına ilişkin kanunun malî ve müteferrik hükümlerine tabidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini B ikanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 8.4. 1968 

Esas No: 1/483, 2/280, 2/410 
Karar No: 25 _ 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Kanununun birinci ve yirmibirinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile İzmi,- Milletvekili Arif Ertunga ve Mustafa Uyar'm, 
7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci maddesinin 'değiştirilmesine 
ve bu kanuna altı madde eklenmeline dair kanun teklifi, yine Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 11 arkadaşının, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 'bu kanuna 7 madde eklenmesinle dair kanun teklifi, teklif sahipleri 
ile Millî Eğitim, Maliye bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı mahiyette olan tasarı ve tekliflerin tevhiden görüşülmesine ve müzakereye Hükümet ta
salısının esas alınmasına karar verildi. 

• 7334 sayılı Kanunun 1 nci ve 21 nci maddeleı inin değiştirilmesine ve bâzı maddeler eklenmesine 
dair kamın tasarısı, esas olarak İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine tüzel kişilik verilmesini 
akademilerde vazife gören Öğretim üyelerinin akademi tazminatlarını 115 sayılı Kanunla değişik 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunundaki üniversite öğretim üyelerinin tazminatları seviyesine çıkar 
mayı derpiş etmektedir. 

Böyle bir gaye ile Komisyonumuza tevdi edil on kanun tasarısı, Kc'üiLsyonımmzea üv.uımen be
nimsenerek aynen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Çanakkale Antalya Ankara Adana 

Ahmet Nihat Akay İhsan Ataöv Ali Rıza Çetiner Söz hakkım mahfuz 
Hasan Aksay 

Afyon Karaıhi'sar Erzurum Gaziantep İstanbul 
Osman Attilâ Söz 'hakkım mahfuzdur Naşit Sarıca Mehmet Yardımcı 

Nihat Diler 
Kastamonu Uşak Uşak Yozgat 

A. Şevket Bohça Söz hakkim saklıdır Orhan Dengiz Söz hakkım mahfuzdur 
Fahri TJğasızoğlu Nuri Kodamanoğlu 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 22 . 3 . 1969 

Esas No. : 1/483, (2/280, 2/410) 
Karar No. : 205 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonum/uza 'havale buyurulan (7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu
nun birinci ve yîrm'ibirinei maddelerimin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde 'eklenmesine 
dair kanun tasarısı, Oumihuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 11 arkadaşının, 7334 
sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanununun 1 nei maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna 7 madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, İzmir Milletvekilleri Arif Ertunga ve Mustafa 
Uyar'm, 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun 1 nci maddıesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna altı madde eklenmesine da*r kanun teklifleri) Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye 
Balkan lığı temsilcileri ve Akademi. başkanlarının da katıldıkları toplantıda incelendi ve gö
rüşüldü : 

Komisyonumuz, tasarı ve tekliflerin aynı ma"ayette olduklarını görerek taısarıyı görüşıuieye 
esas almıştır. 

Malûmları olduğu üzere, mazileri 70 - 80 sene/e inhisar eden, bidayette oıkul ve 1959 yılında 
da akademi ismini alan bu 'okullar memleketimi dn malî sahada muhtacolduğu elemanları yetiş
tirmektedir. 1959 yılından itibaren aynı üniversi'cler gibü öğretim, ve eğitim, yapan ve araştırma
larda bulunan akademiler, maalesef malî ve hukukî imkânlarla destciklenmjemlişlerdir, iktisadi 
kalkınma bu dalda yetişmiş elemanlarla sağlanabiHr. Üniversite öğretim üye ve yardımjcılarma sağ
lanmış olan im.kânlarm akademilere tanınmış olma ;ı bu mjüesscsclerin ihtiyacı olan öğretim, üyesi 
temininde zorluklar mieydana getirmektedir. 

