
D Ö N E M : 3 C İ L T : 19 TOPLANTI : 8 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

»« İ M » • • 

20 nci Birleşim 

24.12.1971 Cuma 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 586:587 

II. — GELEN KÂĞITLAR 587:588 

III. — YOKLAMA 589 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 589 

1. — 4951 sayılı Kanun hükümlerine 
istinaden kaldırılan ve yeniden ihdas edi
len bakanlıkların hizmetlerine ilişkin kad
rolar ile görev ve yetkilerine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/711) 589 

2. — 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması, de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısının, evvel
ce teşkil olunan Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair Maliye Bakanı Sait Naci' 
Ergin'in önergesi (1/546) (4/245) 589:590 

3. — İçişleri Komisyonu gündeminde 
bulunan, yeniden il ve ilçe ihdasına müte
dair, idari taksimatla ilgili 2/285, 2/77, 
2/85, 2/121, 2/122, 2/156, 2/283,2/408 
ve 2/409 sayılı Kanun tekliflerinin, ev-

Sayfa 
velce kurulması kabul edilen 54 numaralı 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi (3/710) 590:591 

4. — Kastamonu Milletvekili Mehmet 
Seydifoeyoğlu'nun, Orman Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi (4/244) 591 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 591 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet 
Memurlarına avans suretiyle ödeme yapıl
masına dair Kanunun 1 ve 5 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Plân Komisyonu raporu (2/586) (S. 
Sayısı : 438) 091:611,631:632 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/542; Cum
huriyet Senatosu : 1/5) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 445; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 7) 611:612,633 
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Sayfa 
3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkmda kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/544; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/6) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
446, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 8) 612: 

614,634 
4. — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Ka

nununa ekli T. K. cetvelinde (Torba Kad
rolar) değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/539; Cum
huriyet Senatosu : 1/7) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 447; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 9) 614:615,635 

5. — Millet Meclisi İdare Âmirleri
nin, 1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
2/582 , Cumhuriyet Senatosu : 2/3) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 441; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 3) 615:616,636 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapftması hakkında kanun tasarı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

Sayfa 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/549; Cumhuriyet Senato
su : 1/3) (Millet Meclisi S. Sayısı : 444; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 6) 616:617,637 

7. — Orman Genele Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumuhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/551; Cumhuriyet Se
natosu : 1/4) (Millet Meclisi S. Sayısı :. 
443; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 5) 617: 

618,638 
8. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmir

lerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretil cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başaknlıkları tezekereleri (Millet 
Meclisi : 2/576; Cumhuriyet Senatosu : 
2/4) (Millet Meclisi S. Sayısı : 442; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 4) 618,639 

9. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri, 
Ulaştırma, Millî Eğitim, Dışişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kuru
lu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Saym : 434) 619:630 

• « * » 

1. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olu
nan Hükümet hakkında, isim okunmak suretiy
le, Anayasanın 103 ncü maddesi gereğince ya
pılan güven oylaması sonucunda, Hükümet 3 
çekinser, 45 ret oyuna mukabil 301 güven oyu 
verilmiş olduğu açıklandı. 

Başbakan Nihat Erim, Hükümete güven oyu 
verilmesi münasebetiyle teşekkürlerini bildirdi. 

Dış Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret 
bakanlıklariyle Kültür Bakanlığının kaldırıl
ması; Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı adı altında iki bakanlığın yeniden 
ihdas olunması nedeniyle Dış Ekonomik İlişki
ler Komisyonunun Ticaret Komisyonu; Sanayi 
ve Ticaret Komisyonunun, Sanayi ve Teknolo
ji Komisyonu olarak halihazır durumlariyle 
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devamı; Kültür Komisyonunun kaldırılması ka
bul olundu. 

Bütçe ve Plân Komisyonundaki açık üyelik
lere seçim ile, 

Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesi
ni, verimin artırılmasını çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını temin etmek üzere kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonuna; 

Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi mak-
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na; 

Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meyda
na getirdiği sonuçları tesbit etmek maksadiyle 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna, 

Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit e-
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna ve, 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin kal
kındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
üye seçimlerinin hepsinin bir arada yapılması 
kabul edildi ve ad okunmak suretiyle oylar 
toplantı. 

Yapılan oy ayırımının açıklanan sonuçlan
ma göre : 

Meclis Araştırma komisyonları üyeliklerine 
gösterilen adayların; 

Bütçe Plân Komisyonundaki açık üyeliklere 
ise, Amasya Milletvekili Yavuz Acar, Sakar-

II. —GELE 

Tasanlar 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (IB) işaretli cetvel'de deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/574) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakında kanun tasarısı (1/575) (tBütçe 
Karma Komisyonuna) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakında kanun tasarısı (1/576) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

ya Milletvekili Nuri Bayar ve Ankara Millet
vekili Hüseyin Balan'm seçilmiş oldukları bil
dirildi. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, enflâs
yon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracattaki 
aksaklıklarına çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi ile, 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, iş
sizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, 
işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik 
tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergelerinin 
birleştirilerek 29 Aralık 1971 Çarşamba günkü 
birleşimde bütün işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesi kabul olundu. 

Gündemde bulunan sözlü soruların görüşül
mesi, bakanların henüz gerekli cevaplar için 
hazırlıklı olmamaları sebebiyle, gelecek soru 
gününe ertelendi. 

24 Aralık 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Kayseri 

Turan Doğan Avşargil 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/577) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
ifiütçe Kanununa bağlı cetveller'de değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/578) 
(IBütçe Karma Komisyonuna) 

6. — Ege Üniversitesi 1971 yılı ' Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/579) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik-

KÂĞITLAR 
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lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/580) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/581) (Bütçe Karmıa Komisyonuna) 

Teklifler 
9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar ve 30 arkadaişının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa, Ifoâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/598) (Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 13 arkadaşının, 505 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanunuma bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/597) (Çalışma ve Plân ko-
ımi'sylonlarına) 

Tezkere 
11. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 

1967 ibütçe yılı kesinihesabına ait genel uygun-
ıluk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/709) (ıSayuşitay Komis
yonuna) 
Genel Kurulun 22 . 12 . 1971 tarihli Birleşimin
de yeniden kurulmasına karar verilen komis

yonlara göre havaleleri değiştirilen işler 

Tasarı 
12. — 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/573) (Ticaret, Turizm ve Ta
nıtma ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
13. —Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

GMehmıet Güler ve 32 arkadaişının, Ticaret ve 
ıSanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sa
nayi Odaları, Ticaret Odaları, ıSanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi 
(2/59) (Sanayi ve Teknoloji Komisyonuna) 

14 — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzıraer 
ve 2 arkadaşının 444 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şanlara verilecek kasa tazminatına dair kanun 
teklifi (2/134) (Sanayi ve Teknoloji ve Plân 
komisyonlarına) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay ve 10 arkadaşının, Kooperatifçi
lik okulları kanun teklifi (2/148) (Ticaret, 
Tarım, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

16. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 
arkadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir .ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/024) ('Sanayi ve Teknoloji Komisyonuna) 

17. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 6762 sayılı 

I Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü-
i kümlerin ihlâline selbeiholan ticaret erbapları
mı nm itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
İ (2/474) (Ticaret ve Adalet komisyonlarına) 

18. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkın
daki kanun teklifi (2/577) (Sanayi ve Tekno
loji, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarına) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, izmir 
LSpior Akademisi kanam teklifi (2/587) (Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Plân komisyonları
na) 

20. — Bursa Milletvekili Barlais Küntay ile 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender Ce
nap Ege'nin, Bursa Spor Akademisi kanun. 
teklifi (2/588) (Millî Eğitim, Gençlik ve Spor 
ve Plân komisyonlarına) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Ba§kamvekiii Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Adil Turlara (Uşak) 

(BAŞKAN — Millet Mee&inim 20 mü Birleşiımilnli açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerim beyaz düğmelere 
basmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

i. — 4951 sayılı Kanun hükümlerine istina
den kaldırılan ve yeniden ihdas edilen bakan
lıkların hizmetlerine ilişkin kadrolar ile görev 
ve yetkilerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/711) 

BAŞKAN — Cunıhurbafkamlığı tezkeresi 
vardır, okuimyorumı. 

Millet Meelsi Başkanlığıma 
ilgi : Başbakanlığın 16 Aralık 1971 gün ve 

1/1-9959 sayılı yazısı. 
1. Evvelce Ticaret Bakanlığının kaldıol-

miası üzerine, bu Bakanlıktan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığımla devredilmiş olan daireler ille, son 
defa kaldırılan Dış Ekonomik İlişkÜer Bakan
lığınla Ticaret Bakanlığından ve Devlet Plânla-
ma Teşkilâtı Müsteşarlığımdan intikal etltarlmiiiş̂  
bulunan bütün dairelerin; yenliden ihdas edi-
Dem Ticaret Bakanlığıma bağlanimaisı, 

2. Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarımın bir
leştirilmesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığımla 
geçmiş bulunan dairelerden, yukardaM 1 mel 
malddeye göre Ticaret Bakanlığıma devredilecek 
daireler dışınida kalan daire ve kuruluışlarım; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlamaması, 

3. Torba kaldrolaridam Dış Ekonomik iliş
kiler Bıakamlığı hizmetleri içim alınmış kaidro-
lar ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınım: Tica
ret Mameltlteri içim alımmıış kadrolarımın, Ticaret 
Bakanlığı emmime; Sanayi hizmetlerine ilişkim 

Sayım Mümtaz Atomik, Sayım Ühsarn Ataöv, 
Sayın Hiüimü işgüzar, Sayım Nuri Eroğam v© 
Sayım Burhanettlîm Aısutay gündem dışı söz iste
ğimde bıüıumıu şiardır. Gmmdemimizdjeki işlerim 
çokluğu sebebiyle Şişeklerini yerime getireme-
diğiımi arz ederimi eteifdilm. 

kadrolarımın, Samiayi ve Teknoloji Bakanlığı 
emrime verilmesi, 

4. Kültür işlerimin, evvelce olduğu ğM 
Millî Eğiilfeilm Bakamlığımca yiirütülıneıslimi sağ
lanmak üzere; Kültür Bakanlığıma bağlı daire
lerim, yeniMem Millî Eğitimi Bakanlığıma bağ-
lamması, 

5. Devredilen dairelerim; kuruluş ve hiiız-
met konularına ilişkim olarak çe îMi kamum, tü
zük, kararname ve yönetmeliklere ve buınlaam 
ek ve değindiklerime göre evvelce bağlı bulunu
ldukları Bakama veya Bakanlıklara ait bulunsam 
görev ve yetkinlerimin; yemildem bağlandıkları 
Balkan ve Bakanlıklara inftükal etiMtonesi, 

Başbakanın, 4951 sayılı Kamum hüküknleri-
me istinat edem ve ügi deki yazı ile bMrilenî 
teklifi üzerime, 11 Analık 1971 tarihfaıidem geçer
li olarak, uygum görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet ıSumay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efemldliim. 

2. — 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nım tasarısının, evvelce teşkil olunan Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin'in önergesi (1/546) (4/245) 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA iSUNtJŞLARI 
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BAŞKAN — Maliye Bakanı tarafından ve
rilmiş bulunan ıbir önerge varıdır, ofaıitoıyoruim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının, ilvıediligi dolayısiyle, Yüksek 
Metilsin 17 Kasımı 1971 tarihimde yapılan 5 nci 
Birleşiminde 1318 sayılı Finansman Kanunu ile 
diğer bâzı vergi kanunlarınun tadili hakkında 
kanun tasarısı içim teşkil olunan Geçici KoorüiiB-
yonıda müzakere ©dilimesini saygılarımla arız ve 
ıtielklf ederim. 

Sait Naci Ergin 
Maliye Balkanı 

BAŞKAN — Maliye Balkanı taraflından ve-
nilltmiş bulunan önıergıeyli oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
gıereği yapılacaktır ef!emdüim. 

3. — İçişleri Komisyonu gündeminde bulu
nan, yeniden il ve ilçe ihdasına mütedair, idari 
taksimatla ilgili 2/285, 2/77, 2/85, 2/121, 2/122, 
2/156, 2/283, 2/408 ve 2/409 sayılı kanun tek
liflerinin, evvelce kurulması kabul edilen 54 nu
maralı Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/710) 

BAŞKAN — İçimleri Komisyonu Başkanve-
kili Sayın Şevket Asbuzoğlu tarafından veril
miş bulunan bir öniergıe varıdır, okultuyorum. 

Yüksek Başkanlığ-a 
Komisyonumun gündeminde bulunan ve ili

şik listede belirtilen, Yeniden il ve ilçe ihdası
na mütedair, idari taksimatla ilgili kamun tek
liflerinin de, Genel Kurulun 3 . 9 . 1971 ta
rihli 161 ncliı Birleşimlimjde kurulması kabul edi
len Geçici Komılsyonlda gbV^ülimekltie olan* 
«2/561, 2/573 esas siayılı, Ankara Müllettvekil 
CengMııan Yorulmaz ve 17 arkadaşının* An
kara iline blaglı Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale)! 
adı ile bir il kurulması hakkında kanun tekli
fli ve Niğde milletvekilleri Meıvlült Ocakcnoğlu 
İle Avnii Kavurmiacıoğlu'nıun, Niğde iline bağılı 
Aksaray ilçesinlde (Aksaray) adı ile yeniden 
Ibir il ve dört ilçe kurulması hıakkiîiida kanun! 
teklM» iüle prensip baklanından ilgli görüldü
ğümden, mezkûr kanun tekliflerinin İçtüzüğün 
27 nıdi maldidesin/e müstıeniiden aldı geçen (54) 
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numaralı Geçitoi Kcraıfeyonda gömülmesinin 
dana uygun olacağı mülahazasiyle ve gereği 
yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulması
na karar verilmiş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanvekili 
Eskişehir 

Şevket Asıbuzoğlu 

LÎSTE 
ıDosıya 

Esas Nıo. 

2/28.5 Cumhuriyet 'Senatoısu Ankara Üye
si Yiğit Kölker ile Cuımihuriyelt Sena
tosu Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in, 
•Niğde iline bağlı Aksaray ilçesinde 
(Aksaray) aidi ile yeniden bir il ku
rulması hakkında kanun teklifi. 

2/ 77 (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saâ ve 12 arkadaşının, Sakarya iline 
ıbağlı Karasu ilçesinin Kocaeli buca
ğında, Kocaeli adı ile bir ilçe kurul-
iması hakkında 'kanun teklifi. 

2/ 85 Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 11 arkadaşının, Sakarya iline 
bağlı Geyve ilçesinin Paımukova bu
ca ğınıda Paimukova adı ile bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi. 

2/12,1 Eskişehir Milletvekili Şevket Âsbuz-
(oğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir iline 
ıbağlı Sarıcakaya ilçesi G-ünıele Bu
cağında Mihalgazi adiyle bir ilçe teş
kiline dair kanun teklifi, 

2/122 Eskişehir Milletvekili Şevfcelt Asbuz-
loğlu ve 2 arkadaşının, Eskişehir iline 
ıbağlı İnönü bucağında İnönü adı ile 
ıbir ilçe kurulması hakkında kanun 
teklifi. 

2/150 Eskişehir Milletvekili Şevket Aslbuz-
loğlıı ve 2 arkadaşının, Eskişehir ili 
ımerkez Alpu bucağımda Alpu adı ile 
yeniden bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi. 

2/283 Cumhuriyet Senatosu 'Kontenjan Üye-
ısi Ragıp Üner ve Cumhuriyet Sena
tosu Ankara Üyesi Yiğit Kökerln, 
Nevşehir ili merkez ilçesine bağlı Acı-
ıgöl bucağında (Acıgöl) adı ile bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi. 



M. Meclisi B : 20 24 . 12 . 1971 O : 1 

Dosya 
Esas No. 

2/408 Siirt Milletvekili Adil Yaşa ve 7 ar
kadaşının, Siirt iline bağlı Eruh "iloo-
ısi Fııiidıik bucağında Fındık aidi ile 
bir ilçe teşkiline dair kamın teklifi. 

2/409 iSAiıit Milletvekili Âdil Yaşa ve 7 ar
kadaşının, ıSiirt iline bağlı Eruh il
çesi Lodi bucağında Bağgözc adı ile 
ıbir ilçe (teşkiline dair kanım teklifi. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlığı
nın okunan önergesiini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
efendim. 

4. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-
beyoğlu'nun, Orman Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi ("4/244) 

BAŞKAN — Bir istifa önergesi var, oku-
'tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Üyesi bulunduğum Orman Komisyonu üye

liğinden istifamın kabulünü rica eder, saygılar 
sunarım. 

Kastamonu 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 
Çalışmamız, 1 saatlik sürede görüşülecek 

kanunlar üzerinde olacaktır. 

V GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat BilgeJıan 
ve 18 arkadaşının:, 819 sayılı Devlet Memurları
na avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan 
Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyonu ra
poru (2/586) (S. Sayısı : 438) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünün 9 ncu sırasında yer alan, Balı
kesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arkada
şının, 819 sayılı Devlet Memurlarına avans su
retiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 
1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 438 sıra sayılı teklifin, önemine binaen 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Okunan önergenin önceliğe 
taallûk eden kısmım oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Raporun okunması hususunda her hangi 
bir istek? Gelmemiştir. Raporun okunmasına 
mahal görülmemiştir efendim. 

(1) 438 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

ilgili Komisyonun ve ilgili Bakanın yerle
rini almalarını rica ediyorum efendim. 

Müzakere konusu teklifin tümü üzerinde 
M. G. P. Grupu adına Sayın Kabadayı, şahsı 
adına da Sayın Ekrem Kangal söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

M. G. P. Grupu adına Sayın Kabadayı, bu
yurunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA ÎHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarîm; 

Yeni Anayasanın değişiklikleri içerisinde 
Üniversite Kanunu ele alınmıştır. Bu konuda 
gerek üniversitelerimizin, gerekse Hükümetli
mizin hazırlık içinde olduğunu duymaktayız. 
Ancak, bu tasarıların oligunlaşarak bür netice
ye kavuşması daha bir hayli zamana ihtiyaç 
göstermektedir. 

Üniversite öğretim üyelerinin malî sıkıntı
sını giderecek olan ve acilen çıkartılması ge
reken huzurlarımzdaki bu kanun teklifiyle, 
asıl üniversite kanun tasarısını birbirine karış
tırmamak gerektir. Huzurunuza gelen bu avans 
teklifi, halen üniversitelerimüzde malî sıkıntı 
içinde bulunan öğretim görevlilerimizin ihti
yaçlarını gidermeye matuftur. 

Eski Millî Eğitim Bakanının hazırlamış ol
duğu Üniversite Kanununu yenli Hükümetin 
yeni baştan ele alacağı anlaşılmaktadır. Bu da 
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keza, sevkı gereken asıl Üniversite Kanununun 
gecikeceği mânaısını apaçık ortaya koymakta
dır. 

Bundan bir süre önce M. G. P. Genel Baş
kanı Sayın Turhan Feyzioğlu; bu kanunla ilgili 
olarak, asıl üniversite Kanunu ile üniversite 
hocalarının malî meselelerimi halledecek bu ka
nunun birbirine kanştırılmaması ve bu avans 
kanunu teklifinin süratle çıkarılması gereğini 
ve lüzumu belirtmişti. M. G. P. nin grup söz
cüsün olarak, Genel Başkanımızın görüşleri is
tikametinde, aynı Avans kanunu teklifinin su
retle Yüce Meclisten çıkması gereğine inanmış 
olduğumuzu tekrar arz ederim. 

Devlet Memurları Personel Kanunu çıktı. 
Üniversite mensubu hocalar bu kanunun dışında 
tutulmuştu. Aradan bir seneye yakın zaman 
geçtiği halde, maalesef muhtelif ve çeşitli ne
denlerle bu kanun çıkanlamamıştır.. Hâkimler, 
Personel Kanununa ithal edilmiş, fakat maale
sef üniversite öğretim üyeleri bu kanuna kona
mamış; «Süratle çıkar ve kendi kanunu ile bu 
dertler halledilir» denildiği halde, birçok ne
denlerle bugüne kadar çıkarılamadığı bir vakı
adır. 

Halen üniversitelerin idari görevlerinde ça
lışan birçok memurlar, şefler, hattâ daktilolar 
var ki, üniversite hocaları, ilim adamları eski 
kanun ahkâmına göre, üniversitenin idari kad
rosunda çalışan görevliler yeni Personel Kanu
nuna göre maaş aldıklarından, bir daktilonun, 
bir idareci memurun üniversitede öğretim gö
revlisi olan ciddî ve üstün kariyer sahibi bir 
profesörden, bir beyin cerrahisi profesöründen, 
bir atom profesöründen üstün maaş aldığı ger
çeğini Yüce Meclisinizin unutmaması gerekir. 

Hepinizin bildiği, basının sık sık yazdığı ve 
gerçeği de gezerek görüp kabul ettiğiniz gibi, 
Türkiye'de hayat pahalılığı gün be gün artmak
ta ve fırlamaktadır. Son geçim endekslerine 
göre, Türkiye'de 15 ay içerisinde hayat pahalı
lığı % 36 arttığına göre, üniversitelerimizdeki 
öğretim görevlisi ilim adamlarımızın sıkıntısı ve 
ihtiyaçları da elbette buna paralel, bununla 
orantılı olarak artmış, müzayakaları çoğalmış
tır. Bunun neticesi olarak da, maalesef eskiden 
beri var olan bir derdimiz bir kere daha çoğala-
gelmekte, yetişmiş değerli, titr sahibi kıymetli 
ilim adamlarımız, güçlü beyinlerimiz dışarıya 
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göç etmeye devam etmektedir. Eğer bu Avans 
kanunu teklifi biran evvel çıkmazsa bu göçün 
büyüme sürati daha da çok artacaktır. 