Bu zorlukları bertaraf etmeyi öngören tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanmış, ancak, 7334 
salyılı Kanun ile malî yönd,cn üniversitelerle aynı paralelde iken 1115 • ısayılı kanun ile den
ge akademiler aleyhine bozulmuştur. aynı ilim formasyonuna salhibolan akademi öğre
tim üyelerini üniversiteler (seviyesine getire1 nlmjek ve bugünkü şartlar içinde yapıl
ması düşünülen üniversite öğretim, üyelerinin taz mnatları hakkında çalışmalar da dükfkate alına
rak ileride bozulabilecek olan dengenin bozulmasını önlemjek gayesiyle 21 nci madde; 

«Madde 21. — Akademi profesörleri, doçentleri, Devlet memurları için kabul edilmiş olan belli 
çalışıma saatlerinde görevlerinin gerektirdiği yerlerde bulunmakla, bağlı olduğu bilim: ve ihtisas 
kolunlda araştırma, çalışma ve yayımlar yapmak) ve yardımeılarıma yaptırmakla, öğrencilere bel
li kabul saatleri ayırarak onlara gerekli sahalarda yardım etmek ve yol göstermekle, profesörler 
meclisi Yönetim Kurulu veya akademi!erarası kurul tarafından kendilerine verilen işleri görmek
le, akademide kurulaea-k komisyonlarda bulunmakla veya kendilerine veril ecıek başka geçici gö
revleri yapmakla yükümlüdürler. Ancak belli çalışma saatlerinden haftada 8 saati aşmamak ve aka
demideki görevlerine halel vermemek şartiyle, imeslekler iyi e uygun olan bilim, ve ihtisaslarına gi
ren serbest işleri yapabilirler ve ek görev tazminatını gerektiren hizmetlerden başka, 3656 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi esaslarına ^'öve, adı geç)en madjdede yazılı görevlerden yalnız birini ala
bilirler.» 

'«Akademi ve akademilere bağlı kurulularda, fiilî olarak öğretim, görevinde bulunan ve 22 nci 
maddeye göre resmî ve özel bir işi builunmıyan öğretim üye ve yardımcılarına aylıkları ile Akade
mi Başkanlığı, Akademi Başkan yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü, Lâboraituvar Şefliği gibi akademi 
içinde alınan ücretli yönetim, hizmetlerine ait ek görev tazminatından ve devrim tarihi dersi veya 
konferans üeıietlerinden başka, akademideki, lâboratııvar, seminer gibi çalışmalarına karşılık, her 
ay, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerinde yer alan hükümler dairesinde ta,zmjinat 
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verilir. Bu ödemelerde 28 Şubat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz.» 

«Üniversite ve diğer iktisadi! ve ticari ilimler akaideınisi öğretim üyeleriyle, iktisadi ve ticari 
ilimler akademisinde öğretim yapacak nitelikleri haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine 
göre akademilerde görev alacak olanların bu görevlıerinden dolayı aylık; veya ücret almaları esas 
görevlerime ait tazminatlarına halel getirmez.» 

4936 sayılı Kanunun 62 nci maddesi hükümü ek ve değişiklikleri ile birlikte aynen akademi 
mensupları hakkında da uygulanır. Bu maddede sözü geçen organlardan üniversite senatosu ye
rine Akademilerarası Kurul, Fakülte Profesörler Kurulu, yerine Akademi Profesörler Kurulu, 
Fakülte Dekanı yerine Akademi Reisi aynı görevleri yaparlar. Bu hususla ilgili tahsisat Akademi

ler bütçesine konulur. 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üye ve yardımcılarının personel rejimi 4936 

sayılı Kanun ve ek ve tâdilleri hükümleri dairesinde yürütülür. Şekli ile, diğer maddeler ise ay
nen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunudur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Kütahya Kayseri Zonguldak Ordu 
M. Erez F. Koksal K. D. Sungun Ş. Pehlivanoğlu 

Ankara Balıkesir Çanakkale Eskişehir 
O. Eren S. Koç §. İnan M. î. Angı 

İmzada bulunamadı 

Giresun Gümüşane İstanbul İstanbul 
K. Bosuter S. Ö. San N. Eroğan M. Güven 

Konya Niğde Trabzan Uşak 
M. N. Kalaycıoğlu II. Özalp A. R. Uzuner O. Dengiz 

İmzada bulunamadı Imjzad.a bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 84!)) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7334 sayılı iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
leri Kanununun birinci ve yirmibirinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanunun 1 ve 21 
Uıcıi maddelerli aşağıdaki şekilde ıdeğiştirilimiş-
tiır. 

«Madide 1. —• iktisadi ve Ticari İlimler Afca-
'demiilerl hiıllimısıeıl özerkliği ve tüzel kişiliği haiz 
eğitim, öğretim ve (araştırıma yapanı yüksek de
receli akademik kurumlardır. 

İktisaıdfi ve 'Töıcari İlim'İler Akademileri bir 
telk Katma Bütçe ile yönetilir. Akademilerin ita 
âmirleri, Akademi Başkanlarıdır. 'Tahakkuk 
memurlarını kendileri tâyin öder. Atoaıdemlile
rin bütçe ha'zıırliklarını profesörler kurulları 
yapar, Bütçe Temmuz 'ayının sonuna, kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına sunulur.» 

«Madde 21. —• Akademi profesörleri, doçent
leri, Devlet nmeimurları içıiıı kabul edilmiş odan 
•belli çalışma itaatlerimde görevlerinin .gıerektir
diği yerttleıidıe bulunımıakla, bağlı olduğu îbû'lim 
ve lihıtısaıs kolunda 'araştırıma, çalışma ve yaylım
lar yapmak ve yardımcılarıma yaptııimaıkla, öğ-
'remcilıcro belli kalbul saatleri ayırarak onlara 
gerekli sa'halandıa yardım (etlmek ve yol göster
mekle, Profesörler Meclisli Yönetim Kurulu ve
ya Akademıileraraısı Kurul tarafımdan kendileri
ne verilen üsleri görmekle, akademide kurula
cak komisyonlarda bufllunmalkla veya, kendileri
ne verilecek başka geçici görevleri yapmakla 
yükümilüıdürler. Ancak bellllli çalışma saatlerin
den haftada 18 saati aşmamak ve 'aka d emlideki 
görevlerine halel vermemek şartiyle, meslekle
riyle uygun olanı bilim ve ihtisaslarına igireö 
serbest fişleri yapabilirler ve ıek görev tazmina
tını gerektiren hiz'imetlenden başka, 3656 ısayılı 
Kanunun 18 nciil maddesi 'esaslaırnua göre adı ge
çen ımaddede yazılı gör»evle:r!den yalınız birini 
alabilirler. 

Akademi ve akademilere bağlı kurumlarda 
fiilî olarak öğretim görevinde bulunan ve 22 nci 
maddeye göre resimî ve özel bir işi bulunınııyan 
profesör, doçent ve asil asistanlara aylıkları ile 
Akademi Başkanlığı, Akademi Başkan Yardım
cılığı, Enstitü Müdürlüğü, Lâboratuvar Şefliği 
gibi Akademi içinde alman üöretli yönetim hiz-
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BÜTÇE PtıÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİPJİŞİ 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
Kanununun birinci ve yirmibirinoi maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanunun 1 ve 21 
nd. maldldeleıii aşağıdaki sekilide değiştirilmiş
tir. 