Bütün bu nedenlerle hocalarımızı, değerli 
ilim adamlarımızı memleketimizdeki görevlerin
de tutmak, vazifelerinde daha başarılı kılmak, 
onları huzura kavuşturmak, müzayakadan kur
tarmak için huzurlarınıza gelmiş olan üniversite 
hocaları Avans kanunu teklifinin biran evvel 
çıkmasını ve Yüce Meclisinizden tasvip görme
sini M. G. P. Grupu adına ister, hepinizi Gru-
pum adına hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kangal?.. Yok. 
Sayın Ataöv, buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Üniversite öğretim üyelerini büyük bir sı

kıntıdan kurtaracak olan ve şu anda huzurunu
za gelen teklif, şahsan benim yerinde bulduğum 
bir tekliftir. 

Ancak, bu vesileyle son günlerin büyük bir 
ıstırabını, öğretim üyeleri ve öğretmenler ara
sındaki bir ıstırabı burada dile (getirmek, bu 
konuda Yüce Meclisin ve sabırsızlıkla bilgi bek-
liyen öğretmen camiasının huzurunda Sayın 
Millî Eğitim Bakanına bir açıklama fırsatı ver
mek için söz almış bulunuyorum. 

ISevgili arkadaşlarım; 

Üniversite Personel Kanunu biran evvel çı-
tapta o camiayı huzura kavuşturmadıkça bu 
şekildeki % 100, % 200, % 300, yüzde bilmem 
kaç zamlar meseleyi köklü bir çözüme götür
mez. Geçici olarak bu kanun üniversite camia
sında büyük bir ihtiyaca cevap vermekle bera
ber, süratle esas kanunun çakmasında fayda 
vardır. 

Yalnız, Millî Eğitim Bakanlığı camiasında 
çözüm beMiyen problemlerin büyük bir kısmı 
Türkiye'nin birçok: illerinde, çeşitli uygulama
lar sebebiyle, maalesef huzursuzluk yaratmak
tadır. Şöyle ki; 

Geçen sene Millî Eğitim Bakanlığına kadro 
verilmiştir. Bu kadrolar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca bilhassa yüksek kademedeki yüksek kad
rolu öğretmenlere, onlar emekliye sevk edilir
ken, kadrosuzluk sıkıntısını bertaraf etmek 
için tevzi yapılmıştı, fakat bâzı vilâyetler o ve-

I rilen kadro üzerinden yan ödemeleri yapmakta, 

— 592 — 



M. Meclisi B : 20 24 . 12 . 1971 O : 1 

bâzı vilâyetler yapmamaktadır. Bugün emekli
liğini istiyen öğretmen, kendisine verilmiş olan 
kadroda 1972 Martında çalışmak şartı ile emek
liye sevk edilmektedir. 90 liralık kadroda vazi
fe gören bir öğretmeni şu anda 90 liralık kadro 
ile emekliye sevk etmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu konuşmaları
nız ilgili teklifle pek bağdaşmıyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bir dakika müsaade eder misiniz? 

Şimdi üniversite öğretim üyesiyle, üniversi
teye dayalı, üniversiteye doğru giden öğretim 
üyelerinin ıstıraplarını (bu vesileyle dile getir
mek imkânı doğuyor. Bendeniz bugün gündem 
dışı konuşmayı bunun için istemiştim. İyi bir 
tesadüf Millî Eğitim Bakanımız burada oturu
yor. Millî Eğitim Bakanımıza bir derdi, üniver
site öğretim üyelerinin yarası başkadır, ilkokul 
öğretmenlerinin yarası başkadır, diye değil; 
bir meselenin üzerinde, Türk millî eğitimcileri
nin önemle beklediği bir konuda açıklama fır
satı vereceğim ve kendilerinden buraya çıkıp 
üniversite öğretim üyelerini huzura kavuştur
mak için çırpmıldığı şu sırada, ilk ve orta ted
risattaki öğretmenleri bir anlaşmazlık yüzün
den, Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlı
ğının anlaşamamazlığı yüzünden neden ıstıraba 
sevk ediyoruz? Millî Eğitim Bakanlığı emekli
lik tasarılarını Emekli ıSandığma gönderdiği 
halde, Emekli Sandığı neden tediye yapmıyor? 
Bir ıstırabı dile getireceğim. O da öğretim üye
sidir, bu da öğretim üyesidir. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, ıstırabı anlıyo
rum da, konunun dışında oluyor. Bunu bir gün
dem dışı konuşma ile veya bir soru önergesiyle 
de sorabilirsiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yani şimdi şurada Millî Eğitim Bakan
lığının, öğretmenlerin - o da öğretmendir, o da 
öğretmendir 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Öğretmen 
değil, profesör, doçent, asistandır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Her ne olur
sa olsunlar, esas meslekleri öğretmenliktir; o 
unvanlar öğretmenlikten sonra eklenmiş olan 
titrlerdir. İlkokul öğretmeninin, ortaokul öğret
meninin derdine deva bulmadıkça üniversite 
öğretmenini paraya gark etseniz de dâvanın 
içinden çıkamazsınız. Bu, bir bütündür, bütün 
meseledir; öğretmenleri topyekûn ele almak 

mecburiyetindesiniz. Hükümet olarak senin tat
bikattaki anlayışsızlığın yüzünden ilkokul öğ
retmeni ıstırap İçinde inlerken, üniversitedeki 
öğretim üyesine kadro vermek meseleyi hallet
mez. Bunu söylemek istiyorum. 

Ankara ̂ da Çubuk İlçe Malnıüdürünün tat
bikatı ile Çankaya ilçesindeki Malmüdürünün 
tatbikatı yüzünden, öğretim üyelerinin ıstırap 
içerisinde kaldığını, buna bir çare bulunmasını, 
öğretmenleri kadrosuzluk yüzünden içinde bulun
dukları sıkıntıdan biran evvel kurtarmasını 
Millî Eğitim Bakanından istemek benim hak
kımdır ; ben bunu burada dile getirmeye mecbu
rum. 

BAŞKAN — Söylemiş oldunuz efendim, ta
mam. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yani «bu me
sele ile alâkalıdır, değildir» diye buraya çıkıp 
da «mutlaka üniversite hocası, üniversite hoca
sı» diye beni dar bir kalıbın içerisinde muhafa
za etmek imkânı yok, Millî Eğitim Bakanı olan 
arkadaşımız sorumlu yerdedir, oturmuştur, bu 
meselenin üzerine bu vesile ile eğilir. Çünkü, be
nim söylediğim de öğretmenin bir maddi sıkın
tısıdır, geçim darlığıdır, Millî Eğitim camiası
nın geçim darlığından dolayı içerisinde bulun
duğu bir sıkıntıdır. Yoksa şu kanun aslında, 
üniversite öğretim üyeleri için gelmiş olan bir 
kanun teklifidir; üzerinde iki kelime lâf etme
den, edilecek olan lâf da, «üniversite personel 
kanununu biran evvel getirip, bu tip konuşma
lara, bu tip tekliflere, bu tip ek çalışmalara lü
zum kalmadan bu meseleyi kökünden hallet
mekte zaruret vardır» deyip, bu işi oylayıp çı
karılması lâzımgelen bir kanundur. Zaten ko
nuşmaya da lüzum yok, mesele ortada; iki kere 
iki dört.... 

Bugün üniversite öğretim üyeleri fevkalâde 
zor şartların içerisine girmişlerdir, üniversiteye 
öğretim üyesi bulma imkânı hemen hemen orta
dan kalkmaktadır. Sayın Kabadayı'nm söyledi
ği gibi, öğretim üyesi bir kâtip seviyesine inmiş
tir, ona elbette ki, bu tazminatı vermek yerin
dedir. Bu, onun bir derdine geçici olarak hal ça
resi bulmak demektir ama, bunun yanında üni
versite personel kanununun süratle buraya ge
tirilmesi ve «bana personel kanunu demeyin, 
tüylerim diken diken oluyor» diyen bir hükü
met üyesinin beyanı içerisinde, üniversite öğre-
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tim üyelerinin böyle bir ıstırabını dile getirip 
savunma durumuna gelmiş olmak da büyük bir 
merhaledir. Personel kanunu, personel rejimi 
yönünden; elbette ki, buna taraf olmamak, bu
nu savunmamak mümkün değildir. Fakat, bu
gün Türkiye'de çok büyük bir camia aynı ıistı-
raJbm içerisindedir. O camiaya nefes aldıracak, 
onların dertlerine kısa zamanda çare bulacak, 
- yeni bir kanun değil, - tatbikattaki aksaklık
ları gidermek suretiyle, çare bulacak bir imkâ
nı Sayın Bakana vermek ve bu yüce kürsüde 
bu güzel kanunun müzakeresi sırasında kendi
lerine bağlı diğer öğretmen camiasını da, o sı
kıntıdan kurtaracak bir tedbirin içerisinde bu
lunduğunu beyan etmek fırsatı için, huzurunuz
da o konuyu da dile getirmiş bulunuyorum. 
Yoksa, Sayın Cihat Bilgehan ve arkadaşlarının 
teklif etmiş olduğu ve komisyonumuzun sürat
le geçirerek, Yüce Meclisin huzuruna getirdiği 
bu teklifin üzerinde, uzun zaman meşgul -olma
dan, derhal bunun kanunlaşmasını ve süratle 
öğretim üyelerine bu imkânın yetiştirilmesinde 
fayda vardır. Elbette ki, bu kanunun lehinde oy 
kullanmak suretiyle vicdani vazifemizi yapaca
ğız. Bütün gruplara mensup arkadaşlarımın da 
ibu anlayış içerisinde bu kanunu derhal Yüce 
Meclisten geçireceğine inanıyorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Saym 

'Sungur, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL SUNGUR 

(Yozgat) — Saym Başkan, muhterem milletve
kili arkadaşlarım, 

Saym Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve arkadaşlarının hazırlamış: olduğu, üniversi
te öğretim üyeleri ve yardımcılarına verilmek
te olan avansın artırılmasına dair olan kanun 
teklifine, bizim C. II. P. olarak görüşümüz yü
rekten iştiraktir. 

Bu kanun geç kalmış bir kanundur, biran 
evvel çıkarılması lâzımdır. 

13'27 sayılı Kanunla, Devlet 'sektöründeki 
kamu hizmet*! gören herkes maaşlarını artırma 
imkânı bulduğu halde, üniversiteler öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, akademilerdeki öğretim 
üyeleri ve yardımcıları, Türkiye Orta - Doğu 
Amme İdaresindeki öğretim üyeleri ve yardım
cıları Personel Kanununun dışında kalmışlar
dır. 

Halen, bugüne kadar yüzde 10 - 15 arasında 
ibir avans verilmekte idi Bu kanun teklif i, kü
çük maaşlarda verilmekte olan yüzde 15 avan
sın yüzde 25 e çıkarılmasını, yani yüzde 110 ilâ
vesini, büyük maaşlarda da yüzde 90 ilâvesini 
getirmektedir; me'sele bundan ibarettir. 

Halen Devletin birinci derece maaşını, üni
versite öğretim üyeleri, en yüksek kademesin-^ 
deki kişiler almamaktadırlar. Biz C. H. P. ola
rak, bu kanun teklifinin yanında ve üzerinde 
spekülâsyon yapılmadan biran evvel çıkarıl
ması gayretindeyiz. 

Saym Hükümetten istirhamımız, biran önce 
Üniversite Reform Kanunu ve Üniversite Perso
nel Kanununu getirmeleri ve palyatif tedbirler
le bu meselelerin geçiştirilme yoluna fırsat ver
memeleridir. 

Lâfı uzatmıyacağım, biran evvel neticeye 
gitmek lâzım; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — D. P. Grupu adına iSaym Ci-
nlsli, buyurunuz. 'w 

D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLÎ 
(Erzurum) -— Muhterem Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, üze
rinde uzun söz söylemeye ihtiyaç duyulmaya
cak kadar anıktır, bir hakzızlığı ortadan kal
dırmaya matuftur. 

657 sayılı Personel Kanununun dışında ka
lan üniversite öğretim üyelerinin, bugünkü 
hayat şartları içinde, yaşamış olduğu sıkıntı, 
her vicdan sahibinin kabul edeceği ibir geı-
çektir. Bu farkı, geç de olsa, bugün kapama 
imkânı ile kargı karşıya bulunduğumuz için, 
kendimizi görev yapan insanın huzuru için
de kabul etmekteyim. O kadar ki, beyin gücü
nü yetiştiren, yarının, ümidivatanı genç nesil
leri elinde büyüten ve olgunlaştıran üniver
site kademelerinde hizmet gören bir asistan 
aıikadaşımız, bugün Devlet Su İsleri, Karayol
ları,, Devlet Demiriyolları ve Toprak - Suda ca
ri olan toplu iş sözleşmelerine göre, dozer ope
ratör yardımci'sınm aldığı ücreti bir gece bek
çisinin aklığı ücreti alamamaktadır. Doçent
lerimiz topoğraf postalbaşmın aldığı ücret
ten daha az ücret almaktadır. Meydan âmiri 
ve ba<püî1vreyana tekaJbül eden ücret, bir do
çentin almış olduğu ücretten daha fazladır. 
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Bu farkı ortaya korken, memleket hizme
tinde olan her hangi bir vatan evlâdının al
dığı ücreti çok görüyor değilim ancak, içti
mai şartlar dikkate alınırsa, üniversite öğ
retim üyesinin ihtiyaçları dikkate alınırsa 
aradaki bariz farka işaret etmek istiyorum. 

Bir öğretim üyesi ilmî neşriyatı takibet-
miyecekse, kendi ıbranşındaki dergilere abo
ne olmıyacaksa, bunlara sarf edeceği paranın 
çocuklarının rızkından kesileceği endişesi 
içinde kalacaksa, onu ilim yapma imkânın
dan mahrum bırakmış oluruz. 

Bunları söylerken, bugün içinde yaşadı
ğımız sıkmltmıu Ibaşsebeplerinden birisini de 
buraya bağlamak arzusundayım. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntının 
bence önplânda görünen sebebi, vasıflı mü
nevveri yetiştirememiş olmamızdır. Türkiye, 
vasıflı münevver yetiştirme reformunu önce
likle ele almalıdır. Altı aylık bir reform olma
dığı orltaya çıkan bu gerçeği, sanıyoruz ki, 
Hükümet dikkatten uzak tutmuştur. 

Altı aylık bir reform olmadığı ortada olan 
bu reformu, su saıbriyle üniversitelerimizin ele 
almasını ve bu istikâmette gençler yetiştir
melerini temenni etmekteyiz. 

Bu sözüme gerekçe teşkil edecek nitelik
te bulduğum bir sayın yazarın 28 Kasım 1971 
tarihinde yazmış olduğu yazıyı yüsek takdirle
rinize takdim ediyorum, 

Bu saym yazar diyor ki; «Türkiye'de anar
şik çocuklara en ziyade kızanlar bilinçli Mark-
sistlerdir. Lenin yaşasaydı bir çuval inciri ber
bat ettiklerinden dolayı onların hepsini ke
serdi. »Dikkatinizi _rica ederim, «1961 den itiba
ren Türk aydın kamu oyu, çok zaman ken
disini, kendisi dâhi farkında bulunmaksızın, 
koluna girilerek maharetli bir şekilde Mark
sizm yolunda ilerletilmistir. Bu yolda birtakım 
engebeler onlara aştırılmıştır.» 

Yazının alt kısmı politiktir, o konuya do-
kunmıyacağım. Yalnız, bu yazarın teşhisi üze
rinde durmak istiyorum. 

Demek ki, kendisini aydın Türk kamu oyu 
kalbul eden kimselerin veya o görünüşte bu
lunanların, aydın Türk kamu oyunun koluna 
Marksit ve Leninistlerin girdiğini, on yıl far
kında olmadan Marksist yolda yürütüldüğünü 
iddia etmektedirler. 

Bu mantık içerisinde gerçekten aydın kişi 
varsa on yıllık uyku, on yıllık farkında olma
ma büyük bir gaflet. Bu on yıllık gafleti ay
dın kişiye yakıştırimak mümkün değildir. Bu 
on yıllık ihmali mazur görecekseniz, o zaman 
marksist yolda yürüyen, Marksist yolda yü
rütülen ve birtakım engefbeleri aştırılan bu 
aıydın kimselerin üstünde daha vasıflı münev
verler yetiştirme mecburiyeti kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. Vasıflı kimseleri yetiştire
cek yegâne makam, yegâne yer ünversiteleri-
mizdir. İşte üniversitelerimizin bu gerçeğe ku
lak vermelerini ve vasıflı münevver yetiştirme 
realitesini ciddî surette ele alıp, bunu reform 
kabul ederek, su sabrı ile bu esas üzerinden 
yürümelerini D. P. nin samimî temennisi ola
rak huzurunuzda arz ederim. 

(Benden önce konuşan kıymetli arkadaşla
rımızdan birisi, «Üniversite öğretim üyeleri
ni paraya garketmekle iğleri halledemezsiniz» 
diye buyuruyorlar. 

Bugün huzurunuza getirilmiş olan ka
nun, üniversite öğretim görevlilerini, ünivre-
site hocalarını paraya garketmek için değil, 
aradaki farla, bugüne kadar ihmal edilen, 
verilmemiş olan hakkı geç de olsa yerine ge
tirmek içindir. Binaenaleyh, bu, bir atıfet de
ğildir, bir hakkın yerine getirilmesi değeri
ni taşımakta/dır. 

Bu kanun güzel değildir, arkadaşlarım, 
Bu kanunu «Güzel» diye tavsif eden arkadaş
larıma cevap olsun diye arz ediyorum; bu ka
nun güzel değildir. Bu kanun geç kalmış, sü
rüncemede bırakılmış bir kanundur. Millî 
müesseselere küsülmez, millî müesseselere kin 
duyulmaz, onları cezalandırmak hükümetle
rin aklından geçmemelidir. İş başında olan 
kimselerin bu farkı bugüne kadar bekletmiş 
olmalarını millî değerlerimize, millî müessele-
rimize yeteri kadar ilgi göstermsdikîer'inin 
bir işareti olarak kabul etmekteyiz. 

Çok muhterem üniversiteden ve üniversite 
sorumlularından, bir hususu ele almaları ri-
casiyle. sözlerimi bitireceğim. 

Üniversite, kendi malzemesi olan memle
ket çocuklarının, genç nesillerin bugünkü ha
yat şartları karşısında geçimlerini, onların iyi 
tahsil edebilme imkânlarını da efkârı urnurni-
yoye kabul ettirmek mecburiyetindedirler. 350 
lira burs alan bir öğrencinin bugünkü hayat 
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şartları içerisinde, yaşama müşkülünü dü
şünmek mecburiyetindeyiz. özellikle büjrük 
şehirlerdeki üniversitelere devam eden gen
cin, 200 liraya bir çift ayakkabı, 1 000 liraya 
ıbir kat elbise, 200 liraya bir tek ders kitabı 
alan Anadolu çocuğunun, Türk yavrusunun 
içinde yaşadığı sıkıntıyı görmenıezlikten ge
lemeyiz. Bugün üniversite öğrencisi büyük 
bir sıkıntı içindedir. Belki hayat pahalılığın
dan en. ziyade müteessir olan kütle üniversite 
öğrencisidir. Binaenaleyh, gelir imkânı olmı-
yan, babasının gönderdiği harçlıkla geçin
mek, tahsil yapmak ve memlekete faydalı ol
ma arzusunda olan genç insanların ıstırapları
na kulak vermek vazifemizdir. 

IBiran önce burs ve kredi rejiminin düzel
tilmesini, normal bir seviyeye getirilmesini ve 
gençlerin istenilen seviyede tahsil etme im
kânlarına kavuşturulmasını temenni eder, üni
versitenin malzemesi olan gençlerin bir etüt 
mezuu yapılmasını istirham ederini. 

[Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yılmaz, 

buyurun efendim, 
PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Bankan, muhte
rem arkadaşlarım; 

528 sayılı Devlet Memurları Kanununu ta
dil eden 1327 sayılı Kanun çıkarken, kanunun 
malı hükümlerinin üniversitelere de tatbik edil
mesi istenilmiş ve muhterem üniversite men
suplarından, adlî sınıfta olduğu gibi, bu ma
lî hükümlere katılmaları talebedilmişti. Üni
versitelere mahsus bir kanım çıkarılacağı için 
1327 sayılı Kanunun malî hükümlerine talbi 
olmayı kabul etmediler. Bunun üzerine 1327 
saiyılı Kanunun malî hükümleri dışında kal
dılar. Üniversiteler Kanununun hazırlanması 
uzun münakaşalara, hatâ üniversiteler arasın
daki anlaşmazlığa yol açtığı için henüz ha-
zırlananıamış ve universitelerimi-z.de çalışan 
profesör, doçent, asistan ve diğer mensupları 
yeni çıkan Devlet Memurları Kanunu ile ya
pılan zamdan istifade edememişlerdir. Bu ne
denle Balıkesir Milletvekili Sayın Cihat Bil-
gehan tarafından verilmiş bulunan kanun tek
lifi Komisyonca da uygun mütalâa edilip ka
bul edilmiş ve Yüce huzurunuza getirilmiştir. 

Bu kanun teklifi, 819 sayılı Kanunla me
murlara verilmekte olan yüzde 10 ve 15 avansı 

yüzde 100 e ve yüzde 125 çıkartan bir teklif
tir. Bu bakımdan kanun gayet sarihtir. Yal
nız, muhterem arkadaşlarımdan ricam şu ola
caktır): Bu kanun teklifi hazırlanırken üni
versiteler Kanununa tâbi olan iki anaunsur unu
tulmuş durumdadır; birisi Âmme İdaresi Ens
titüsü, diğeri de İktisadi ve Ticari İlimler aka
demileridir. Binaenaleyh, bu iki unsur zaten 
Üniversiteler Kanununa tabi olarak yürümek
tedir, bu teklifte yer almamıştır, bunların da 
burajya dâhil edilmesi hususunda bir önerge 
gelecektir. Buna iltifat edilmesini bilhassa ri
ca ediyoruz. Aksi halde üç grup arasında bir 
tofrik yaratılmış olur. Binaenaleyh, aynı kanun 
hükümlerine ta;bi olan bu yüksek eğretim ku
rumlarının bu mevzuda bir mütalâa edilme
sini de bilhassa rica ediyoruz. 

Kanunun heyeti umumiyesi gayet basit ve 
açıktır, Sayın Ginisli arkadaşımızm söyledi
ği gibi, başka bir anlama ve mânâya gelecek 
mahiyette değildir. İltifatlarınızı istMıam ede
rim. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Den

giz, buyurunuz. 
A.P. GRUPU ADINA ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Çok sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım ; 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve ar
kadaşlarının verımiş bulunduğu üniversiteler 
personelin kapsayan ve bu personelin maaşlarına 
yeni personel kanunları çıkıncaya kadar avans 
verilmesine dair kanun teklifini müzakere edi
yoruz. 

i Dsvlet Memurları Kanunu çıkarken üniver-
1 sitelerimiz bu kamunun dışında kalmışlardı. Ka

lış sebepleri kendi arzularına istinaden olmuş
tu. öyle anlaşılıyor ki, kendilerine ait personel 
ikaaımu biran evvel çıkacaktı. Bu, bugüne ka
dar muhtelif sebeplerden çıkmadığı içindir ki, 
Devlet Memurları Kanununa muvazi olmak üze
re bu avans kanunu bir teklif öhalinde huzuru
nuza getirilmiş bulunuyor. Mesele, Plân Komis
yonunda müzakere edilmiş ve esas itibariyle 
kabul edilmiştir, A. P. Grupu, muvazenesizliği 
önlemek bakımından bu kanun teklifinin lehin
de bulunmaktadır. Böylece, bir profesörün eline 
geçen maaş miktarı, emsali devlet memurun
dan daha as vaziyette olmamak ieabeder dü-
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şüncesiyle desteklememiz gayet tabiîdir. Yal
nız, burada sayın komisyon sözcüsü mühim olan 
Ibir hususa temas etmişlerdir, iktisadi ve ticari 
ilimler akademileri ve Âmme idaresi enstitüsü 
bu kanun teklifinde yer almamıştır, bunları bu 
kanun teklifine ithal etmek icabet inektedir, de
mişlerdir. 

Ben burada saym komisyondan bir noktayı 
sormaJk istiyorum, o da şudur: Bu avans üniver
site personeline verildikten sonra Devlet Me
murları Kanununda maaştan gayri ödemelerin 
bâzı şartlara ve şekillere bağlanmış bulunması 
dolayısıyla üniversite öğretim üyelerine ve per
soneline ödenen muhtelif nâm altındaki öde
nekler bunlara ödenmeğe devam edecek mi
dir? Devam edilecekse, bu, avansın devamı 
müddetince mi olacaktır? Daha sonra ne gibi 
!bir statü düşünülebilir, sayın bakanın bugün
den bunu cevaplandırmasında, ileride yapıla
cak Üniversiteler Personel Kanununa şimdi
den ışık tutması bakımından faydalar vardır. 
Kanaatımca bu nokta mühimdir. Çünkü, bugün 
üniversitelerde, ele g&qen para itibariyle Devlet 
Memurları Kanununa göre 1 nci dereceden 
maaş alan Devlet Memurundan daha yüksek se
viyede para alınmakta olduğu bilinmektedir, 
yüzde 100 zamdan sonra ise, bunun daha çok 
yükseleceği gibi bir neticeye ulaşabilir. Bunun 
açıklanmasında fayda vardır. Belki bildiği
miz yanlıştır. Sayın Bakan veya komisyon söz
cüsü bunu açıklarsa daha rahatlıkla oyumuzu 
kullanmak imlkânmı bulacağız. 

Üniversite profesörlerini üstün tutmak 
şafttır. Nitekim, Devlet Memurları Kanunu 
çıkmadan önce hükümetler daima bu durumu 
muhafaza etmişlerdir, bundan böyle de edilme-. 
si gayet tabiîdir. Grupumuz bu istikamette oyu
nu kullanacaktır. 

Teşekkür ederim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Komisyon. 
PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Saym Başkan, avans, 
ıkadrolarm karşılığı olan miktar üzerinde veri
lecektir. Farzı muhal kadrosunun karşılığı 
2000 lira ise 2000 lira avans alacak, edecek 
4000 lira. Bu ödemeler yan ödemeler dâhil de

ğildir, yani profesör, doçent veya asistan her
hangi bir yan ödeme alıyorsa, bu yan ödemeler 
de devam edecektir. 

Meselâ, Adana, Erzurum, Diyarbakır veya 
Traibzonda'ki üniversitelerdeki profesör ve do
çentlerin aldığı ödenekler, yan ödemeler var
dır ki, bunlar devam edecektir. Bu, tamamiyle 
kadro karşılığına göre maaşına yüzde 100 ve 
yüzde 125 bir avans zammından ibarettir. 

Arzederim, sayın Başkan. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çalış

ma programımız ile sınırlı bir saatlik süremiz 
dolmuş bulunuyor. Bu konuda verilmiş bir 
önerge var, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Sıra Sayısı 4831e görüşülmekte olan kanun 

tekliflerinin ve aktarma kanunlarının müzake
resinin bitimine kadar, kanunların görüşülme
sine dair bir saatlik sürenin uzatılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Van Milletvekili 
Salih Yıldız 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kahul 
edilmiştir. 

Buyurunuz, saym İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Saym Baş

ka, muhterem arkadaşlarım; 819 sayılı Devlet 
Memurlarına avans suretiyle ödeme yapılması
na dair kanun tasarısının ve 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ait kanun teklifi üzerinde 
bendeniz de kısaca görüşlerimi arzetmek isti
yorum. 

Hepinizin de takdir edeceği üzere, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu çıktığı zaman 
ilmî yönden olduğu gibi, idarî yönden de özerk 
olarak kabul edilen üniversitemiz o zaman ma
lî hükümlerinde 657 sayılı Kanunun dışında 
bırakılmasını bizzat kendileri istemiş, hattâ 
hatırlanacağı veçhile bu kanunun 1 nci madde
sinden sonra yer alan kısımda «malî hükümlerin 
üniversiteye de tatbik edileceği» hususu üzerin
de durarak Anayasa Mahkemesine bile müra
caat edilmişti. Bunun üzerine, kendileri üni
versite reform kanunlarıyla birlikte üniversite 
Personel Kanununun da çıkarılacağını ileri sür
düklerinden, o tarihten bu yana geçen süre 
içinde üniversite Personel Kanunu Büyük Mil-
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let Meclisine gelmemiş ve bu yüzden de üniver
site öğretim üyeleri ve yardımcıları bu Perso
nel Kanunundan istifade edememişlerdi. 

Bugün, bir adaletsizliğin, daha doğrusu ada
letsizlikten ziyade geçen zaman içinde para de
ğerindeki düşme, geçim sıkıntısı ve adaletsizlik
lerin ötesinde geçim sıkıntısını ortadan kaldı
rabilmek için hakkaniyete uygun olsun diye 
arkadaşlarımız tarafından buraya getirilmiş bir 
kanun tasarısı vardır. Evvelâ şunu ifade edelim 
ki, Anayasa açısından, genel anlamıyla siyasi 
sistem demek olan Anayasa açısından, mevcud-
olan bütün kuvvetleri, kudretleri bir arada tut
mak esasında Devletin en büyük görevlerinden 
biridir. Bugün toplum düzeyinde bütün sınıf
ların aralarında mevcudolan uçurumları kaldır
mak, ister üniversite gibi özerk müessese ol
sun, ister yargı organları olsun, isterse kamu 
tüzel kişiliklerini ihtiva eden müesseseler ol
sun bunları Anayasa düzeyinde ele almak, bun
lar hakkında topyekûn kanunları biran önce 
birlikte çıkarmak lâzımdır. Kısım kısım çıka
rılan kanunlar hiçbir zaman memleketimiz 
için fayda getirmemiştir. Bugün çıkarılacak 
olan kanunu biz geçici bir tedbir olarak nite
lendiriyoruz; lehinde olduğumuzu da beyan et
mek istiyorum. Çünkü, bu kanun tasarısıyla 
üniversitede vazife almış olan öğretim görev
lileriyle yardımcılarına maaşları ele alınmak 
suretiyle yüzde 125 ve yüzde 100 oranında bir 
avans şeklinde ödeme yapılacağı öngörülmek
tedir. Üniverisite öğretim üyeleriyle yardımcıla
rı üniversitede maaş almaktadırlar. Ayrıca 
bunların ek görevleri, üniversite tazminatları 
da vardır. Yalnız şunu ifade edelim ki, üni
versite öğretim üyeleriyle yardımcılarının 
maaşlarının yeni personel rejimi ve para değe
rinde meydana gelen değişikliğe göre ayarlan
ması yerinde olur. Ancak, bunu yaparken üni
versite Kanununa tâbi tutulan bâzı ilim mües
seselerinin mensuplarını da ele almak lâzım
dır. Komisyon sözcüsü arkadaşımız burada be-
(yan ettiler; - bu konu ile ilgili olarak biz de 
bir teklif vermiştik - Orta Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü ile iktisadî ve ticari ilimler akademi
lerinde görev almış öğretim üyeleri ve yardım
cılarına da bu kanundan istifade etmek imkânı
nın verilmesi daha yerinde olur. Bu yönüyle 
bu kanun biraz daha âdil ölçüler içerisine 
girmiş olacaktır. Üniversite öğretim üyeleri ve 

yardımcıları gilbi görev yapan diğer müessese
lerde çalışan arkadaşlar da bu kanun kapsamı 
içerisine girdikleri zaman bu kanun biraz ol
sun manâ taşır. Yüce Meclis, Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünde görev alan, iktisadî ve ti
cari ilimler akademilerinde görev alan öğretim 
üye ve yardımcılarını bu kanunun kapsamına 
almadığı takdirde yine ikinci bir adaletsizlik 
ortaya çıkacak ve onlar için de yeniden bir ka
nun düzenleme cihetine gidilecektir ki, bu da 
kanunların vahdeti bakımından yerinde değil
dir. 

Esasında, son Hükümet programında, değil 
üniversite reform kanunları, esasında reform 
kanunu olarak nitelendirilen, fakat kadroya 
'bağlanan, hiçbir zaman reform kanunu niteli
ğinde olmayan 657 sayılı Devlet Personel ka
nunu bugün 800 000 memur arasında bitmeyen 
ve dinmeyen kavgalara selbebolmuş, intibak
lar bakımından adaletsizlikler ayyuka çıkmış
tır. Bu yönüyle hükümetin, bilhassa 657 sayılı 
Personel Kanununun getirdiği sakıncaları or
tadan kaldırması lâzımdır. Ama, ne yazık
tır ki, yeni hükümette yer alan Maliye Bakanı 
arkadaşımız sik sık yapmış oldukları beyanla
rıyla, hem para değerinin düşüşüne seibebolan 
'beyanlarıyla, hem cemiyette hem de üniversi
tede olduğu gibi memurlar arasında da huzur
suzluklar yaratmış bulunmaktadır. Bunu Ibura-
da beyan ederken bizim temennimiz, üniversite 
reform kanunlarının kül olarak buraya biran 
önce getirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığının 
koordine çalışma yapmak suretiyle üniversite 
senatosu ve yöneticileriyle temasa geçmesini 
yerinde görüyoruz ve hükümetin de bugün me
murlar arasında intibak bakımından aynı fa
külteden mezun, aynı vazifeyi gören, aynı za
manda işe başlamış iki memur arasında 6 sene, 
9 sene gibi farklılık yaratan adaletsizliğin de 
biran önce ortadan kaldırmasını istiyor, Kanu
nun üniversite mensuplarına hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir, 

okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
İbrahim öktem 
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BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) _ öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Üniversite ile Asutay'm hiçbir ilgisi yok, 
ama neden mikrofona çıktı o da düşünülecek bir 
husus. 

Kanun bir avans kanunudur; karşı çıkan 
yok. Kanunu yeterli gören arkadaşlarımız var, 
fikirde de ittifak var. Şimdi yeterlik önerge
sini verdiniz, ama atılan taşın kimin canını 
acıttığına dair of deme imkânı vermiyorsunuz. 

Meseleler müzakere edilirken, eğitim mües-
senesinde çalışan mensupların, profesör, doçent, 
asistan ve sair kişilerin 657 sayılı Kanunu ta
dil eden 1327 sayılı Kanunla getirilmiş olan 
haklardan istifade edemedikleri için mağdur 
duruma düştükleri beyan edildi; fikir ittifa
kımız var, ama bunun hemen yanında dozer işçi
siyle profesörü mukayese etmeye kimsenin hak
kı yok. Bu yeterlik önergesini kabul ederseniz, 
burada işçilere yapılan bühtanı reddederek, on
ları müdafaa edecek kiplerin söz hakkını elin
den alırsınız. Bir profesör on sene okumuştur, 
yirmi sene okumuştur, ama bir işçi çocuğu oku
mak imkânı bulamadığı için dozerci olmuştur. 
Onu mu kınayacaksınız? Saym Cinisli, «işçi üc
retleri profesör ücretlerinin üstündedir» diyor. 
Sayın Cinisli'ye bendeniz şimdi rakam veriyo
rum: - eğer bu kifayeti müzakere kabul edil
mezse bunun detayına inerim - işçilerin yüzde 
68 i günde 18 lira alır; ayda 540 lira Sosyal Si
gorta Kurumu tarafından kendisine bağlanan 
maaşlar buna bir örnek. İşçinin yüzde 46,6 sı 
540 liranın aşağısında ücret alıyordu - 360 lira -
Yüce Meclis bunu 540 liraya çıkardı, işçinin 
yüzde 20 si 20 ilâ 25 lira ücret almakta, yüzde 
12 si 40 ilâ 60 arasında ücret almaktadır. Şim
di, bütün bu meseleler ortada iken, bir arka
daşım kalkacak diyecek ki, Mao, Leninist, Mark
sist falan filan sistemlerine uyan profesörler 
varsa ücret azlığındandır diyecek ve onun ar
kasından da işçinin bugün almış olduğu ücret
leri profesör ücretleriyle mukayese edecek. Bu 
önergeyi kabul ederseniz konuşma hakkımızı 
elimizden alırsınız. 

Bir dozer ve hattâ bir gece bekçisi ile bir 
asistanın ücretini mukayese etmeye kimsenin 
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hakkı yok. Eğer bir insan gece bekçisi ise oku
yamadığı için, babası onu okutamadığı için ge
ce bekçisi olmuştur. Eğer bir insan sokağı sü-
pürüyorca okuyamadığı içindir. Bütün Türkiye'
nin hepsi profesör olursa sonu ne olur? 

BAŞKAN — Sayın Asutay, konunun çok dı
şına çıkıyorsunuz. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Mesele şimdi şu noktadadır : Sizler bu önergeyi 
kabul etmiyeceksiniz ve Sayın Cinisli ile biz 
huzurunuzda çekişeceğiz. (D. P. sıralarından 
«Kabul etmeyeceğiz» sesleri) adaletsizliğin, mü
savatsızlığın ve mürüvetsizliğin işçi ücretlerinin 
^ağında olduğunu isbadedeceğim sizlere. Anla
yışsızlık içinde olduğunuzu isbadedeceğim. Yeter 
M," 

BAŞKAN — Sayın Asutay, Sayın Asutay.. 
Lütfen efendim, lütfen. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — An
layamamışsın, anlayamamışsın. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — An
ladım, hem de sizden iyi anladım. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) — Haydi sen de cahil!.. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ca
hilin ağababası evvelâ sensin. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Tavzih için 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

[ BAŞKAN — Tavzih için söz diye bir usulü
müz yok efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — O halde 
takririn lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Saym... 

BAŞKAN — Saym Cinisli, affedersiniz ye
terlik önergesinin lehinde de söz verilmiyor 
efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Efendim, ha
karet var, «bühtan» kelimesini kullandılar. 

BAŞKAN — Sataşma olduğu yönünden söz 
istiyorsunuz demek ki. Yeterlik önergesi mesele
sini halledeyim ondan sonra ayrıca onu düşü
neyim efendim. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlsr... Kabul edil
memiştir. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Söz istiyo
rum Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Kaydedeyim efendim, söz sıra
sına göre size söz vereceğim. 

Sayın Sıma Tural buyurunuz efendim. 
TURHAN Ö£GÜNEŞ (içel) — Ben de söz 

istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin isminiz de yazılı; sıranız 
geldiğinde söz vereceğim efendim. 

Sayın Cinisli, siz şahsınız adma mı istiyor
sunuz? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Grup adına 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim grup adma söz 
istediğinizi kaydediyorum. 

Buyurunuz Sayın Tural. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve saygıdeğer milletvekilleri; 

Üniversite öğretim üyelerinin, en yüksek 
profesörlük payesinden, en genç öğretim üye
leri ve asistanlarına kadar bir geniş muhiti ihti
va ettiği yüksek malumlarınızdır. 

Huzurlarınıza getirilen bu kanun değişik
liği ile bu öğretim üye ve yardımcılarının elbet-
teki tümünün faydalandırılması temel görüş ol
mak gerekir, incelememize göre, bir kısmı üni
versitelere bağlı enstitüsü ve iktisadi ve Ticari 
İlimler akademilerinin aynı seviyede olan per
sonelini kanun teklifi dışında bırakarak mağdu
riyetlerine mucibolunmaktadır. Teklifimiz bu 
mağduriyeti önlemek ve böylece âdil bir netice
ye varmak düşüncesine dayanmaktadır. Yüce 
Meclisin ileriden beri bu gibi mağduriyetleri 
bertaraf etmekte gösterdiği hassasiyeti bu 
defa esirgemiyeceğine emin bulunmaktayım. 
Böylece, nasılsa gözden kaçmış olan enstitü
ler ve akademilerin aynı seviyedeki personelin 
de kendi seviyesindeki arkadaşları arasına ka
tılarak kanunlarımızın öngördüğü eşitlik ve ada
let fikrinin yüksek kararlarınızla tecelli ettiril
mesini istirham ederim. 

Teşekkürlerimle. 

İBAŞKAN — Grup adına Sayın Cinisli, bu
yurunuz efendim. 

AHMET CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, daha evvel ben istemiştim. 

BAŞKAN — (Sayın Cinisli daha önce söz 
istemişti, siz de ondan sonrasınız beyefendi. 

AHMET CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Pe
ki efendim. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Cinisli. • 
D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ 

(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Birinci konuşmamın başında, bu konu uzun 
söze ihtiyaç duyulmıyacak kadar açıktır ve bir 
haksızlığı tedavi içindir, diye başlamıştım. İkin
ci defa huzurunuza çıkmak zorunda bırakan 
olay da üzücüdür. 

Sayın Asutay, benim, işçi kardeşlerimizle 
profesör veya öğretim üyelerinin almış olduğu 
ücretleri mukayese etmeye hakkım olmadığını 
yüce huzurunuzda ifade buyurdular ve bir hak 
müdafii kesildiler. Beni, «işçiler hakkında büh
tan yapan insan» diye de suçladılar. Yüce dik
katlerinizden kaçmamış olacaktır ama, zabıt
lara geçmesinde fayda umduğum için, bu büh
tanın kime aidıolduğunu yüce vicdanlarda tes
cil ettirmek isterim. Bir bühtan vardır, bir is 
tismar vardır ama, bu bühtanı ve bu istismarı 
kimin yaptığını yüksek takdirlerinize bırakı
rım. 

!Bendeniz, üniversite öğretim üyelerinin al
dığı ücretle işçi kardeşlerimizin aldığı ücreti 
mukayese ederken, 657 sayılı Personel Kanu
nuna uygun bir başka memuru da ele alabilir
dim. Bu bir üslûp meselesidir. Bir kütleyi, bir 
kimseyi küçük görmek gibi bir düşünce hiçbir 
zaman aklımızdan geçmez ve bu, vicdanlarımı
za yakışmaz. Kimseyi küçük görmek aklımız
dan geçmediği gibi, kimsenin sırtından geçin
mek de aklımızdan geçmez ve kimseyi istismar 
etmek de aklımızdan geçmez. Her vatan hizme
ti yerinde makbuldür; işçisinden, köylüsünden 
üniversite hocasına kadar. Bu hiyerarşi içeri
sinde memlekete hizmet eden, alnı terliyen, vic
danı titriyen her vatan evlâdının değeri yüce
dir, yüksektir ve hürmete değer. (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun biran 
önce çıkmasında sayısız faydalar vardır. Bu mü
nasebetle tekrar ediyorum, bu açık fark, bu 
açık haksızlık, özellikle büyük şehirler dışında
ki üniversitelerimizi daha ziyade etkilemek
tedir. 

Bir misal olsun diye ifade ediyorum : Ata
türk Üniversitesinin Tıp Fakültesinde geçen 
aylar içerisinde, 4 ay içerisinde 72 öğretim üye
sini kaybettik. Büyük şehirlere gittiler. İmkân
sızlıkları fazladır. Bu imkânsızlıklar içerisinde 
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üniversite öğretim üyesini görev yapmaya mec
bur edemeyiz. 

Bu sebeple, bu ihtiyaçlara cevap verecek, 
geçici de olsa, bir palyatif tedlbir de oba üni
versite reformunun tüm olarak ele alınıp, neti
ceye bağlanacağı güne kadar derde çare ol
sun diye, bu kanunun bir an önce çıkmasını 
grup adına tekrar rica ediyor, Yüce Heyetini
zi saygıyle selâmlıyorum. (D. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Sungur, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET CELÂL 
!SUNGUR (Yoagat) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

.'Sayın Bilgehan ve arkadaşlarının vermiş ol
dukları kanun teklifinin, işçi kardeşlerimizle 
uzaktan veya yakından hiçCtir ilgisi yoktur. 
Burada, bir hakkını alamamış toplum parçası
nın, kısmen olsun hakkını verir iken, diğerle
ri ile mukayese yapmaya veya onları kötüle
me yoluna gidilmeye de lüzum yoktur, olma
mıştır da. Yalnız burada, üniversite öğretim 
üye ve yardımcılarının ne kadar müşkül du
rumda olduğunu, çünkü üniversite eğretim üye 
ve yardımcılarının ne toplu sözleşme imkânları 
vardır, ne de 1327 sayılı Kanunun getirmiş ol
duğu haklardan istifade etmektedirler. 