Makide 1. — İktisaJdi ve Ticari İlimler Aka
demileri ıbilim'stel özerkliği ve tüzoıl kişiliği haiz 
eğitim, öğretim ve 'araştırma yapan yüksek 
ıdereeeli akaVİemik kurumlardır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bir 
tek katma bütçe ile yönetilir. Akademilerin 
ita âmirleri, Akademi IbaLşkanlarıdır. Tahak
kuk mcmurlannı kemidileri tâyin öder. Akade
milerin Ibütçe hazırlıklarını Profesörler Kurul
ları yapaır, bütçe Teimmuz ayının sonuna kadar1 

Millî Eğitim Bakanlığıma sunulur. 

Maldide 21. — Akademi profesörleri, doçent
le ri, Devlet mcimurları için kalbul ddilmiş olan1 

belli çalışıma saatlerimde göreivilerimin (gerektir
diği yerleride Ibullummialkla, bağlı olduğu bilim 
ve ihtisas kolumda araştırma, çalışjma ve yayım
lar yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, öğ
rencilere bellli kaibul saatleri ayturartak onlara 
gerekli -sah al arda yar'dılm etmek ve ytoll göısteır-
mekle, Profesörler Meclisi Yönetim İKurulu ve
ya Akaldoımilorarası 'Kurul tarafımdan kendile
rime verilen işleri görmekle, Akademide kurula
cak komisyonlarda bulunmakla veya kendile
rine verilecek başka geçidi •görevleri yapmakla 
yükümlüldürleır. Ancak belli çalışıma saatlerin-
d'en haftada 8 saati aşmamak ve Akademideki 
görevlerine hıalel vermemek şartiyle, meslek
leriyle uygun olan bilim ve (ihtisaslarına giren 
serbest işleri yapabilirler ve ek görev tazmina
tını gerektiren hizmetlerden başka, 36İ56 sayılı 
Kanunun Ü'8 nci ımaJddesi esaslarınıa göre adı 
geçen maldldelde yazalı görevlerdlen 'yialnılz birini 
alabilirler. 

Akaldemi ve alkaldieimlilere bağlı Imıruımlarda, 
fiilî olarak öğretim görevimde 'bulunan ve 22 nci 
maididoye igöne resmî ve öziel Sbiir işi bullummayanı 
öğretim 'üye ve yardımcılarına ıaylık]ıa/rı ile 
Akademi Başkanlığı, Akademi Başkan Yardım
cılığı, Enstitü Müdürlüğü, Lâlbloıratuvar Şefli
ği jgilbi Akadlelmli içimde alınan ücretli yönetim 

5. Sayısı : '849) 



(Hükümetin Teklifi) 

'metlerine ait ek görev tazminatından ve devrim 
tarihi dersi veya konferans ücretlerinden başka 
Akademideki lâboratuvar, s'eıminer gibi çalışma
larına karşılık her ay aşağıdaki miktarlar üze
rinden Akademi tazminatı verilir. Bu ödemeler
de 28 Şulbat 1958 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü madesi hükmü uygulanmaz. 

Profesörlere 1 000 
Doçentlere 600 
Doktor - Asil Asistanlara 400 
Asil Asistanlara 200 
Üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlimler 

Akadeınisli öğretim üyeleriyle, İktisadi ve Tica
ri İlimle/r Akademisinde öğretim yapacak nite
likleri haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesine göre Akademilerde görev alacak 
olanların bu görevlerinden dolayı aylık veya 
ücret almaları esas görevlerine ait tazminatları
na halel getirmez.» 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz 
ve benzerlerinden başka her türlü hukukî işlem
ler yapmaya yetkilidirler : 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ba
ğışlanan veya vasiyet edilen paralar karşılığın
da Akademilerin taşınmaz mal edinmeleri ha
linde bunlar da adlarına tapu kütüğüne kaydo
lunur. 

Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış-
lıyanlarm veya vasiyet yapanların koydukları, 
kanuna göre muteber kayıtlara ve şartlara uyu
lur. 