Daha önce, 12 Marttan önce Hükümet, üni
versite rektörleri ile anlaşmış idi, kanun sevk 
edilmek üzere idi 12 Mart olldu. Birinci Erim 
Hükümeti geldi, kanunu sevk edeceklerini be
yan buyurdular, sevk ettiler, geri aldılar. Bu
nun neticesi olarak, 4 partiye mensup milletve
kili arkadaşlarımız bu kanun teklifini müştere
ken hazırladılar ve yüksek huzurunuza Cihat 
Billgehan'ın Başkanlığında takdim ettiler ve 
Encümende her partiye mensup milletvekili 
arkadaşların ittifakiyle geçti, öncelik ve ivedi
likle geçti. Meselenin iç yüzü budur. 

Daha evvelki konuşmamda da söylediğim 
gibi hunu, bir spekülâsyon mevzuu yapmıya-
hm. Asistanlar bugün yarım palbuçla geızmek-
teldirler. Yalnız onlar perişandırlar. 

İlerideki müreffeh Türkiye'nin açılacak 
üniversitelerinin doçent ve profesörleri, bugü
nün asistanlarından başhyacaktır. üniversite
ler cazip hale gelmezse asistanlar yetismiyecek, 
üniversite öğretim üyeleri yetişmeyecektir. Sa

yın Cinisli'nin söylediği gibi, bugün Atatürk 
Üniversitesinden, Erzurum Üniversitesinden, 
Diyarbakır Tıp Fakültesinden hir çok öğre
tim üye ve yardımcıları ayrılmaktadır. Bu, 
bir vakıa. Bu verilen avansın artırılması Kanun 
teklifi de meseleyi halletmiyecektir. Bu, geçici, 
kısmen olsun ferahlatıcı bir şey olacak. 

Arkadaşlarım, realite şu: işçiyle memurla, 
esnafla, hademeyle mukayeseye lüzum yok. 
1327 Sayılı Kanundan herkes iyi kötü faydalan
dı. Geçen sene yumurta 40 kuruş idi, bu sene 
yumurta 90 kuruş oldu. Herkes yumurtayı 90 
kuruşa alırken, üniversite asistanı da yumur
tayı 90 kuruşa alıyor, 40 kuruşa almıyor. Me
sele budur, bu yönden ele alalım ve biran evvel 
kanunu çıkaralım. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim gö-
görüşümüz budur, saygılar sunarız. 

BAŞKAN —Yeterlik önergeleri gelmiştir, 
okutuyorum efendim. 

BUPJHANETTİN ASTJTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, demekki beni görüştürmemeye ka
rar verdiniz. 

BAŞKAN — Buna Yüce Heyet karar verecek 
efendim. Bu 'beyanınız, size uygun bir (beyan 
olmadı sayın Asutay. 

Buyurunuz, önergeyi okuyunuz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde kafi derecede aydınlanma 

lolmuş'tur. Kifayeti müzakere teklif ederim. 

İstanbul 
Hasan Türkây 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterlik önergemin 

kalbulünü arz ve rica ederim. 

İstanbul 
ilhami Sancar 

BAŞKAN — Yeterlik Önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... K a M etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

İvedilikle görülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-

, bul edilmişitir. 
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1 nci maddeyi okutuıyorum efendim. 
Bslılke-rir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 ar
kadaşının, 819 sayılı Devlet memurlarına avans 
sîirefcsyîe ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 
1 ve 5 nci madldelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanım teklifi 

MADDE 1. — 819 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek kanunun 1 nci maddesi aşağı
daki scudlde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — üniversiteler Personel Kanu
nunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Üni
versite öğretim üyeleriyle yardımcılarına 263 
sayılı Kanun gereğince zamma esas olan aylık
larına ilâve olarak her ay aşağıdaki oranlarda 
avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık Oran 

400 - 950 % 125 
1 100 - 2 000 % 100 

Avans, münhasıran esas aylıklara uygula
nır. Sik görev, üniversite tazminatı ve diğer 
namlarla verilen istihkaklara teşmil edilmez.» 

BAŞKA0T — Efendim, madde üzerinde Sa
yım işgüzar, Sayın Tural ve Sayın Özgüner söz 
istemişlerdir, sırasiyle söz veriyorum. 

Sayın işgüzar, buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 

Benim, 1 nci madde üzerinde söz almamın 
sefbelbi, burada, maaşları iki kademeye ayırmış 
'bulunmaktalar. Birincisi, 400 ilâ 950 lira aylık 
alanların, avans olarak oranları % 105 olarak 
kabul ediliyor, 1 100 ilâ 2 000 lira aylık alan
ların da avans olarak % 100 oranında ödenmesi 
öngörülmektedir. 

Hepinizin de bildiği ve 2 nci maddede de 
yer aldığı üzere, hu Avans Kanunu, üniversi
te Personel Kanununun yürürlüğe girdiği tari
he kadar devam edecektir. Üniversite Personel 
Kanunu yürürlüğe girdiği zaman, maaşları öde
nirken, eğer bu oranlar fazla ise, mahsup yapı
lırken, o üniversite öğretim üyelerinin ve yar
dımcılarının maaşlarından- kesilecek, eğer ek
sik ise tamamlanacak ve ödenecek. 

Bu böyle olduğuna göre, esasında 667 sayılı 
Kanun burada çıkarılırken, maaşlar için tesbit 
edilen katsayı 7 olarak kabul edilmiş ve bu, 16 

nci derecedeki ilkokulu bitiren, yeni memuri
yete başlıyanlar için de 1 nci dereceyi haketmiş 
'olan Devlet dairesinde çalışan en yüksek me
murlar için de 7 olarak kabul edilmiş, bir ka
deme yoluna gidilmemiş idi. Halbuki o esas 
kanundu bu ise avans kanunudur. Avans 
kanunu olduğuna göre, bunu iki kade
meye , ayırmak yerine, doğrudan doğruya 
üniversite öğretim üyelerine ve yardımcılarına, 
doğrudan doğruya ödenecek avansların % 125 
olarak ele alınmasını istiyoruz. Bu hususta da 
bir teklif yapacağız. Yüksek Heyetinizin buna 
iltifat etmesini istirham ediyorum ve komisyo
nun da bu hususta, bilhassa ilgisini bekliyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tural, buyurunuz. 
ıSUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

saygı değer milletvekilleri; 
819 sayılı Devlet memurlarına avans sure

tiyle cıdeme yapılmasına dair olan Kanunun 
1 nci maddesi, üniversite öğretim üye ve yardım
cılarına maaşlarına göre avans verilmesini ön
gören bir-maddedir. 

Öğretim üyeleri ve yardımcıları, bugüne 
kadar üniversitede, Orta - Doğu Âmme Ensti
tüsünde ve Ticari ilimler Akalemileri gibi, aynı 
mealde öğretim müesseselerinde vazife .görmüş
lerdir. Bunların hepsi üniversite kanunlarına 
tabidir. 

Üç aydır müessesede çalışan öğretim üyele
rin rlen Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü ile 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri öğretim 
üyeleri bu kanunun 1 nci maddesinin dışında 
kalarak, bir ücret adaletsizliğine uğramışlardır. 
Ayrıca, 819 sayılı Kanunla ödenen % 10 ve 
% 15 nispetindeki avanslar da, 1 nci maddenin 
kabulü ile kesileceğinden, hem aynı kanunun 
imkanlarından ve hem de 657 sayılı Kanunun 
sağladığı avanstan yararlanamıyacaklar. Böyle
ce bu müesseselerin öğretim üyeleri mağdur 
edilmiş olacaklardır. Onun için 3 ncü madde 
olarak teklif ettiğimiz husus kabul edilirse bu 
mahzurlar giderilmiş olacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun kapsamı dı
şında kalan avans suretiyle yapılan Ödemeler
den yararlanamıyan Orta - Doğu Âmme İdare
si Enstitüsü ile, İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri öğretim üyeleri kanunum dışında kal
ma mağduriyetinden Yüce Meclisin isabetli ka-
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rarlariyle kurtulmuş olacaklardır. Kendi perso
nel kanunları çıkıncaya kadar bu öğretim üye 
ve yardımcılarını şüphesiz bu kanunun içinde 
mütalâa etmek Yüce Meclisin kararlariyle hal
ledilmiş olacaktır, bunun hallini bekler, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz kanun teklifinin tümü üze
rinde konuşmalar yapıldı, onun için ben, mad
de üzerinde konuşmamı inhisar ettireceğim. 
Ancak; şu ciheti belirtmek lâzımdır ki, kanun 
teklifi bir zorunluluktan neşet etmiştir, bu zo-
runluk şüphesiz bâzı arkadaşlarımın değindiği 
gibi 657 sayılı Kanunun değiştiren 1327 sayılı 
Kanunun görüşülmesi sırasında kendilerine mü
racaat edilen sayın üniversite üyeleri ve yar
dımcıları, kendilerine has, kendilerine özgür bir 
personel kanunu çıkarılıncaya kadar bunun dı
şında kalmayı arzu ettiler. Bu bakımdan zanne
dildiği gibi, hakikaten ihmal edilmiş değil, ar
zulan veçhile 1327 sayılı Kanunun dışında bı
rakılmışlardır. Yalnız, bu 1 nci maddeyi müza
kere ederken kendilerine avans suretiyle bu dö
nemde mağduriyetlerini kısmen telâfi edece
ğimiz miktarın münakaşasını yapıyoruz, bunun 
münakaşasında bir arkadaşımın değindiği hu
susa ben de temas etmek isterim. 

Arkadaşlarım, ileri sürülmüştür ki, sayın 
ünliıversite ve akademi öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, bu avans suretiyle - hiç değilse bir kıs
mı için bu söylendi tabiî - memleket dışına kaç
maları önlenecek. Yetişmiş beyinlerin yurt dı
şına çıkarılması kısmen önlenecektir. Bir kanun 
vesilesiyle ben gene söylemiştim; arkadaşlarım, 
bu yetişmiş insanların Türkiye'de kalması ya 
da kalmaması avanslar veya maaş artırılması 
suretiyle^ yahut da böylesine bir pamuk ipliği
ne bağlanırsa, bunları da rencide ederiz. Aslo-
lan, şu avans diye bunlara vermek istediğimiz 
imkânlar yurt dışında bunlara verilenlerin her 
halde gölgesi dahi olamaz. Bununla biz bir im
kân veriyoruz da onları burada tutuyoruz der
sek, milliyetperverliği de, vatanperverliği de 
buraya sıkı sıkıya bağlı, elinin tersi ile bütün 
dış ülkelerin teklif ettiği imkânları itiveren bu 
memleket çocuklarını yürekten incitmiş olu
ruz. 
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Kıymetli arkadaşlarım, birçok imkânlar ve
relim. Müstehaktırlar, lâyıktırlar, ancak, bun
ların kaçışlarını önlemek için getiriyoruz demek 
isabetli olmadığı gibi, sayın üniversite ve aka
demi öğretim üyelerini ve yardımcılarını inci
tir. Çünkü; bunlara vereceğimiz imkânın daha 
ziyade olmasını temenni ederiz ama, imkânları
mız niübetinde verebileceğimiz bu imkân, dış 
ülkelerin yetişmiş beyinlere verdiği, bunun fersah 
fersah üzerindedir. Buna rağmen gitmiyor iseler, 
ki gitmiyorlar, memleket severlik, millet sever-
lik, onları buradan ayırmamaktadır. Onu böyle
ce işaret etmek, sizlerin de şüphesiz hislerinize 
tercümanı olduğumu zannederek, ben bu konu
da görevimi yapmış oluyorum ve zabıtlara geç
mesini istediğim için bu konuda söz aldım. 

Sayın arkadaşlarım, 657 sayılı Kanunu de
ğiştiren 1327 sayılı Kanunun müzakeresi esna-
ciTüda değinmiştik, fakat şimdi bu madde sebe
biyle tekrar değinmek icabeder. 

Arkadaşlarım, misal vermek için söylüyo
rum ; istanbul Üniversitesine bağlı Edebiyat Fa
kültesi ve Ankara Üniversitesine bağlı Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi üyelerini nazarı iti
bara alırsak, bir kısım yan ödemelere rağmen 
almakta oldukları miktar, 1327 sayılı Kanun
dan istifade eden lise öğretmenlerinin çoğunun 
altındadır. Bugün bir üniversite öğretim üyesi, 
eğer üniversite dışında meslekinin icrası müm
kün ise - meselâ bir doktor, icabında bir hu
kukçu - şüphesiz, bu sıkıntı içinde olmıyabilir. 
Ama bir tarih profesörü, bir edebiyat profesö
rü, inanınız ki 1327 sayılı Kanundan istifade 
eden bir lise öğretmenine gıpta etmektedir. Bu 
bakımdan şüphesiz kendilerinin arzuleriyle da
hi olsa, mağduriyetleri, kendilerinin istekleri 
biraz öyle olmuş ama, Hükümetlerin - bundan 
evvelki Hükümet ve şimdiki için de söyliyebi-
liriz - biran evvel 1327 den sonra çıkarılması 
icabeden ve kendilerine özgü olan kanunu çıkar
maları lâzımdı. Geç kalınmıştır, ama o çıkana 
kadar, hiç değilse bu avans kanun teklifini -1 nci 
maddedeki nisbetler isabetlidir - biran evvel 
çıkarmak ve kısmen olsun mağduriyetlerini 
önlemek için, isabetli olacaktır. 1 nci madde
ye iltifat edilmesini diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Başer, buyurunuz efen
dim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli ınilletvekilleri; 

603 — 



M. Meclisi B : 20 24 . 12 . 1971 O : 1 

Devlet memurları için Personel Kanunu bir 
sene 23 gün evvel çıkmıştı. Maalesef bu müd
det içerisinde üniversitelerimizin personel ka
nunu getirilmesi lâzımken, getirilmemiştir. Şim
di, biz bu avans kanun teklifini kabul ettiğimiz 
zaman yine iki veya üç sene ve hattâ dört 
sene üniversite personel kanununun getirilece
ğini hiç zannetmiyorum. Çünkü, birçoklarının 
işine gelecektir. Nasıl olsa bir kısmı % 125 ala
cak, bir kısmı da % 100 alacak, ek ödenekler 
de devam edecek, kitap satışları devam edecek, 
dinarda çalışıyorsa, onlar devam edecek, bu ba
kımdan onların işine gelmez; Hükümet de bu
nu, onlar istemiyor diye uzatabilir ve bu şekil
de malî portesi ağır olan bir avans uzun müd
det devam edebilir. 

Burada, «400 ilâ 950 lira arasında olanlara 
% 125, 1 100 lira ile 2 000 lira arasında olan
lara da % 100 zam yapılır» diye bir teklif ge
tirilmiş. 400 ile, 950 lira arasında alanlara 
% 100, 1 100 ile 2 000 lira arasında olanlara da 
% 75 verilirse daha âdil bir hareket olur ve 
aynı zamanda bugün Hükümet de maddi sıkıntı 
teindedir, % 25 oradan, % 25 de oradan % 50; 
bir tasarruf edilmiş olur ve üniversite öğretim 
üyelerimizin bugün, hamdolsun durumları ga
yet iyi; Ankara, istanbul, İzmir'den başka yer-
leH de bilmezler. Hepsinin birer daireleri ve 
altlarında vasıtaları var, fakat maalesef - hep
sini demiyeoeğim - bir kısnu komünist talebele
rin önüne düşüp, rejimi yıkmak istiyorlar. Hal
buki, fakir, fukara halk, «aman, şu hürriyet re
jimi gitmesin» dedikleri halde, bunlar böyle di
yorlar. Bu bakımdan bunların tenzilâtlı halde 
kabul edilmesi lâzımdır, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi adı
na, Sayın Sundur. («Vazgeç, vazgeç» sesleri.) 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Efen
dim, ben müzakerenin uzamaması için vazgeçe
ceğim, yalnız buraya gelip lütfen... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Siz vazgeçmezse
niz, biz devamlı konuşuruz. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) — 
Her toplulukta birkaç tane ters düşen adam bu
lunabilir, bu komünistlikle falan karıştırmrya-
lım. Vazgeçiyorum, uzatmıyalım iş çıksın. Va
kıa budur, biz de bunaldığımız zaman kendimiz 
için «Avans Kanunu» çıkarmıştık. Saygılar su
narım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Altı 
ay maaş alamadık, insaf. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde veri
len değişiklik önergelerinin görüşülmesine geçi
yoruz. 

önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun teklifinin, 1 nci maddede

ki nisibetlerinin aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Madde : 1. —. 

Aylık : 400- 950. Oran : % 100 
Aylık : 1 100-2 000. Oran : % 75 

Millet Meclisi Başkanlığına 
819 sayılı Devlet memurlarına avans sure

tiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili hu
susta yer alan, 400 - 950 lira aylık alanlarla, 
1 100 - 2 000 lira aylık alanlara % 125 oranında 
ödeme yapılmasını arz ve teklif ederim. 

(Sinop 
Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — En aykırı teklif olması itiba
riyle ilk okunan önerigeyi tekrar okutuyorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'-
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEM-
MAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. Okunan de
ğişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmîyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Siniop Milletvekili Hilmi işgüzar'm önerge

si tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KE

MAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
400 - 950 arasını % 125 yapmakla Gelir Vergi
si bakımından aleyhlerine bir netice doğar. O 
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bakımdan, Sayın işgüzar arkadaşımız bu •nö
bette maaş alanlara iyilik yapayım derken, ver
gi bakımından aleyhte bir neticenin doğması
na yol açılmış olur, o bakımdan buna katılma
ya imkân yoktur. 

BAŞKAN" — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul e'tmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

BtTRiHANETTiN ASUTAY (izmir) — Efen
dim, maddeyi oylamadan evvel bir sual sorabi
lir miyim? Oyumu kullanabilmem için. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, onu sonunda so
rarsınız efendim. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 819 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa ek Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 5. — Üniversiteler Personel Kanunu 
hükümleri uygulanıncaya kadar bu kanunun ge
reğince verilecek avanslar üniversiteler say
manlıkların ca bütçe ve gider yazılmak suretiyle 
ödeneğine mahsuibedilir. 

Şu kadar ki, Üniversiteler Personel Kanunu 
yürürlüğe girdiğinde öğretim üyesi ve yardım
cılarına ödenecek aylıklardan verilen avanslar 
mahsUbedildikten sonra, noksan ödeme yapıl
mışsa farkları ayrıca ödenir. Fazla ödeme yapıl
mışsa tahsil olunur. 

Aralık 1970 ten itibaren birikmiş avanslar 
1972 malî yılı' içerisinde Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde ödenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Karaca 
ve Sayın Üstündağ* söz istemişlerdir, Sayın Ka
raca ^uyurunuz efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Balkan, sayın milletvekilleri; 

Bu madde üzerindeki konuşmama başlama
dan evvel bir hususu peşinen arz etmekte fay
da görmekteyim. 

Bu kanun tasarısının tümünde ve 1 nci mad
desinde olduğu gibi, 2 nci maddesinin de le
himdeyim, müspet olarak çıkmasını arzu ediyo
rum. 

Bu madde üzerindeki görüşlerim şundan iba
rettir : 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere 
657 ve 1327 sayılı Kadro Kanunu gereğince, 
Devlet memurlarına maaşlarını katsayı 7 ye çı

ka rli'iak surelyle ödemeye karar verildiği za
i l ':3li kendi gürüşüme göre, bir basiretsizli

ğin ifadesi olmak üzere «1 Mart 1970 tarihin
den itibaren geçerlidir» demek suretiyle, geriye 
doğru bir vaitte bulunulmuştur, zamanın Hü
kümeti tarafından. 

O günden bugüne kadar geqen zaman içeri
sinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye'
de mevvut 800 000 kamu görevlisine borçlu
dur. Bunun dışında mütaaJh'hite, iş adamına 
v. s. ye de borçlu olduğunu nazarı itibara alır
sak, beni mazur görün, diyeceğim M; Türkiye'
de Hükümet veya Devlet, gökte uçan kuşa bile 
borçlu durumuna düşmüştür veya düşürülmek
tedir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu tasan hazırlanırken 
bunun da ikinci maddesinde denmektedir ki; 
«Aralık 1970 ten itibaren birikmiş avamlar da 
1972 yılında ödenir.» inşallah ve ümidederim ki, 
temennim de o olmalıdır ki bu ifade de bundan 
evvelki geçmiş Hükümetler gibi basiretsiz ola
rak kullanılmış bir söz olmasın. 

Şimdi 1972 yılımda bu birikmiş avansların 
ödenmesini can ve gönülden isterim, taraftarım. 
Fakat, henüz 1970 in 1 . 3 . 1970 tarihinden iti
baren olan ödeneklerin, birikmiş avansların 
ödenmesi münakaşa mevzuudur. 1971 de öde
necek dendi, ödenemedi. 1972 de ödenmesi mev
zubahistir, ödenecektir dendi şimdi de 1972 de 
ödenmesi mevzubahsolan bu Devlet memurları
na ait avansın, 1973 yılında ödenmesi söz ko
nusudur veya öyle düşünülmektedir. 

Şimdi gönlümüz arzu eder ki, Devletin im
kânları eğer müsait değil ise, «Bu kanun, yayı
mı tarihinden itibaren yürürlüğe girer» den
melidir. Bir insan ödemiyeceği, takati olmıyan 
bir şeyi tekeffül etmemelidir. Eğer Hükümet 
bunu tekeffül etmiş ise, 1972 yılının hangi ayın
da ödiyecektir Erkekçe ve mertçe söylemek 
lâzımdır. Ben Devletin Türkiye'de mevcut bü
tün kamu hizmetlerine yıllar yılı, aylar ayı, gün
ler ötesinde, haftalar ötesinde devamlı borçlu 
kalmasını istemiyorum. 

Üniversite ve Devlet dairelerine gittiğimiz
de bize sormaktalar. Borcumuzu ne zaman »di
yeceksiniz, bu para ne zaman ödenecektir, diye. 
Efendim malî imkânlar müsait değildir, yeni 
finansman kanunu çıkaracağız, ödiyeeeğiz, di
yoruz. Efendim ödiyemiyecektiniz de neden çı-
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kardınız, diyorlar. Neticede, müncer oluyor Yü
ce Meclisin mesuliyetine. 

Şu halde söyle demek lâzımdır; bu madde
ye bir sarahat verelim. Ben, geçmiş maaşların 
(ödenmesini isterim, karşısında değilim ama, 
densin ki, 1 Mart 1972 yılının ilk haftasında öde
nir veya beşinci veya altıncı ayında ödenir. 
Nasıl ödenir? 1 Mart 1970 yılından itibaren bek
lemekte olan Devlet memurları ile birlikte, bu 
maaşlar da falan yılın falan ayında ödenir, de
mek lâzımdır. Aksi takdirde, bir çıkmazın içeri
sine girmekteyiz. Buradaki muhterem öğretim 
üyelerimiz, bu avansları da alacaklar diye ye
niden almak mecburiyetinde olup da malî im
kânsızlıklar sebebiyle alamadıkları yeni borçla
rın, yeni taksitlerin içerisine girecekler, kas ya
payım derken göz çıkarmış olacağız. 

Bu meselenin bir de ters yönü yardır. Dev
let alacağına yetki alır. Birisinde alacağı ol
sun, yakasına yapışır alır, Devletin kolu uzun
dur. 

Şimdi bu hesaplar yapıldığı zaman, ya yapı
lan mahsupların taunda üniversite öğretim üye
lerinin her biri 10 bin, 12 bin, 7 bin, 8 bin, 9 
Ibin lira borçlu gösterilirse, durum ne olacaktır? 
Bir insan alacağını da bilsin, ödiyeceği mikta
rı da bilsin. Ödenecek miktarın fazlalığında bir 
şay yok, ben bunu fazla bir şey görmüyorum. 
Benim kendi kanaatime göre, bu % 125 ilâ 
% 100 oranında artırılan nisbet ancak ve an
cak karm doyurma ücretidir. Bugünkü hayat 
pahalılığı içerisinde fiyat artışları karsısında 
hiçbir zaman için ilim haysiyetini koruma nite
liğinde bir ücret ve maaş artışı değildir. 

Bu konuşmalarımın ışığı altında oy verecek 
olan arkadaşlarımın konuyu değerlendirmelerini 
istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

ikinci madde üzerinde bir önerge verdim, 
bu önergemin durumunu biraz açıklamak için 
(huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Peşinen şunu itiraf etmek isterim, kanun 
teklifini yapan arkadaşlarım, gerçekten prob
lem durumuna gelen üniversitede geçim mesele
sini çözmek üzere geçici bir tedbir getirmişler
dir, kendilerine teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önümüzde bulunan kanun, bir probleme ge

çici olarak bir çare getirmektedir. Asıl üniver
site Reform Kanununun süratle bekliyeceğiz. 

Kanun teklifinin 2 nci maddesinin son fık
rası, Bütçe Encümenini değişikliğe uğrattığı şe
kilde şöyle olmaktadır. «Aralık 1970 ten itiba
ren: birikmiş avanslar 1972 malî yılı içerisinde 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâ
hilinde ödenir.» 

Benden önce burada meseleyi daha vazıh 
olarak açan arkadaşımın da belirttiği gibi, geç
mişteki örneklere bakarak, bu ne zaman, nasıl 
ödenir meselesinde bizi tereddüde götürmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ünâversıiliıede bilimle uğraşan, hemen hemen 

Türkiye'nin bütün örgütlerindeki elemanları 
yetiştiren müesseseler olarak çok değerli öğre* 
tim üyelerinin geçim sıkımltıSı içlinde olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Son Personel' Kanunundan, 
ya-rarlanamıyan arkadaşlanım, Türkiye 'delki ha
yat pahalılığı karşısında zor duruma düşmüş
lerdir. ıSürıaitle artan hayat pahalılığı karşısın
da, geçimini temin etmek için borçlanan arka-
diaşlarıım vardır. Bu arkadaşlarımla yakmıdain 
taması olanlar, onlarla ilişiği bulunan arkadaş
larım bunu gayet iyi bülıiırler. üniversite öğre
tim üyelerinim, bilhassa aşağı kademelerdeki 
arkadaşlarımın, çoğu, bakkala veya birçok kişi^ 
îere borçlu durumdadırlar. Yıani bu arkadaşla
rımın normal bir statüye dönebilmeleri için, bir 
kısım avansı hemen ellenime almaları zarurelt 
halindedir. 

Biliyorum Türkiye'nin içinde bulunduğu 
zor malî koşulları, hepimiz 'dikkatle takibedi-
yoruz. Halkın çektiği. ıstırabı biliyoruz. Ama> 
bütün buna rağmen, bir ımeımlekeitfoı bilim heye-
tdmıi îteşMl eden üniversite hocaları zoduk için
de ve borçlu durumda iseler, buma bir çare bul
mamız gerekir. Kanun teklifini yapan değerli 
arkadaşlarım, bir hal çaresi getirmişler, ve şöy
le bir öneride bulunmuşlar. 

«Aralık 1970 ten itibaren birlikmiş avansla
rın ödenmesi bu kanunun yayınımdan itibaren 
üç ay içinde yapılır.» Ben buma gönülden katı
lıyorum, değerli arkadaşlarım. İsterim M, siz
lerin de bu teklife yardımcı olarak, Analık 
ayından itibaren birikmiş avansların üniversite 
öğrenim üyelerime verilmesini temim edelim. 
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Esasen, bütün kanın personel Aralık ayından 
itibaren maaşlarını farklı olarak (almışlardır. 
Biz, bunu avans olarak vereceğiz, değerli arka-
daşlamm. Eğer devlete borçlu iseler, biraz ev
velki arkadaşımın belirttiği gibi, Devlet bunu, 
•Personel Kanunu çıktıktan sonra maaşlarından 
keseırek akacaktır. Çok yakın bildiğim, arkadaş
larımın durumu hakikatten iyi değildir. Paraya 
ihtiyaçları vardır. Bizzat benimle kendileri gö
rüşmeye çalışmışlardır. Ellerine biraız paranın 
geçmesi, borçlarını ödemelerini temin edecek
tir. Onlardan üniversite haricinde, çevrelerinde 
bugün ders vererelk para kazanma teşebbüsüne 
girişmiş arkadaşlarım vardır. Bu avans veril
diği takdirde bu arkadaşlar güçlerini üniversi
te üzerinde tophyacaktır. Bundan genel olarak 
Türkiye faydalanacaktır. Bu nevi faydaları ge
nellikle göklerimizle göremeyiz. Ama, nesiller 
değiştikçe bu faydaları görürüz. Çünkü ,onlar 
insan yapma ile uğraşırlar, insan yapma sana
tının mJmarüıarıdırlar. inısıanın yapılması iki 
günde, beş günde, bir ayda görülmez. 20 veya 
30 yıl sonra telinini gösterir. 

Değerli arkadaşlarım tarafından tasvip gö
rünse, bir önerge verdim. Kanun teklifini yapan 
arkadaşlarımın, 2 nci maddenin son fıkrasında 
belirttiği gibi, içinde bulunduğumuz zor koşul
ları heısalbederek, teklifin bu sekli üe rağbet 
görmesini istirham eder, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde ile ilgiM 
olarak verilmiş olan değişiklik önergelerinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

önergeleri okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesi

nin son fıkrasının teklif sahiplerinin önerdiği 
şekilde, «Aralık 1970 ten itibaren birikmiş 
avansların ödenmesi bu kanunun yayınından 
itibaren üç ay içinde yapıhr» değiştirilmesini 
ısaygı ile öneririm. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 

maddesinin içindeki 5 nci maddenin son fıkra
sının «Aralık 1970 ten itibaren birikmiş avans

lar Devlet mamurlarının alacakları ile birlikte 
ödenir.» 

Sinop 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza suma-
cağım. (Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'-
ın önergesi tekrar okundu) . 

BAJŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, buna ka
tılmaya imkân yok. iktisadi durumu, malî im
kânları şimdiden kestirmek mümkün değil. An
cak, Bakanlar Kuruluna bu yetkiyi vermek su
retiyle 1972 malî yıl içerisinde kendisine ödene
cektir. Bu, en uygun teklif olarak uzun uzun 
müzakere eidilmiş ve bu tadil kabul eöllmişıtir. 
Buna Yüce Meclisin iltifat etmesini bilhassa ri
ca ediyoruz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Komis
yona bir şey arz edeceğim «fendim. 

BAŞKAN — Sora mu efendim? Komisyon
dan soracaksınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Evet. 
önergemi, 6 ay olarak değişltireyim. 

BAŞKAN — Efendim, bunun pazarlığı ol
maz Sayım üstündağ. Rica ederim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Sayır. Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M, KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — önergem üzerinde 

konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, çok 

dcğ°":!i arkadaşlarım; 
'y: kanun teklifi kûyük bir ha.:g's*rğ: ortadan 

7::?. ryor. Den ele, diğer arkadaşlarım gibi, buna 
:: ;':i yk ediyor, teklifi getiren arkadaşlara şükran
larımı ara ediyorum. 

Ancak, kanım teklifindeki 2 nci maddede 
"ithahade ettiğim bir haksıshğı da dile getirmek 
istiyorum. 

Bu kanunun yürürlük tarihi 1 Aralık 1970 
dir. Biriken fark avanslar aşağı - yukarı bir se
nelik tutmaktadır. Pevlet Fersonel Kanunu çıka-
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rıldığı zaman, bundan evvelki hükümet büyük 
bir hüsniniyetle, devlet memurlarına fazla bir 
ödeme yapabilmek düşüncesiyle, meriyet tarihi
ni, kanunun çıkış tarihinden öncesine yani, 
1 Mart 1970 e götürmüştü. 

Yapılan hesaplar neticesinde personele ödene -
oek yekûn çok büyük bir miktarda baliğ- olduğu 
için hepimizin bildiği şekilde devlet personeline, 
9 aylık farkları bugün dahi ödememiş durumda
dır. 

Getirilen kanun teklifinde, tahakkuk edecek 
farkların 1973 malî yılı içerisinde ödeneceğine 
dair tahditü bir hüküm konmuştur. Bir taraftan 
devlet memurlarına, çok sor durumda olan devlet 
memurlarına, farkların ne saman ödeneceğini be
lirtip, vadedemiyoruz; sayın Maliye Vekili çı
kıyor «Devlet memurlarının biriken farklarını 
ne zaman ödeyeceğimizi şu anda kestirmek müm
kün değildir., ileride bunun plânı yapılacaktır.» 
diyor. Diğer taraftan üniversite personeline, ta
hakkuk edecek bir senelik farkın, 1972 malî yılı 
içerisinde ödeneceği kaydı bu kanuna derçedil-
mi§ olunuyor. 

Arkadaşlar, burada çok bariz bir haksızlık 
var; gözle görülen bir haksızlık var. Bir taraftan, 
biriken farkı hemen bu sene ödeyeceğim diyorsu -
nuz; diğer taraftan, onlardan çok daha zor du
rumda olan Devlet personeline, senin farklarım 
ne zaman ödeyeceğimi henüz bilemiyorum diyor
sunuz. 

Bendeniz, bu husustaki haksızlığı ortadan kal
dıracak önergemi arz ettim, verdim; iltifat buyu-
rulmasını bilhassa istirham ediyorum. Önerge 
biraz muğlâk yazılmış gibi geldi yanlış okunma
dı ise. İkinci maddenin son fıkrasının aynen şöy
le değiştirilmesini istiyorum: 

«Aralık 1970 ten itibaren birikmiş avanslar, 
Devlet memurlarına verilecek maaş farkları ile 
birlikte ödenir.» diyorum. 

Büyük bir haksızlığı ortadan kaldıracağına 
inanıyorum, önergeme iltifat edilmesini bilhassa 
istirham ediyorum 

Saygılar sunarım 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususa 
işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Yüce Komisyonda kabul 
edilen esas ki, bu tarih olarak Devlet memurla
rına Personel Kanununun tatbikatı iie fiilen ma
aşlarının verilmeye başladığı aydır. Yani, Devlet 
memurları bu tarihten itibaren maaşlarını ala-
gelmişlerdir. Bu ikiliği kaldırmak için bu tarih 
esas alınmış ve yıl içinde ödenmesi hususu da Ba -
kanlar Kurulu yetkisine bırakılmıştır. Yani, di
ğeri ils, diğer Devlet memurlarının birikmiş ay
lıkları ile bunun arasında bir benzerlik yok; ta
mamen ayrıdır efendim. Onu arz etmek için söz 
aldım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz öğrenebilir miyim? 
Bu fıkradaki 1970 Aralık tarihi ödemeye taal
lûk eden bir tarih midir; yoksa Bakanlar Kuru
lunun bir tesbit yapmasına esas olacak tarih mi
dir? 

M.KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet, tes
bit yapmasına, yani memurlara tatbik edilen... 

BAŞKAN — Yani, 1970 yılında ödemenin be
hemehal yapılacağını tazammun eden bir anlam 
mı taşıyor? 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — 1972 de 
yapılacak efendim. 

BAŞKAN — 1972 de evet. Yani, ödemeye mi 
taallûk ediyor? 

M. KEMAL YILLMAZ (Devamla) — 1972, 
ödemeye taallûk ediyor; 1970 tarihi ise... 

BAŞKAN — Gayet tabiî, yani 1972 yık içe
risinde ödenecek midir? 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet, 
ödenecektir efendim. 

BAŞKAN — Evet. Efendim Savın Biçerin 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim gerek Komisyon tarafından, gerek
se sayın Tural ve arkadaşları tarafından yeni bir 
3 ncü madde tedvinine dair önergeler verilmiş
tir; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üniversiteler için serdolunan • gerekçeler, 

İktisadi ve Ticari Akademileri ile Türkiye ve 
Orta - Doğu Âmme İdaresinde ve mülhenldislik 
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akademilerimde görevli öğretim üyeleri ve yar
dımcıları için de aynen varit bulunduğu cihet
le kendi Personel Kanunlan çıkıncaya kadar 
uygulanmak üzere bu Avans Kanunundan ya
rarlanmaları zaruri görülmüştür. 

Bu sebeple görüşülmekte olan kanun tekli
fine aşağıdaki maddenin 3 ncü madde olarak 
ilâvesini ve mütaakıp maddelerin buna göre 
teselsülünü arz ve teklif ederiz. 

Madlde 3. — Bu kanun, personel kanunları 
çıkıncaya kadar, İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri öğretim Üyeleri ve Yardımcıları ile 
Türkiye ve Orta - Dağu Âmme İdaresi Ensti
tüsü öğretim Üyetteri ve Yardımcıları hakkında 
uygulanır. 

Aydın 
Nahit IMenteşe 

Komisyon Başkanı 
'Cihat Bilgehan 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Ankara 
Hüseyin Balan 

İSivas 
Ekrem Kangal 

Kars 
IKemal Okyay 

Sözcü 
M. Kemal Yılmaz 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

Konya 
(imza okunamadı) 

Ankara 
Turgut T'oker 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Eskişehir 
Orhan Oğutf 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bir istir
hamımız var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, diğer öner
ge işini de halledeyim de. 

iSayın Tural, sizin önergeniz bu önergenin 
içinde mütalâa edilebilir mi; katılır mısınız; 
yoksa ayrıca işleme tabi tutulmasını mı istersi
niz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Aynı mealde 
olduğu için okunduktan sonra katılacağız. 

BAŞKAN — Okunduktan sonra katılacak
sınız. Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
819 sayılı Devlet Memurlarına avans sure

tiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 1 
ve 5 maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka

nun teklifine 3. madde olarak aşağıdaki mad
denin ilâvesini, teklifteki 3. maddenin de 4. 
madde olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Madde 4. — Bu kanun hükümleri; 
'Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Ens

titüsü, iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
Personel Kanunlarının yürürlüğe gireceği ta
rihe kadar Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitü
sü ve Akademiler öğretim üye ve yardımcıları 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz değil mi efen
dim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Evet, iki önerge birlikte mua

mele görecektir. 
Buyurun İSayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sarahat 
kazanabilmesi için Devlet Güzel Sanatlar Aka
demileri ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerinin de bu metne katılmasını istir
ham ediyoruz. 

FAHRİ UĞRAISIZOĞLU (Uşak) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, önergenizi vereyim, ilâ
ve ediniz. 

iSayın Komisyon bir soru var size efendim. 
Buyurun efendim sorunuz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, şimdi, bu yeni çıkan kanunla akademi
lere bağlı olarak açılan resmî yüksek oikul öğ
retim üyeleri de bu kapsamın içine giriyor mu? 
Yani, komisyonun bu teklifi içine giriyor mu? 

BAŞKAN — Evet, efenldim. Başka soru
nuz?.. Yok. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YIIMAZ (Ankara) — Giriyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Giriyor efendim. Sayın Ersoy 
soru mu efendim? 

İLHAN ERiSOY (Kütahya) — Vazgeçtim, 
izah ettiler efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Buyurun Sayın 
özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, bu teklif yerindedir şüphesiz, iltilhak 
ediyorum. Ancak, bir husus kanun tekniği ba
kımından Komisyonca nazarı itibara alınmalı-
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dır. Şimdi, 3 ncü madde olarak teklif edilen 
husus aslında kapsamı genişleten bir husustur. 
Onun için bunun 1 nci maddeden sonra 2 nci 
madde olarak monte edilmesi gerekir. D'emin 
geçtiğümiz maddede 3 ncü madde olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın öz^üner 2 nci maiddeyi 
Yüce Heyetliniz kabul etti, tekriri müzakeresi 
caiz olmadığına göre.. 

TURHAN Ö2GÜNER (içel) — Yanlış anla
şıldı elendim. Ben maddelerin yerleri değişti
rilsin diyorum. Biız kalbin değiliz ki, böyle bir 
maddenin geleceğM bilelim. Demin ki, maddeyi 
kabul ettik; ama böyle bir madde geleceğini 
bilmiyorduk. Tekriri müzakere istemiyorum. 

BAŞKAN — O maddeyi Yüce Heyetiniz 
2 nci madde olarak kabul etti efendimi; onu 
3 ncü madde yapamaz artık. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, bu kanun tekniği bakımından uygun 
düşmez. Çünkü, yürürlük tarihi bakımından 
2 nci maddeden sonra bu 3 ncü madde her hal
de isabetli olmaz. O bakımdan, 3 ncü madde 
olarak yeni bir maddenin geleceğini kâhin ol
madığımıza göre, kimse bilemez. Çünkü, kâinin 
olmamız icabeder aksi halde, başka türlü olmaz. 

BAŞKAN — Tümü bittikten sonra düşüne
lim o hususu efendim; Komisyon da o vakit te
zekkür etsin. Anlaşıldı efendim, tamam. 

Sayın Komisyon bir maruzatınız var mı 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Yok efendim. Takdim 
ediyorum önergeyi. 

BAŞKAN — Sayın özgüner içtüzüğümüzün 
109 ncu maddesi gereğince bu önerinizi teem
mül ediniz efendim. 

'Komisyondan gelen ve yeni bir şekil alan 
metni tekrar okutuyorum efendim. 

«Madde 3. — Bu kanun, personel kanunları 
çıkıncaya kaidar, iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri, Türki
ye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü öğ
retim üyeleri ve yardımcıları hakkında da uy
gulanır». 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, oylamadan evvel bir sorum olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, s'orunuz. 

FAHRİ U&RASIZOĞLU (Uşak) — Şimdi, 
Komisyon Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demileri diye tasrih etmiştir. Halbuki, bu aka
demilere bağlı olan okullar yalnız Devlet Mi
marlık ve Mühendislik Akademileri değildir. 
Bunlara bağlı yüksek okullar vardır. Bu yük
sek okullar deyiminin kullanılması gerekir ka
naatindeyim. Komisyonun gözünden kaçmaması 
lâzım; hatırlatıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOİMİOTONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 1472 sa
yılı Kanun bunu tanzim etmiştir. Akademiler 
ibünyesindedir bu okullar da. Binaenaleylh, bu, 
yüksek okullar öğretim üyelerine ve yardım
cılarına da tatbik edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, yeni 3 ncü madde 
olarak sayın Komisyonun teklif ettiği metin 
üzerinde gerekli sorular sorulmuştur, söz isti-
yen sayın üye yoktur. 3 ncü madde olarak Ko
misyon tarafından gönderilen bu metni oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Eski 3 ve yeni 4 ncü maddeyi okutuyorum 
efendim. 

Madde 4. — Bu kanun 1 Aralık 1970 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlan
dığı tarihi takibeden ay başında yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
ısaym üye? Yok. Değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3 ncü 

maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Say
gılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Baışer 

«Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Key

fiyet 3 ncü maddede reddedildi Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. KaJbul edenler... KaJbul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Eski 3 ve yeni 4 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... KaJbul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Eski 4 ve yeni 5 nci maddeydi okutuyorum 
efendim. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde saz istiyen sa
yın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
(edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edilmiştir 
efendim. 

Sayın özgüner isteğinizi Başkanlığa intikal 
'ettirmediniz maddesi gereğince; ben maddesi
ni beyan ettim. 109 ncu maddeye göre bir öneri
nizin olması lâzım; yok. Komisyondan da böy
le bir istek gelmedi. 

TURHAN ÖZGÜNER (%el) — Gönderece
ğim Sayın Başkan, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — O benim müsaademle ilgili bir 
husus değil efendim. («Vaz geçti» sesleri). 

Efendim, teklifin tümü üzerinde Sayın Asu-
tay, buyurunuz. Lehte mi aleyhte mi söz istiyor-
mu belirtmek üzere. 

RURBANETT1N AiSUTAY (İzmir) — Oyu
mu belirtmek üzere, 

BAŞKAN — Oyunuzu belirtmek için. O 
(halde tümü üzerinde değil. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 
Asutay kanun tekliflileri arasındadır. 

BAŞKAN — öyle mi Sayın Asütay? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — O vakit mümkün değil Sayın 

Asutay. 