EK MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademilerinin gelir kaynakları şunlardır. 
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'hizmetlerine ait ek görev tazminatısnldan ve 
ıdevriim tarihi dersi veya konferanis ücretlerin-
'den (başka, Akaidemiıdeki lâlbioiraJtuvar, seminer 
gibi ^çalışmalarına karşılık, her ay, 49!36 sayılı 
Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerinide yer 
alan ihükümler 'dairesinde taziminat verilir. Bu 
Memelerde 28 Şuibat 1958 tarihli ve 7244 sayı
lı Kanunun 3 ncü maidldelsi hükmü uygulan
maz. 

Üniversite ve diğer İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisü öğretim üyeleriyle, İktisadi ve 
Ticari İliml'cr Akademisinde 'öğretim yafpacak 
nitelikleri haiz olup 36'56 sayılı Kanunun 18 nci 
madldesinıe göre Akald emlilerde görev alacak 
olanların bü görevlerinden dolayı aylık veya 
ücret almaları (esas gönevllerin'e >ait tazminatla
rına 'halel getirmez. 

4936 sayıılı Kanunun 62 nci maddesi hükmü 
ek ve [değişiklikleri ile 'birlikte aynen Akademi 
mensupları hakkında (da uygulanır. Bu mad
dede sözü geçen ^organlardan Üniversite Sena
tosu yerlinıe Akademilerarası Kurul, Fakülte 
Profesörler Kurulu yerine Akaidemi Profersıör-
'ler 'Kurulu, Fakülte Dekanı yerime Akademi 
Relisi aynı görevleri yaparlar. Bu kuisuslla ilgi
li taJhısisat akademiler 'bütçesinle konulur. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akaldemileri öğre
tim üye ve yardımcılarının persionel rejimi 
4936 sayıllı İKanun 've ick ve .tadilleri kükuml'eri 
dairesinde yürütülür. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul eıdilmllştir. 
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a) Genel Bütçeden verilecek ödenekler, 
b); Özel idare ve belediyelerce ve başka ku

rumlarca yapılacak yardımlar, 
e) Akademilercc alınacak harçlar ve ücret

ler, 
d) Akademilerde yaptırılacak araştırma 

ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş, ve 
kişilerden almacalk paralar. 

e) Yayın satış gelirleri, 
f) Akademilerin taşınır ve taşınmaz malla

rının gelirleri, 
g) Bağışlar ve vasiyetler, 

EK MADDE 3. — Her Akademiye, 100 000 
liraya kadar, bütçelerine konuşlaeak ödenekler
den döner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayenin, Akademiler arasında 
dağıtılması, gerdkirse birinden diğerine aktarıl
ması Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. Döner 
senmayede çalışan personelin ücretlerinin ödeme 
şekli, alım, satım, sarf usulleri, diğer muamele
leri ile elde edilecek kâr hakkındaki işlemler 
özel yönetmelikle belirtilir. 

Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe; girmesin
den itibaren üç ay içinde Maliye ve Millî Eğitim 
bakanlıklar'] ile Devlet Personel Dairesince bir
likte hazırlanır. 

Döner sermayenin, demirbaş, malzeme ve sa
ir ayniyat kayıt, muhafaza ve hesap işlemlerin
de Devlet Ayniyat; Yönetmeliği hükümleri uy
gulanıl'. 

Her malî yılüı sonundan itibaren üç ay iç.iıı-
do döner sermayenin bilançosu ile gelir ve gider 
belgeleri ıSayıştaym inceleme ve denetimi için 
hazır bulundurulur. 

EK MADDE 4. — Döner sermayenin hesap 
yılı malî yıldır. Bu sermayenin işlemleri 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebebi Umumiye Kanunu hü
kümlerine tabi değildir. 

MADDE 3. — 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — 
lu yürütür. 

Başhakan 
8. Demirel 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurtı-

17 . 1 . 1968 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — 'Tasarının 3 ncü maddesli 
nen kaibui edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Babanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı v 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgefıan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
B. Sezgin 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Toker 

»>-0-<l 
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