Efendim, ıriadidelerin müzakeresi bitmiştir. 
iKanun teklifi açık oya tabidir. Açık oylama 
yapılacaktır. Her hangi bir itiraz vâki olmadığı 
takdirde kupalar önce sıralar arasında dolaştı
rılacak ve sonra kürsü önünde bekletilecektir. 
'Kutuları dolaştırınız. 

2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/542; Cumhuriyet Senatosu : 1/5) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 445, Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı: 7) (1) 

BAŞKAN — Yüce Heyetin kaibul ettiği 
önerge gereğince aktarma kanunlarının müzake
resine geçiyoruz efendim. 

Bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşlecek işler kısmın

da bulunan 445 sıra sayılı, 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının önemiüe bi
naen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Cihat Blıgehan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir efendim. 

Sayın Komisyon ve Hükümetin yerlerini 
almasını rica ediyorum. 

Raporun okunması hususunda her hangi bir 
istek?.. Olmamıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

«Yetki» belgesi Başkanlığa yerilmek sure
tiyle Hükümet temsil edilmiştir efemdim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (10 000 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efen
dim. 

(1) 445 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
n/undadır. 
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(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm ödeneğin çeşidi 
Lira 

Eklemen 

(A/l) 

Maliye Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 10 000 000 
BAŞKAN — Bölüm üzerinde 
teöz istüyen sayın üye? Yok. 
Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kalbuil edenler... Etmiyenler... 
'Kabul edilmiştir efendim. 

14.000 HiKmet giderleri 10 ÛOO 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil-
aniş'tir. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvel-
leriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1071 yulı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (20 975 000) lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efendim. 

(2) SAYILI CETVEL [ 

(A/l) 

Maliye Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 4 025 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 1 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi 
Lira 

Eklenen 

13.000 Yönetim giderleri 12 455 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler....Kaibul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 895 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 

Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetvel

lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (E) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazalı taşıitlar çıkarılmış, yerine ilişik 
(4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarilh'inde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen üye yok. Tasarı 
açık oylarınıza sunulacaktır. Oy kutulan önce 
sıralar arasmda dolaştırılacak ve sonra kürsü 
önünde bekletilecektir. 

'Sayın üyelerin açık oylamaya katılmalarını 
rica ederim efendim. 

3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/544; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/6) (Millet Meclisi S. Sayısı : 446, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 8) (1) 

(1) 446 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir Q 
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BAŞKAN — Bir önerge dana var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «Bir defa görüşülecek işler» kıs

mında bulunan 445 S. Sayılı 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması ıhakkında kanun ta-
sariGinın, önemine binaen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Cihat Bilgehan 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İKabul edil
miştir efendim. 

ilgili Komisyon ve Hükümet yerlerini almış
lardır. 

Raporun okunması hususunda her hangi bir 
istek?.. Olmamıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye yoktur. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 
Madîde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik 
(1) «ayılı cetvelde yazılı tertiplerine (00 108 482) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

'BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

(1) ISayıll cetvel 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

(A/l) 

Millî ıSavunma Bakanlığı 

16.000 Çeşitli giderler 500 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Mşlûri Bakanlığı 
13.1000 Yönetim giderleri 863 000 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel (Komutanlığı 
12.000 Personel Giderleri 653 301 

79 500 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğü 

13.00*3 Yönetim giderleri 1 600 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler..., 
Kabul edilmiştir. 

ıSanayi Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 887 500 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Bö'üm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

34.000 

(A/3) 
İçişleri Bakanlığı 
Malî transferler 55 525 1B1 

'BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuız cetvelleriyim 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nici maddeyi okutuyorum, 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Ça
lışma Bakanlığı kısmında ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
(10 000 002) liralık olağanüstü ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

(2) ISAYILI CETVEL 

CA/1) 

Çalışınla Bakanlığı 

Bölüm Madde 'ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 

(BAŞKAN— Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
35.000 iSosyal transferler 10 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

2 ncıi maddeyi kaıbul buyurduğunuz cetfvel-
leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

3 ucu maddeyi okutuyorum. 

Madds 3. — Bu kanun yayımı tarühinde 
yürürlüğe girer. 

ıBAŞKAN—Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye, yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Tasarı açık oya tâlbidir. Oy kutuları önce 
sıralar arasında dolaştırılacak ve bir itiraz bu
lunmadığı takdirde kürsü önünde bekletilecek
tir. 

Kutuları dolaştırınız. 

4, — 13?e sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunu
na eldi T. K. cetvelinde (Torba Kadrolar) deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/539; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/7) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 447; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
9) (1) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge vardır, okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Bir defa görüşülecek işler» kıs

mında bulunan 447 S. Sayılı, 1376 Sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununa ekli T. K. cetvilinde, (Tor
ba Kadrolar) değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının, önemine binaen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Cihat Bilgehan 
Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Tü
mü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Devlet Personel Kanunundaki bir madde, 

şimdiye kadar kuruluş kanunlarında yer alan 
kadro cetvellerini kaldırdı, Maliye Bakanlığına 
bir «Torba kadro» halinde iade etti. Bakanlar 
Kurulu kararı ile de buradan, ihtiyaca göre 
muhtelif hizmet saihalanna bu kadrolar tevzi 
edilmektedir. 

Geçenlerde bu kadroların ilk 4 derecelerinin 
hangi bakanlıklarda hangi hizmetlere tahsis edi
leceğine dair bir Bakanlar Kurulu kararnamesi 
çıktı. 

(1) 447 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Bu kararnameyi üzülerek ve esefle okumuş 
bulunmaktayım. Üzüntü ve esefimin başlıca 
kaynağı; Maliye Bakanlığının, öğretmenlere ilk 
4 dereceden kadro tahsis etmemesiriden doğ
maktadır. 

İleride bu tarihten geçerli olmak üzere, öğ
retmen camiasına ilk 4 derece kadronun tahsis 
edileceğine dair bir şey söylenmekte ise de, bu
nun fiilî hiçbir değeri yoktur. Çünkü belli ta
rihlerde fiilen alınmamış maaşlar, ne kademe 
terfiine ne de derece terfiine sayılırlar. 

Dolayısiyle, Maliye Bakanı... 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bir daki

kanızı rica ediyorum. 
Siz komisyonun üyesi nişiniz efendim?. 
M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 

Komisyon üyesiyim Sayın Başkan. Ben, temen
nimi söylemek istiyorum ef eridim. 

BAŞKAN — Muhalefetiniz var mı efendim. 
M. NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkan, tasarıya muhalefet etmiyorum. 
Tasarı dblayısiyle bir temennimi söylüyorum. 

BAŞKAN — Yani, konuşabiilmeniz ancak 
komisyonda muhalefetinizin olmasına bağlı da 
o balamdan... 

M. NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Hayır Başkanım. Müsaade ederseniz, tasarı 
hakkında görüşme; komisyonda muhalefet şer
himin bulunmasına veya söz hakkımı mahfuz 
kılmama bağlı, fakat bir genel temenniyi ifade 
ötmem hiçjbir şeye bağlı değildir. «Milletvekili» 
sıfatı ile bu hakkım vardır ve istimal ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, içtüzüğü
müzde «Temenni» başlığı altında söz hakkı yok. 

M. NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, şunu arz edeyim; bir tasarının 
müzakeresi sırasında, o tasarının jlişkin olduğu 
hizmet hakkında temennide bulunmak bu Meç
isin teamülündendir. 

Müsaade ederseniz cümlemi tamamlıyayım. 
Böylece Sayın Maliye Bakanı, öğretmenlere 

ilk dört kadroyu tahsis etmemek suretiyle bu 
(hizmet sektörünü mahrumiyete iten bir tasar
rufu tercih etmişlerdir. Bunu üzüntü ile kayde
derim, düzelmesini de yürekten dilerim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Yok. 

24 . 12 . 1971 O : 1 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli 
T. K. Cetvelinde (Torba kadrolar) değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Ka

nununa ekli T. K. (Torba kadro) cetveli kaldı
rılmış, yerine ilişik cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya tabidir. Oy katuları, bir iti
raz vâki olmadığı takdirde önce sıralar arasın
da dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde bekle
tilecektir. 

Sayın üyelerin açık oylamaya katılmalarını 
rica ederim. 

5. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bilice Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/582; Cumhuriyet Senatosu 2/3) (Millet Mec
lisi S. Sayısı: 441) (Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 3) (Dağıtma tarihi : 22.12 .1971) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmın

da bulunan, 441 sıra sayılı, Millet Meclisi îdare 
Âmirlerinin 1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

(1) 441 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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hakkında kanun teklifinin önemine binaen ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim, 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 'efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretti cetvelin Millet Meclisi kısmının 
11.000 nci ödenekler bölümünün 11.370 nci (Üye
ler tedavi giderleri) maddesine (2 500 000) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet MeclİBi Baş
kanı ve Maliye Bakam yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum . 
Kabul edenler... Kabul Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarı açık oya tâbidir. Oy kutuları, bir iti
raz vaki olmadığı takdirde önce sıralar ara
sında dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde bek
letilecektir. 

Sayın üyelerin açık oylamaya katılmalarını 
rica ederim. 

24 . 12 . 1971 O : 1 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa dağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/549, Cumhuriyet Sena
tosu 1/3) (Millet Meclisi S. Sayısı: 444; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 6) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmın

da bulunan 444 sıra sayılı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının önemine binaen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması konusunda bir istek gel
memiştir, rapor okutturulmıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde «öz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(900 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

(1) 444 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efendim. 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul buyurduğunuz cetveliy-
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
(900 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

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

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel
den, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül çıka
rılmış, yerine ilişik (3) sayılı cetvelde vasılı for
mül eklenmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. 

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

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oya tabidir. Oy kutuları, her han
gi bir itiraz vâki olmadığı takdirde ence sıralar 
arasında dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde 
bekletilecektir. 

Sayın üyelerin açık oylamaya katılmalarını 
rica ederim efendim. 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması haklımda kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/551; Cumhuriyet Sena
tosu 1/4) (Millet Meclisi S. Sayısı: 443; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 5) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha gelmiştir, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmın

da bulunan 443 sıra sayılı Orman Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sının önemine binaen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir Milletvekili 

BAŞKAN — öncelik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek gel
memiştir, rapor okutturulmıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetve
lin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde (Ge
çen ve eski yıllar karşılıksız borçları) adiyle 
yeniden açılan 36.330 ncu maddeye (7 298 583) 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- . 
ym üye?.. Yok. 

(1) 443 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hâsılatı) bölümünün 61.110 
ncu (Döner sermayeden yardım olarak) mad
desine (7 298 583) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya tabidir. Oy kutuları önce 
itiraz vâki olmadığı takdirde sıralar arasında 
dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde bekletile
cektir. 

Sayın üyelerin açık oylamaya katılmalarını 
rica ederim, 

8, — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirleri
nin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/2) işa
retli cetvelde değişildik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/576; Cumhuriyet Senatosu 2/4) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 442; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 4) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin bir defa görüşülecek işler kısmın
da bulunan 442 sıra sayılı Cumhuriyet Senatosu 
İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifinin önemine binaen 
öncelikle görüşülmesini arü ve teklif ederim, 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir Milletvekili 

(1) 442 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Öncelik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek gel
memiştir, rapor okutturulmıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yoktur, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu 
kısmının 23.000 nci Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları bölümünün 23.612 nci 
Taşıt alımları maddesine 60 000 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etemiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı da açık oya tabidir. Oy kutuları 
önce sıralar arasında dolaştırılacak ve sonra 
kürsü önünde bekletilecektir. 

Saym üyelerin açık oylama işlemine katıl
malarını rica ediyorum efendim. 

Şimdi, bir saatlik süre zarfında yapacağı
mız işler, hem daha önceki Yüce Heyetin kararı 
ve hem de bu oturumda kabul buyurduğunuz 
önerge gereğince bitmiştir. Gündemimiz gere
ğince diğer işlere devam ediyoruz efendim. 
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9. — 24 . 12 . 1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, Dış
işleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 58 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/537) 
(1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince TRT ta
sarısının görüşülmesi gerekmededir. 

Komisyon?.. Hazır. 
İlgili Balkan?.. Burada. 
Efendim, 1 nci madde üzerimdeki görüşme

lilere devam ediyoruz. Bu madde üzerimıde Saym 
Raşer ve Sayın Yılmaz'in söz talepleri vardır. 
Buyurun Sayın Başer. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, 1 nci maddenin müzakeresine geç
meden önce, görüşmelerin tahdidine mütedair 
-bir önergem vardı, usulen onun görüşülmesi 
dcabetmektedir. 

BAŞKAN — önergeniz oylanmış ve kabul 
edilmiş efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Hayır 
efendim, oylanmadı. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, sizin öner
genizin dışında Yüoe Heyet bir kısıtlama ka
rarı almış, 10 ve 5 dakika ile kısıtlamış. Siz 
buna aykırı bir önerge mi vermiş bulunuyorsu
nuz? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
efendini, bilâbara ben bir önerge takdim ettim, 
bu celsede görüşülmesi iktiza eder. Usul mese
lesi olduğu için, görüşmelere başlamadan evvel 
bunun müzakeresi gerekirdi. 

BAŞKAN — Peki, önergenizi bulduktayım 
efendim... 

Sayın özdenoğlu, önergem mm bulunması 
her halde zaman alacak. Müsaade ederseniz ar
kadaşımız görüşsünler, bu arada bulunamadığı 
takdirde bir yenlisini lütfedersiniz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Peki 
efendim. 

(1) 434 S. Sayılı basmayazı 10 .12 . 1971 ta
rihli 13 ncü Birleşim tutanağındadır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmek
te olduğumuz TRT Kanununun 1 nci maddesi 
çok önemlidir. Yedi senelik tatbikat büyük sız
lanmalara ve müessesenin vatandaş gözünden 
düşürülmesine sebebolmuştur. 

Eski metinden (Kuruluş, madde 1) den yal
nız (özerk) kelimesi çıkarılmış, yerine (taraf
sız) kelimesi konulmuştur; dikkatinizi çeke^ 
ri;m. Metinde başka hiçbir değişiklik yoktur. 
Tatbikatta, yedi sene, büyük aksaklıklara se-
bebolmuşken, bir de tarafsız... TRT, «Efen
dim ben düşüncede tarafsızım, idarede tarafsı
zım .istediğim gibi konuşurum, icabında rejim
le de bağlı değilim» der gibi yedi sene bunun 
tatbikatını yaptı. Bu bakımdan son Anayasa 
değişikliğinde, «radyo ve televizyon istasyon
ları ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri ta
rafsızdır» dendiği halde biz buradaki (idarele
ri) kelimesini çıkartmışız, (tarafsız) kelimesi 
ni almışız. 

Yine devam ediyor Anayasanın ilgili mad
desi ve diyor ki, «Yayınlar, tarafsızlık esasına 
göre yapılır» Bu bakımdan ya 1 nci madde ile 
2 nci maddeyi birleştirip bir madde haline ge
tirmek lâzım yahut da maddeye açıklık getire
bilmek için bir teklifte bulundum; «Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu adiyle hür ve de
mokratik rejime bağlı tarafsız bir kamu tüzel 
kişiliği kurulmuştur. Kurumun kısa adı TRT 
dir, merkebi Ankara'dadır.» diyelim. 

Müesseseye bakıyoruz, «Başbakanlığa bağ
lı değilim» diyor. «Turizm Bakanlığına da bağ
lı değilim» diyor. «Ben istediğim gibi hareket 
ederim» diyor. 

Halbuki bugün televizyon evde hem göze, 
hem. tellağa hitabeıtmekte, radyo ise yalnız ku
lağa hitabetmekteıdir. En seri bir vasıtadır ve 
hepimiz hür rejime bağlı olarak çalışıyoruz. 
Bütün Anayasa müesseselerinin de bu rejime 
bağlı olması lâzımdır. 

Belki bâzı arkadaşlammı, «2 nci maiddede 
koyduk, buna ne lüzum var?» diyebilirler. Fa
kat biz açıklık verelim ve (Hür ve demokra
tik rejime bağlı) diyelim derim. Çünkü, şahsan 
ben bu rejime bağlı olmasam, samimî söyliye-
yim, burada durmayız. Bu rejim olmadığı za
man ne TRT olur, ne muhalefeti olur, ne hür 
parlâmentosu ve ne de hür yargısı olur. 
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Bu balkımdan komisyonun bu önemli mad

deyi geri alarak üzerinde inceleme yapmasında 
büyük faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın özdenoğlu'-

nun önergesi vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

TRT Kanun tasarısının maddeleri üzerinde
ki görüşmelerin, şahıslar adına 10, gruplar adı
na 15 er dakika olarak smırlandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Şimasi Özdenoğîu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özdenoğîu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayım 

arkadaşlarım, bu konuda esasen verilmiş ve ka
bul edilmiş bir önerge mevcut idi. Şahıslar için 
5 dakika, gruplar için 10 dakika olarak. 

Şunu belirtmiek isterim, burada 359 sayılı 
TRT Kanununun bâzı maddelerini değiştirecek 
çok önemli bir tasarı üzerindeyiz. TRT nin 
meımlekötlln sosyal meseleleri önünde ve eğitim 
konusundaki büyük etkisini gözden biran uzak 
tutmamak zorundayız ve esasen bu tasarının 
tümü üzerimde görüşülürken gerek parti söz
cüleri ve gerek kişisel görüşlerini açıklıyan Sa
yın milletvekilleri de müessesenin, kuruluşun 
büyük önemini her vesile ile dile getirmişler
idir. 

TRT kurulduğundan bu yana muhterem ar-
kaıdaşilarıım, icraatiyle, günahiyle, sevabiyle 
büyük reaksiyonlar yaratmış bir kurumdur. 
özerkliği tartışılmıştır, icraatı tartışılmıştır, 
tartınlmıafctadır. da. Hesapları taırtırılımıştır ve 
tartışılmaktadır. 

Sevk edilen taşandaki bâzı hükümler TRT 
yi reorgaraize etmektedir. Denetleme sistemini 
değistirmıektıedir. TRT personeline verilecek 
olan ücretleri, yan ödemeleri tesbit etmektedir. 

Bu itibarla yamn bu kanunun, üç - beş ay 
sonra tekrar dönüp, şu maddesi işlememiştir, 
bunu da yenli icaplara göre değiştirelim, şeklin
de buraya gelinmesini istemiyorsanız, tam ve 
kâmil anlamı ile bir inceleme yapalım. Dolayı-
öiyle, meselenin burada enime - boyuna görü
şülmesi gibi bir külfetten kaçınmıyalım arka
daşlarım, bu bir. 

tkincisli; Beş 'dakika ile tahdidedilirse kişi
sel görüşmelerin süresi, büyük adaletsizlikler 
doğuyor. Tasavvur buyurunuz, muhterem ko

misyon söz alacak, tahditsiz birbuçuk, iki saat 
konuşacak; hakkıdır. Konuşsun ama, mebus, 
bu görüşmelerde ağırlığı olan insandır. Parti 
görüşünün dışında daha geniş, daha hür görüş 
getirmesi gereken insanıdır, öyle ise lütfediniz, 
milletvekilliğinin de ağırlığını tescil etmek için 
burada beş dakika gibi bir kısıtlamaya lütfen 
müsaade etmeyin, hiç olmazsa on dakika ola
rak tesbit buyurun; kişisel görüşmeler için on 
dakika, partii grup sözcüleri için onbeş. dakika 
yeterli bir süredir zannederim. 

önergeme iltifat buyuracağınızdan emin 
olarak Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, verilen önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bundan sonraki görüşmeler alınan bu ka
rar gereğime® yürütülecektir. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
MEVLÜT YILMAZ (Biaıhkesir) — Sayın 

Başkam, sayın milletvekilleri; 
Hailen müzakeresini yapmakta olduğumuz 

Türkiye Televizyon Kurumu Kanunu tasarısı
nın 1 nci maddesi ile ilgili olarak söz almış bu
lunuyorum. 

Benelifcrdir bu milletin insanlarını yayınla-
rjyle rahatsız edem ve milyonlarca vatandaşın 
h?ı¥h şikâyetlerine hedef olan, özellikle 12 Mart 
muhtırasından evvel özerklik kelimesini kal
kan olarak kullanan, astığı astık, kestiği kes
tik zihniyetiyle hareket eden, bu milletin, bu 
fakir milletin bütçesinden ayrılan milyonlar
ca lirayı har vurup harman savuran, hesap sor
maya gelen devletin yetkililerini kapılarından 
kovan, birtakım aşın solcuların ceplerini dol
durmak için sosyalist eserlere bol keseden 
- kendi tâbir'lerince - ödüller dağıtan TRT yö
neticileri, bunların hepsini özerklik ismi altın
da yapmışlardır. Bu özerklik kelimesini kalkan 
olarak kullamdijMarımdam, halktan pek çok şi
kâyetler yapılmış, hattâ hükümetler şikâyet et
miş, TRT yöneticileri bunların hiçbirisine ku
lak asmamışlardır. Kemdi bildiklerini okumak
ta devam etmişlerdir. 

TRT yöneticileri, şimdiye kadar muhtari
yeti, mahaıDe veya köy muhtarlığı mânâsımda 
anlamışlardır. Bunların suçu ve günahı çoktur. 
İlâmları 12 Mart muhtırasından sonra örfi idar 
ra makamlarınca enselenmiş, bâzıları da halen 
jgbapnda bulunmaktadır. Artık TRT, bu giıbi-
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lerden, bu ikanun çıktıktan sonra bilhassa, ayık
lanmalıdır. Artık vatandaş TRT nin adam ol
masını istemektedir. Bunu temin etmek de Yü
ce Meclisin ve hükümetlerin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun 1 nci 
maddesinde, «Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu adiyle tarafsız bir kamu tüzel kişisi ku
rulmuştur» denmektedir. Bundan evvel bu ta
rafsız kelimeısinin yerine özerklik kelimesi, 359 
sayılı TRT Kanununda yer almış idi. Bu suiis
timal edildi. Bu özerklik kötüye kullanıldı. 
Nihayet bu anlaşıldıktan sonra Anayasada ta
dilât yapıldı, Anayasa tadilâtının ışığı altında 
bu kanun tedvin edildi ve bu kanunun 1 nci 
maddesinde (özerklik) yerine (tarafsızlık) ke
limesinin konulduğuna şahidolımaktayız. 

Bu kelime üzerinde Meclis olarak hassasi
yetle durmak mecburiyetindeyiz. Meclisimize ni-
yabeten vazife gören TRT komisyonu, bunun 
bu kanunun en mükemmel bir şekilde çıkması 
için -âzami gayreti gösterdiğine şüphemiz yok
tur. Ancak, yine bu kelimeyi bir vuzuh, bir 
açıklık getirmesi lâzımdır, özerklik kelimesine 
nasıl itirazlar vâki olduysa, tarafsızlık kelime
sine bundan sonra da itirazlar vâki olacaktır. 
Çünkü tarafsızlık kelimesinin bir ölçüsü yok
tur. Herkese göre bir tarafsızlık anlayışı var
dır. 

Bu itibarla bu kanunu çıikardııktan sonra 
da şikâyetler berdevam olacaktır. Bunu önli-
yebilmek içim tarafsızlık kelimesine bir vuzuh 
getirmek lâzım, iyi bir anlam vermek lâzım. Ef
radını cami, ağyarını mâni bir hüküm koymak 
lâzımıdır. 

Muhterem milletvekilleri, TRT nin nereler
de tarafsız olacağı, nerelerde tarafsız okuya
cağı hakkında kanunun bâzı maddelerinde hü
kümler getirilmiştir. TRT bir mânada taraflı ol
malıdır. Bunca edinilen acı tecrübelerden sonra 
aynı hataya tekrar düşülecek olursa millet bizi 
affetmez. TRT nin milletin emrinde ve hizme
tinde çalışacak art düşüncesi olmıyan bir kad
royu elinde bulundurması lâzımdır. Bu vasıta
yı gerek radyo ve gerekse televizyon gereği gi
bi kullanmazsa toplumumuz üzerinde menfi te
sirleri olacaktır. 12 Mart muhtırasından evvel 
olduğu gibi... 12 Mart muhtırasından evvel te
levizyoncular olsun, radyocular olsun bâzıları
nın ant düşüncesi olduğu için gizlice anarşist

lerle temas kurmuşlar, onların ültimatomlarını, 
onların resimlerini bile yayınlamışlardır. 

Bu, onların bir ideolojinin emrinde oldukla
rını ve bir ideolojinin hedefine ulaşmak için 
çalıştıklarını göstermesi bakımından enteresan
dır. 

Sözlerime son vermeden evvel, şunu da arz 
etmek isterim: 12 Mart muhtırasından sonra 
TRT de önemli bir değişikliğe şahidolamadık. 
Aynı kadro aynı zihniyetle pek az bir farkla 
icrai faaliyet etmeiktedir. Milliyetçiliğinden 
şüphe etmediğimiz Sayın Genel Müdürün birta
kım kanuni zorluklar yüzünden istenildiği şe
kilde köklü bir operasyona gidemediği kanaa
tindeyiz. Kısa süre evvel bu göreve getirilen 
Sayın Genel Müdürün imkânlar nisbetinde bir 
şeyler yapma arzusunda olduğuna kaaniiz, an
cak bunu yeterli bulmamaktayız, inşallah bu 
kanun meriyete girdikten sonra radyo ve tele
vizyon milliyetçi bir hüviyete bürünür, vatan
daş istediğine böylece kavuşmuş olur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi bir hususu arz edeyim, 

kısıtlanmış konuşmalarda grup adına yapıla
cak olan konuşmaların grup yetkilileri tarafın
dan tevsiki lâzımgeliyor. Daha önce aldığımız 
karar bu merkezde. Bu hususu istirham edece
ğim efendim. 

Buyurunuz Sayın Kodamanoğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NURİ KO

DAMANOĞLU (Niğde) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarını; 

1 nci madde üzerinde söz alan arkadaşları-
liiiz ardarda tarafsızlıik keEmesinin mahiyet ve 
nümulünün açık olmamasından ötürü endişele
rini belirtmekte devam ettikleri için hemen söz 
almak ihtiyacını duyduk. Komisyon adına ya
pacağımız açıklamanın bu yoldaki tereddütleri 
gidereceğine hattâ müzakereleri kısaltacağıma 
inanıyoruz. 

Değerli aîfeadaşlanm; 
Bu 1 nci madde esas itibariyle Türkiye'de 

bir Radyo - Televizyon Kurumunun kurulması
na yetki veren ve bu kuruma isim koyan, bu 
kurumun merkezini belirten bir maddeden iba
rettir. Bildiğiniz gibi TRT mazide özerk bir ka
mu tüzel kişisi olarak kurulmuş ve çalışmış idi. 
Son Anayasa değişikliği ile TRT Kurumu özerk 
olmaktan çıkarılmış tarafsız bir kamu tüzel ki-
şisd olarak kurulması öngörülmüştür. O itibar-
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la ımaddıe Anayasanın ruhuna ve metnine uy
gun alarak aynen TRT nim tarafsız bir kamu 
tüzel kişisi olarak kurulduğunu beyanla iktifa 
©tsmişjtir. 

Hiç şüphesiz Anayasanın 8 nci maddesine 
göre bütün kanunlar Anayasaya aykırı olamı-
yacağnıa ve Anayasanın hükümleri bütün ku
rum ve kuruluşları bağlıyacağına göre hu ka
nunun hiçbir maddesini ve kelimesini Anaya
saya aykırı şekilde anlamak mümkün değildir, 
yorumlamak mümkün değildir. Çünkü; 8 nci 
madde «Anayasa hükümleri yasama, yürütme 
ve yargı organilannı, idare makamlarını ve ki
şileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır» der. 

Sayın arkadaşımızın belirttiği gibi; «Efen
dim, burada Anayasaya atıf yapalım» gibi bir 
tedbire ihtiyaç yoktur. Çünkü bu tedbir Ana
yasanın 8 noi maddesinde yerini bulmuştur. 

Tarafsızlığın mahiyeti ve şümulünün Ana
yasamızda hangi kesimlerinde ele alınacağı be-
lirtdlmüştiiır. Kuruluşunda, organlarında, yayı
nında ve işleyişinde bu müesses© tarafsız ola
caktır. Bu tarafsızlığın nasıl bir tarafsızlık ol
duğunu biz, 2 noi maddede yayın esaslarını 
açılklarken geniş ölçüde belli etmeye çahşanışızr 
dır. Bu meseleyi 2 nci maddenin müzakeresin
de çok geniş olarak arz edeceğim. Fakat şu an
da hemen temel bir tereddüde yer verildiğini 
gördüğüm için biir iki unsuru ifade etmekle ik
tifa eltmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
TRT tarafsız olacaktır, fakat bu tarafsız

lık şu anlamda bir tarafsızlıktır: Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının siyasi tercihleri mevzuu-
bahsalduğunda TRT tarafsız değil taraf ola-
olacaktır ve Anayasadan yana olacaktır. Bu, 
(kesin olarak böyledir ve yayın esaslarının ilk 
maiddesi, ilk fıkrası olarak 2 noi madde met
ninde bu görüşe yer verilmiştir. Nitekim; son
ra, müzakere edeceğimiz maddenin ikinci bölü
münün ilk fıkrasında; «Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu, her çeşit çalışıma ve yayın fa
aliyetlerinde Anayasanın özüne ve sözüne bü
tünüyle bağlı olmak durumundadır» dem&şiz-
djr. 

O halde tarafsızlık: ancak Türk Anayasası
nın siyasi tercihe bağlamadığı ve bir tercih 
yapmakta vatandaşları ve kurumları serbest 
bıraktığı noktalarda -mevzuubahistir. Aslında 
eski Anayasadan ve eski TRT Kurumundan 'da 

böyle anlaşılması lâzımdır. TRT Kurumu millî 
bir müessese olarak vazife görecektir ve Türk 
Anayasasının siyasi tercihlerine sadakatle mü
kelleftik. 

Hiç şüphesiz bu genel ilkeleri 2 nci madde
de ifade etmekle yetinmedik; bu taraf sizliğin 
fiilen sağlanması için teşkilâtta, denetim mad
delerinde, organlarında, genel müdürün görev 
ve yetkilerinde ve sair maddelerde bunu birer 
birer pekiştirmeye çallştik. Şıimıdi, kanunun 
bütününü bu maddenin şahsında müzakere et
mek doğru olmıyacağı için, diğer teferruat iza
hatımı ileriiki müzakerelere talik «diyorum. Bu 
noktada arkadaşlarımın katiyen merak etme
melerini hassaten rica ederim. TRT Kurumu 
Türk Anayasasının siyasi tercihlerine sadakat
le mükellef bunu pekiştirmekle görevli, millî 
bir müessesedir, böyle olacaktır, böyle çalışa
caktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın ÇolakoğLu, 0. H. P. 

Grupu adına buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK

OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

1 nci maddedeki tarafsızlık deyimi konusun
da biz de grup olarak görüşlerimizi açıklıya-
caktık, Sayın Komisyon Sözcüsü de; «Başka 
milletvekili konuşmıyacaksa» kaydiyle söz iste
mişti:; fakat Sayın Başkanlık her halde o şartı 
dikkatte tutmadan... 

BAŞKAM — Başkanlıktan o kayıtla söz is
tenmedi efendim. Şahsınız için de söylemiş de
ğilim. Grup adına yapılacak olan konuşmaların 
yetkililer tarafından tevsikini umumi olarak 
söyledim. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK

OĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
Bu tarafsızlık veya özerklik deyimleri bir

çok arkadaşlarımız tarafından, özellikle A. P. 
Grupuna mensup değerli arkadaşlarımız tara
fından zaıman zaman tartışma konusu yapılmak
tadır. 

özerklik deyimi eskiden Anayasada yer al
ınıştı, bu deyimin kapsamını TRT de bâzı kim
seler zaman zaman, özellikle 1965 - 1971 dönemi 
arasında sorumsuzca kullanmışlardır. TRT za
man zaman ideolojik çekişmelere veya tartışma
lara doğru itilmek istenmiştir. Biz buna sureti 
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katiyede katılmıyoruz. Bu nedenledir ki, Ana
yasa değişmesinde yanlış anlamalara meydan 
verilmesin ve kapsamı da değiştirilerek kulla
nılmasın diye bu kez kanuna gerek Anayasada, 
gerekse bu tasarıda oldukça ayrıntılı biçimde 
şartlar, esaslar getirilmiştir. 

Sayın Kodamanoğhı, Komisyon Sözcüsü ola
rak bu konuyu etraflı bir şekilde açıkladılar, 
ben ayrıca temas etmiyeceğim. 

Yalnız, değerli arkadaşım Başer; tarafsızlık 
kelimesinin yanına 1 nci maddede; «Hür ve 
demokratik düzene bağlı olmak» kaydını öner
di. Oysa 2 nci maddenin yayın esasları bölü
münde Radyo - Televizyon Kurumunun yayın
larında hangi esaslara ve temellere uyacağı çok 
ayrıntılı biçimde sayılmıştır, okuyarak zama
nınızı almak istemiyorum. Yalnız şu Özerklik 
konusuna dokunulmuşken bir hususu açıklama
dan geçemiyeceğim. 

Özerkliği en çok istiyen ve savunan grupun 
mensupları zaman zaman bunu âdeta bir tartış
ma konusu olarak işlemekten hali kalmıyorlar. 
Oysa; 24 . 9 . 1963 tarihinde 359 sayılı Kanu
nun müzakereleri Yüce Mecliste yapılırken A. P. 
Grupu adına konuşan Sayın Sözcü aynen şun
ları söylemişti: «Muhtar müessese adı aliında 
kurulan kurumun hayatiyeti, muhtariyeti nis-
betinde ve ona sahibolduğu müddetçe mevzuu-
bahis olabilir.» 

Bu prensip muvacehesinde kanun teklifi tü
mü ile tatbik edildiğinde muhtariyetin kısıtlan
dığı müşahede edilmektedir. Arz ettiğim hu
suslar muvacehesinde muhtariyeti zedeliyen, te
kelciliği hâkim kılan maddelerin aynen kabulü 
halinde tasarıya menfi oy kullanacağımızı hür
metlerimle beyan ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar)» Tutanaktan aynen okudum. 

Şu halde sayın A. P. li arkadaşlarımız bu 
kanun görüşmeleri sırasında özerkliği en geniş 
biçimde savunmuşlardır, ama biz biiraz evvel 
açıkladığım gibi suiistimal etmenin karşısında
yız. Tarafsızlık da belki kötü kullanılabilir, 
kullanılmasın diye bugün bu kanun tasarısında 
bulabildiğimiz, aklımıza gelen bütün tedibrlerd 
getirmek istiyoruz. Ama bu tedbirler, sonucu 
sağkyabilir mi, sağlıyamaz mı? Bu bir zihniyet 
ve tutum meselesidir. Ne kadar mükemmel 
kanun yaptığımızı kabul edersek edelim, uygula
masını insanlara veriyoruz. En iyi kanunların, 
en kötü biçimde uygulandığı, en kötü kanun

ların en iyi bir biçimde uygulanabildiği, top
lumlarda çok görülen olaylardır. 

Şimdi müsaade ederseniz bu özerklik kelime
sini, artık mütemadiyen kötü kullanıldı diye, 
suiistimal edildi diye çekiştirmekten vazgeçelim. 
Tarafsız kelimesini 1 nci maddede getiriyoruz 
ve tarafsızlığın da açıklamasını en geniş biçim
de 2 nci maddede «Yayın esasları» diye sıra
lıyoruz. Binaenaleyh, kanun tekniği bakımın
dan bir tekrara gitmiyelim, kanım yapımı ba
kımından bu yol sakıncalı olabilir. Kanun met
nimi komisyondan çıktığı gibi kabul edersek, 
daha iyi olacağı kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, buyurunuz 

efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkam, değerli arkadaşlarımı; 

Tasarının 1 nci maddesindeki taraf sidik de
yiminin yerini alan eslki özerklik tâbiri üzerin
de aşağı - yukarı bir vuzuha varılmış bulumu-
yor. 

Bu konu üzerimdeki hassasiyeti mazur gör
mek lâzim. Mazur görmek lâzım çünkü, ger
çekten özerklik mefhumunum, deyimtimlim ve fel
sefesinin mücadelesini yaptığımız zamanlar 
özerkliğin bir sorumsuzluk olmadığı inancı için
de bu mücadeleye katıldık. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın 121 inci maddesi değişIMmeden 

önce özerklik Anayasaya girmiş, halk oyundan 
geçmiş ve bütün çabamız bu deyimi millete ve 
halka mal etmek olmuştur. Savuoiimaisiını ger
çekten yaptık, ama burada, gayet tabiî Sayın 
Çolakoğlu arkadaşımla da ters düşmüyorum. 
Memsuiholduğumuz siyasi partilerin üzerimde 
Türkiye'nin yüksek menıfaaltlerimi elbetöteki dü-
şünıüyoruız ve gerçekleri de çok açık bir şekil
de burada münakaşa ötmek bizim boynıumuaıını 
borcudur. 

Nedir TRT üzerindeki endişemiz? Çok rica 
ediyorum ve bilhassa zabıtlara geçsin istiyorum; 
altım çizerek konuşmak is/tiyorum, TRT üze
rimdeki endişemiz; omu halk huzurunda, bü
yük kitleler ve miillelt karşısında her türlü hıê  
sabi vermiş bir müessese olarak görmek arzu
muzdan doğuyor ve TRT içerisinde görevi ar
kadaşlarımızın çoğu da, «Allah askına, haküka-
tem bu kurum; en iyiyi, en güzeli, en doğruyu 
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savunan ve her türlü şaibemin ötesinde bar ku
rum haline getirmenin mücadelesini yapınız» 
dliye zaman zaman bizlere gelmiş, taleplerde bu
lulmuşlar, fikir beyan etmişlerdir. 

TaJbiî tarafsızlık ve özerkliğin, (Mnihterean 
arkadaşları/m takdir ederler) sınırını tesbit et-
mlek güçtür ve yine Sayın Çolakoğlu arkadaşı
mın söylediği gibi, aslımda özerkliğin müeyyi
desi, ölçüsü insan vicdanımdadır; kanunları uy
gulayan insanların vicdanımdadır. Yani, hük
mü getiraıliş koymuşuz, ama bunu uygulayan
lar eğer bunu hesaptan kaçana anlamunda tamüm-
lıyorlarsa, bizim özerk müasfseıseler kurmıatmııza 
ve bu ideale yaklaşmamıza imkân olamıaz. Bu 
bir seviye meselesidir. 

Şimdi, TRT de bu seviye yok mu? Elbetfce-
M var. TRT birtaıkım müspet icraat yapmamış 
mı? Elbette yapmış, ama bir gerçek var; ben 
Ankara Mebusuyum. Ankara'da halk, münev
ver, vazifel, Devlet hayatımda görev almış ki
sti soruyor bana: «TRT hakkımda birtakımı is
natlar var, hesap vermekten kaçılıyor, özerk 
müessese olmamın kalkanı, siperi arkasındadır. 
öyleyse, bu müessesenin hesabı, bu müessese
nin evrakları tetkik edilsin. Bunum için gerek-
11i düzen getirilsin, kontrol sistemli konulsun.» 
diyor. Gerçekten buna hayır demek mümkün 
değil arkadaşlarım, atma ne oluyor? özerklik 
terimiyle karşımıza çıkılıyor ve bu, Maliye mü-
fettdşlerime hesap vermemek gilbi bir düzeye 
gelip dayamıyor. 

Danıştay ilâmı mevcut... Danıştay ilâmına 
sonsuz saygımız var, ama kendisimden hesap 
talelbedilen her müessese giibi, gönül çok arzu 
«dendi M, TRT de bütün evrakı sarfiyesinii, 
her şeyini cesaretle Maliye müf etıtişlerfitnin ccıü-
ne döksün. 

Burada ifade etmek istemiyorum, sırası gel
diği zaman ifade edebilirim, tümü üzerinde 
de gayet açık - seçik konuştum. Çok şey söy
lenmiştir. Gömül arzu ediyor M, bunların hep-
simıden kendisimi ibra etmiş bir müessesemin alım 
açıklığı ile çıksın TRT. Bizim gayretimiz bu
dur. Bunun dışımda hiçbir duygusal emdişe-
miiız yoktur, olamaz, ama özerklik deyimi, 
(Açıkça ifade ediyorum) zaman zaman onu uy
gulamakla görevli kişiler ve icra kademeleri 
tarafından maalesef sorumısuızluk ve hesap ver-
menıek gibi, haltta hattâ Devletin içimde kemdi-
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sini Devlet görnıek ğM bir sonuca da varmug-
tır arkadaşlar. 

Şimdi, biz elbette ki ne şu ne bu, bütün mü
esseselerimizde millî semteae gitmeye mecbu
ruz. TRT yi gayet tabiî sosyal hayatın olay
larım aksettiren bir müessese olarak görmek 
(baş arzumuzdur, TRT elbette ki hiçbir iktida
rın, hiçbir Hükümetin borazanı olmıyacaktır, 
sözcüsü olmıyacaktır. Bunun uzun mücadele-
saımi vermiş bir memlekettim içimdeyiz. O acı 
günleri hep beraber yaşadık. TRT nin şu veya 
bu siyasi organım emrimde olduğu günlerim acı
sını hep beraber yaşamışızdır arkadaşlar. Bu
nu biz inkâr etsek tarih inkâr etmiyecek. öy
leyse o acı tecrübeleri, bugün kenıdimize ışık 
tutam birtakım mihraklar olarak kalbul ederek 
öyle bir senteze varmalıyız M, hem TRT huzur 
içerisinde vazife görsün, hem de halk ve mil
let TRT yi bütün icraatımda ibra etmiş olsun. 

TRT efllbetite ki politikamın üstünde tutula
caktır. TRT elbette siyasi partilerin her türlü 
kaprislerinim üstümde vazife görecektir. Bu 
emniyetli oma sağlamaya mecburuz. 

(Sayım özgümer dediler M, ef emdim TRT ta
rafsız hüviyet altında acaba Hükümet tarafım-
dan kendisine getirilmiş olan, bilfarz, (olmaz 
ya..) faşist, ya da koımümist manifestosunu oku
maya ımeeibur olacak mıdır? Tarafsız müessese 
dersek belki bu tarz; Türkiye Cumhuriyetimin 
bekası ile, rejimim bekası ile kabili telif olimı-
yacak bir belgeyi de tutup okumak zorunda ka-
OlaJbilir... Bayır arkaldaşlanm. Sayın Kodaman>-
oğlu^da ifâıde etlti buradan. TRT elbette ta
rafsız olacaktır, ama yalnız Atatürkçülükte! 
ve Devletlin bekası meselesinde tarafsız olmıya
caktır. Çünkü, TRT elbette ki her şeyden ön
ce Devletin malıdır. Devletin selâmetimi temim 
edecek bir mücadelede TRT tarafsız olamaz ve 
olmamasını istemek elbette ki hakkımızdır. 

Şimdi, bir arkadaşımız, «hür ve demokratik 
düzen» deylitaıintin 1 nci maddeye eklenmesimî 
ister. 

Değerli arkaıdaşlanım; 
Arkdiaaşlarıım da işaret buyurdular, buma 

lüzum yok. 2 nci madde çok açık şekilde Tür
kiye Radyo . Televizyon Kurumunun görevleri
mi saymıştır. Binaenaleyh, zaten bunlar ara
sımda her çeşit çalışıma ve yayım faalliyeıtlerinde 
Anayasanın özüne ve sözüne bütünüyle bağlı 
olmak gilbi bir meclburi^eıt yüklenmiştir TRT ye. 
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Omum hemen altında, insan halklarına da
yanan millî, demokratik, lâik ve sosyal Cum
huriyete, Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünle bağlılığını güçlendirmek gibi bir 
görev dahıa yüMenımişjtiir TRT ye. 

Bu itibarla ,1 moi maddeye, «hür ve demok-
raltfilk düzeme bağlılık» gibi bir deyim konulur
sa bu bir haşiv bir fazlalık olacaktır. Buma da 
lüzum yoktur. Tarafsızlık deyimi en uygum 
Mr deyimidir. Maddeyle, mazideki bütün acı 
tecrübeleri yenebilecek bir yeni statümün esası
nın konulmuş olduğu kanısındayım. 

MaddenSm. bu şekliyle Yüksek Heyetin tas
vibime mıazhar olması lâzumgeldiği inancında
yım. Bu inançla hepinize saygılar sunarım. 

Tteışekfkür ederiim. 
BAŞKAN — Sayım Tosyalı. 
Açık oylamalara katılmamış sayım üjyte var 

mı efemdim ... («Var var» sesleri) 
HASAN TOSYALI (Kastaımomu) — Sayım 

Başikamaım, değerli arkadaşflarıan; 
Yemi geltirdlmiş olan TRT Kanunumu tümüy

le müdafâa etimelk lâzımdır. 1 mci madde Ko
misyondan. geldiği şekliyle kabul edilirse çok 
yerimde olur. 

TRT özerklik vasfımdan taraf sizlik vasfıma 
geçirilmiş, TRT millî bir Devlet kuruluşu ha
lime g-etirilmis, TRT Amayasamızm özüme ve 
sözüme tümüyle bağlı hale gelârilaniştir. 

Bu balkımdan, 1 mci maddeyi olduğu gibi 
geçirirsek çok isalbetü bir şey yapmış oluruz. 

Saygılarımı sumamm, teşekkür ederini. 
BAŞKAN — Başkaca söz isıtiyem sayım üye 

yok. 
Madde üzerinde değişiklik ömergeleri var

dır, omOlara geçiyoruz. 
Açık oylamalarda oyumu kullanmamış sa

yım üye var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitbmiş-
tir, oy kupalarımı kaldırmaz. 

ömergeflıeri okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
TRT Kanun tasarısının 1 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

İNevşehir 
Hüsamettin Başer 

Kuruluş : 
Madde 1. — Türkiye Radyo Televizyon Ku

rumu adı ile hür ve demokratik rejime bağlı 

tarafsız bir kamu tüzel kişisi kurulmuştur. Ku
rumum kısa adı TRT dir. Merkezi Ankara'
dadır. 

Sayım Başkanlığa 
Tasarımım 1 mci maddesimim birimci fıkrasının 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyorum. 
önergemi ayrıca açıklıyacağım. 
Saygılarımla. 

İçel 
ITurham özigümer 

'1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu adı 
ile Anayasanın 121 nci maddesinde belirlenen 
tarafsızlık içinde görev yapan bir tüzel kişilik 
kurulmuştur. 

BAŞKAN — işlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum : 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — G-eri verilmiştir efendim. 
» (İçel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 
Sözcümüz sebeplerini izah etti efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarımıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız 2 nci madde hakkında 
bir maruzatımız var. 

BAŞKAN — Madde okunsun da omdan son
ra efendim. 

Görev ve yayın esasları : 
Madde 2. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Radyo ve Televizyon postalan ile yurt 

içine ve yurt dışına radyo ve televizyon yayım
lan yapmak, 

fb) Devlet aidıma yurdum çeşitli yerlerimde 
radyo ve televizyon istasyonlan ve tesisleri 
kurmak ve işletmek, bunlan genişletmek ve ge
liştirmek, 

e) Bu amaçla, gerektiğinde, kendi tesisle
rinde kullanılacak alet ve cihazlar ile ilgili 
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araştırmalar yapmak veya yaptırmak; bunları 
kısmen veya tamamen imal etmek ve bunun 
için gerekli tesisleri kurmak, 

d) Bu kanunla gösterilen esaslar içerisin
de, milletlerarası rayo - televizyon kuruluşları 
ve yabancı radyo - televizyon kurumları ile 
ilişkileri düzenlemek. 

Yayın esasları: 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun 

başlıca yayın esasları şunlardır : . 
Her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde 

Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı 
olmak; 

insan haklarına dayanan, millî, demokratik, 
lâik ve sosyal Cumhuriyete; Türk Devletinin 
ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığı güç
lendirmek; 

(Atatürk devrimlerinin, Türk toplumunun 
çağdaş1 uygarlık düzeyine erişmesini öngören 
dünya görüşünü yerleştirmek ve geliştirmek; 

Millî güvenlik ve genel ahlâkın gereklerini 
ve millî gelenekleri gözetmek; 

Millî kültür ve eğitime yardımcılık görevin
de, Türk millî eğitiminin temel görüş, amaç ve 
ilkelerine uymak; 

Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayın
lanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk 
ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotla
rına bağlı olmak; 

Haber ve yorumları birbirinden açıkça ayır
mak ve kaynaklarını belirtmek; 

Yorumlarda, Anayasa ilkelerine aykırı ol-
mıyan karşıt görüşlere dengeli şekilde yer ver
mek. 

18 nci madde hükmü ile seçim kanunların
daki hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — Efendim, ge
rek kanunun heyeti, umumiyesi üzerinde yapı
lan müzakereler esnasında, gerekse Yüksek 
Başkanlığınıza verilmiş muhtelif önergeler mu
vacehesinde bu madde hakkındaki Komisyonun 
mütalâasını tesbit etmek üzere, müsaade buyu
rursanız maddeyi önergelerle birlikte Komis
yona geri vermenizi arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, okunan 2 nci mad
deyi verilen değişiklik önergeleriyle birlikte 
geri istemektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiş ve 2 nci madde komisyona geri-
verilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kurumun organları : 
Madde 3. — Türkiye Radyo - Televizyon 

Kurumunun organları şunlardır : 
Yönetim Kurulu, 
Genel Müdür, 
Koordinasyon Kurulu, 
TRT Seçim Kurulu, 
Genel Danışma Kurulu, 
iSiyasi Yayınlar Hakem Kurulu. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA 

ÇERÇEL (Afyon Kaarhisar) — Sayın Başkan, 
Bu maddeyi de aynı esbabı mucibe ile geri is
tiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon okunan 3 
ncü maddeyi verilen değişiklik önergeleriyle 
beraber Komisyona geri istemiştir. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiş ve 3 ncü madde ko
misyona geriverilmiştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulu : 
Madde 4. — Yönetim Kurulu aşağıdaki şe

kilde kurulur : 
1. Genel Müdür, 
2. Biri, Türk Millî Eğitiminde üstün hiz

met ve ihtisası ile tanınmış kimselerden olmak 
üzere, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atana
cak üç üye, 

3. Üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarının biri 
hukuk, diğeri ekonomi veya siyasal bilim dal
larında kendi üniversitelerinde görevli öğretim 
üyelerinden, her üniversite için seçecekleri iki
şer aday arasından TRT Seçim Kurulunca biri 
hukuk, diğeri ekonomi veya siyasal bilim dalla
rından olmak üzere seçilecek iki öğretim üyesi, 

4. Üniversitelerin Akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarının 
elektrik, elektronik ve haberleşme tekniği dal
larında, kendi üniversitelerinde öğretim yap
makla görevli üyelerinden seçecekleri birer 
aday arasından TRT Seçim Kurulunca seçile
cek bir öğretim üyesi, 

5. Üniversitelerin akademik konularda ka
rar vermeye yetkili en yüksek kurullarınca ede
biyat, Türk tarihi, sosyoloji, psikoloji, felsefe 
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veya basın ve yayın dallarından herhangi biri
sinde yüksek hizmet veya eserleri görülenler 
arasından her üniversite için seçilecek birer 
aday ile; Ankara, İstanbul ve izmir İde sarı ba
sın kartı sahibi üyesi en çok olan gazeteciler 
dernekleri yönetim, denetim ve disiplin organ
larının birlikte kendi cemiyetleri adına seçe
cekleri birer aday arasından, TRT Seçim Ku
rulunca seçilecek iki üye, 

6. Devlet Konservatuvarları öğretim ku
rulları, istanbul Belediyesi Konservatuvarı Ba
tı ve Türk Müziği bölümü öğretmenleri, Devlet 
Tiyatrosu sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestrası sanatçıları tarafından her ku
ruluş adına seçilecek, sanat alanında yüksek 
hizmet veya eserleri görülmüş birer aday ara
sından, TRT Seçim Kurulunca seçilecek bir üye, 

7. İKurumun, ilk dört derece, kadrolarında 
çalışan personelinin kendi aralarından seçece
ği üç aday içinden; TRT Seçim Kurulunca se
çilecek bir üye. 

Bu maddenin üç, dört, beş ve altıncı fıkra
larında belirtilen ömseçdci kurullar, adaylarını, 
TRT Genel Müdürlüğünün ilgili kuruluşlara 
yazıyla başvurmasından itibaren en geç onibeş 
gün içerisinde Kuruma bildirirler. Toplanan 
aday listeleri ile adayların kimliklerine ilişkin 
bilgi ve belgeler TRT Genel Müdürlüğünce 
TRT ıSeçim Kurulu Başkanlığına iletilir. 

önseçim kurulları üye tamsayılarının salt 
çoğunluğuyla toplanır, seçimler gizli oyla ve 
katılan üyelerin çoğunluğu ile yapılır. 

Hükümetçe seçilen üyeler dışındaki yönetim 
kurulu toplantısına katılmamaları, ya da kanu-
üyeler ancak özürsüz olarak üstüste üç yönetim 
kurulu toplantısına katılmaamları, ya da kanu
ni bir engelin ortaya çıkması halinde TRT Se
çim Kurulunun karariyle görevlerinden uzak
laştırılırlar. Hükümetçe seçilen üyeler, atan-
malarındaki usulle değiştirilebilirler. 

iSürenin sona ermesinden önce boşalan üye
liğe aynı usulle seçilecek, üye eskisinin görev 
süresini tamamlar. 

Yeniden seçilmek mümkündür. Yönetim Ku
rulu üyeliğine seçilenlerin siyasi partilerle iliş
kileri, seçildikleri tarihten itibaren kesilir. 

Yönetim Kurulunun çalışma esasları bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, aynı 

sebeplerle bu maddenin de Komisyona iadesini 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan 4 ncü madde
yi, madde üzerinde verilen değişiklik önergele
riyle birlikte Komisyon geri istemiştir. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum; kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiş ve 4 ncü madde 
Komisyona geri verilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulunun Görevleri : 
Madde 5. — Kurumun yüksek karar ve yöne

tim organı olan Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır : 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik 
tasarıları hakkında karar vermek, 

Genel Müdürün teklifi üzerine, Genel Müdür 
Yardımcılarının atanmaları, görevden alınmala
rı veya görev yerlerinin değiştirilmesi hakkında 
karar vermek, 

Genel Müdürlükçe kurum bütçesini ve kad
rolarını karara bağlamak, 

Genel Müdürlükçe hazırlanacak bilançoyu, 
kâr ve zarar hesaplarını kabul veya reddetmek, 

Alım - Satım yönetmeliğinde gösterilecek 
miktarlardaki alım, satım, yatırım ve kiralama
lar hakkında karar vermek, 

Bu kanunda belirtilen ilkelere göre plânla
nan genel program tasarısını karara bağlamak, 

Danışma Kurulunun görüş ve dileklerini de
ğerlendirerek, alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek, 

Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konu
larda prensip kararları almak, 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca 
hasırlanan yıllık ve ara raporlarını inceliyerek 
gereğini yapmak, 

Kurumla ilgili ve başka mercie bırakılmamış 
konularda karar almak, 

Bu kanunda belirtilen başkaca görevleri ye
rine getirmek. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, madde üzerin
de söz istemişsiniz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Feragat 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu madde üze
rinde başka sıöz isteyen?.. Yok. Bir değişiklik 
önergesi vardır, okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 
TRT Kanun tasarısının 5 nci maddesinin 

10 ncu bendine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsametiıı Başer 

Madde 5, — Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunca ve maliye müfetiglerince hesaplar 
tetkik edilir, suç unsuru varsa ilgili mercilere 
verilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —- Komisyon önergeye katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

5 ncıi maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaıiy enler.,. Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulu Toplantıları : 
Madde 6. — Yönetim Kurulunun toplantı 

ve karar yeler sayısı, üye tamsayısının salt ço
ğunluğudur. 

Genel Müdür veya vekili Yönetim Kurulunun 
Başkanıdır. 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan 
Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu, ayda en az 
iki defa toplanır. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, madde üzerinde 
söz istemişsiniz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Başkaca söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. iki değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in önergesi geri 
verilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
TRT Kanununun bâzı maddelerinin değişti

rilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkındaki tasarının 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasındaki «veya vekili» tabirinin çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI RIZA ÇER-
ÇEL (Afyon Karahisar) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor 
efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
memişin1. 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdür ve yardımcıları : 
Madde 9. — Genel Müdür, Bakarlar Ku

rulu kararnamesi ile atanır. 
Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olu

nur ve yönetilir. 
Genel Müdür : 
TRT'nin, Anayasanın ve bu kanunun ön-

ıg'ördiiğîü esaslara aykırı yayın yaptığı ve ta
rafsızlık lisesinden uzaklaştığı, 

Görevi ile ilgili olarak ağır bir hizmet ku
suru işlediği, 

Müllî güvenliğini, kamu düzeninin ve Dev
letin dış güvenliğinin açıkça gerekli kıldığı, 

Devlet memurluğu niteliklerini yitirdiği hal
lerde ; 

Başbakanın veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grupu bulunan siyasi partilerden 
birinin yazılı olarak TRT Seçim Kuruluna 
ba]/vurmusı ve bu kurulun olumlu görüşünü bil
dirmesi halinde, Bakanlar Kurulu kararnamesi 
ile görevinden uzaklaştırılır. 

Genel Müdür ve yardımıcısı olabilmek için 
gerekli şartlar şunlardır : 

Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
Bu görevleri yerine getirebilecek ehliyet, 

bilgi ve tecrübe salıiibi olmak, 
Devlet memuru olmaya kanuni engeli bu

lunmamak. 
Genel Müdür yardımcılarından birinin yük

sek elektrik veya yüksek elektronik mühendisi 
'olması şarttır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ALİ RIZA 
ÇERÇEL (Afyon KaraJhisar) — Sayın Başkan, 
bu maddeyi de verilen önergelerle birlikte geri 
istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
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Başkan, şifahi mâruzâtım var efendim; belki 
Komisyon bunu da dikkate alır. 

BAŞKAN" — Sayın özdenoğlu, şifahi mâ
ruzâtınızı arz edebilmeniz için müzakereye 
girmemiz gerekiyor; bunu Komisyonda ifade 
buyursanız.... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, Komisyondan önce bir takaddüm hak
kım oldu, müsaade ederseniz konuşayım da 
ondan sonra Komisyon geri alsın. 

'BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, yerinizden 
ifadesi mümkün mü efendim bunun? .. 

'SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, müsaade buyurursanız zapta geçmesi 
için kürsüden ifade edeyim, kısa zaten efen^ 
diım, 

BAŞKAN — Ama müzakere açmış olu
yorum o vakit. Komisyonun bir talebi var, bu 
talebi oya koymaya mecburum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Usu
len mâni bir hulsus var mı efendim? 

BAŞKAN — Mâni efendim, çünkü bir talep 
var, Komisyonun bu talebini oya sunmaya 
mecburum. Söz sırası da var ayrıca, müzakere 
açtığım takdirde sıraya da tâbisiniız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Tama-
miyle hukukî bir izahtır efendim. 

BAŞKAN — işte onu eğer mümkünse soru 
olarak tevdi ediniz. Bu talep muvacehesinde 
bir soru olsun; olmadığı vakit Komisyondan 
rica edeceğim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, maddenin esaisı bu. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, Umumi Heyet 
Komisyonunun talebini kaibul etmezse ancak 
o vakit mümkün. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Yüksek 
[Başkanlığınıza bir soru sormaklığıma müsaade 
buyurur musunuz efendim? 

İBAŞKAN — Bulunduğunuz yerden buyu
runuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Zatıâ-
liniz söz söylemeye başladığınız anda müzakere 
başlamıştır, müzakereyi açtınız beyefnedi. Mü-
zajkere başlamışken milletvekili madde üzerinde 
söz istediği zaman Komisyonun takaddüm 
hakkı var mıdır ki, geri alsın? 

İBAŞKAN — Komisyonun her zaman takad
düm hakkı var, Hükümetin de var. 

24 . 12 . 1971 0 : 1 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Benim 
söz söylemek hususunda takaddüm hakkım var, 
ben konuşurum ondan sonra geri isterler efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi geri isti
yor Sayın Özdenoğlu. Geri isteyince bu; mad
deye yeniden şekil vereceğim demektir. 

ŞÎNASI ÖZDENOĞLU (Ankara) — Öyle 
ise komisyon maddeyi yeni şekliyle verdikten 
sonra Genel Kurulda konuşurum. 

BAŞKAN — Tabiî, lütfedersiniz efendim. 
Komisyonun talebini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. KaJbul edil
miştir ve 9 ncu madde, değişiklik önergeleri ile 
birlikte komisyona gerlverilmiştir. 

Açık oylamaların sonuçları gelmiştir, sırası 
ile arz ediyorum. 

Balıkesir Milletvekili öihat Bilıgehan ve 18 
arkadaşının, 819 sayılı Devlet memurlarına 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan 
Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin açık oylamasına, 
78 sayın üye katılmış; 76 kabul, 2 ret oyu çık
mıştır. Açık oya yeniden sunulacaktır efendim. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına, 56 sayın üye katılmış; 54 
kaibul ve 2 ret oyu çıkmıştır. Açık oylama tek
rarlanacaktır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 48 
sayın üye katılmış; 47 kabul, 2 ret oyu çıkmış
tır. Açık oylama tekrarlanacaktır. 

1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli 
T. K. cetvelinde (Torba kadrolar) değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının açık oy
lamasına, 44 sayın üye katılmış; 44 kabul oyu 
çıkmıştır. Açık oylama tekrarlanacaktır. 

1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının açık oylamasına, 42 sayın üye 
katılmış; 42 kabul oyu çıkmıştır. Açık oylama 
tekrarlanacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının açık oylama
sına 36 sayın üye katılmış; 36 kabul oyu çık
mıştır. Açık oylama tekrarlanacaktır. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı oetveller'de değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 
37 sayin üye katılmış; 37 kabul oyu çıkmıştır. 
Açık oylama tekrarlanacaktır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına 30 sayın üye 

katılmış; 30 kabul oyu çıkmıştır. Açık oylama 
tekrarlanacaktır. 

Açık oylama sonuçlarına göre çoğunluğumu
zun bulunmadığı anlaşılmıştır. Esasen çalışma 
süremizin de bitmesine çok az zaman kalmıştır. 

27 Aralık 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saaJti : 18,50) 
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Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 arkadaşının 819 sayılı Devlet Memurlarına avans su
retiyle ödeme yapılmasına dair olan kanunun. 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Nah.it Menteşe V 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıunbaş 
ibrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
İhralhim öktam 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok '" 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 78 

Kabul ede nler : 76 
Reddedenler : 2 

Oekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 364 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolnkoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 

Mehmet Yardımcı 
İZMİR 

Burhanıettim Asutay 
Münir Dal dal 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

Mevlüt Ocakcıoğlu 
ORDU 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Ba^ri Albayrak 

SAKARYA 
M. Yedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

rr»y% f y â ,m 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekreta Dikmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 
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[Reddedenler] 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin.' Başeır 
SİNOP 

Hilmi Biçer 

[Açık Üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 

1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehiı 

Vekûn 

»9<t 
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1971 yılı Bütge Kantosuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kamın tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğımıkılk yoktur.) 

AFYON KARAHISAR 
-Mektaet Rıza Çerçel 

ANKARA 
Şinasi Özdenoğlu 
Mustafa Kemal Yılmaz 

AYDIN 
Ntahit [Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıuıbaş 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
56 
54 
2 
0 

386 
8 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
ERZURUM 

Rasim Canislî 
Gıyascttin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Ismıail Arar 
Bahir Ersoy 
Lebi t Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 

Müııir Daldal 
KARS 

Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

NEVŞEIÖP 
Hüsamettin Başer 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elazığ . 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya X 
Nevşehir \ 

— 
Yekûn 8 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
Orhan Demgnız 
M. Fahri Uğraaızoğlu 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

AFYON KARAHISAB 
Mehmet Rıza Çerçel 

ANKARA 
Şinasi Özdenoğhı 
Mustafa Kemal • Yılmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mcvlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 48 

KaLul edenler : 47 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 393 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemisettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan Özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baha Müdermoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 

[Açık üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

NİĞDE 
Mcvlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kemal Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrnsızoalu 
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1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunununa ekli T. K. cetvelinde (Torba Kadrolar) değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
44 
44 

0 
0 

398 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalın 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
ERZURUM 

Ras&m CSnisll 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlıı 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu -

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Nuri Koda.manoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 

Hatay 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

(Çoğunluk yoktur.) 

ORDU 
Mevlüt Ocakçı oğlu 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uorasızoglu 

Yekûn 
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1971 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılrtfası "haikkınâa 

kanun teklifine verilen açık oyların neticesi 
(Çoğunduk yo/ktur.) 

-

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Ertuğrul Mat 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENİZLİ 
îlhan Açıkalm 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
42 
42 
• 0 
0 

400 
8 

/Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürfc 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ş in asi Çolakoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İsmaill Araır 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Ediıme * 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

—. 
1 Tökûn 8 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozath 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasız-oğlu 

»•-<« 
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Valaflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması hak

kındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ANKARA 
Suna Tural 
Muısitaüa Kemal Yılmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENÎZLÎ 
İlhan Açıkalın 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 36 

Kabul edenler : 36 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 406 

Açılk üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ERZURUM 

Rasim Ginisli 
ESKİŞEHİR 

B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

İZMİR 
Burhanettân Asutay 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kıürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basen* 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

m 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Yekûn 

»•-« 
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M. Meclisi B : 20 24 . 12 . 1971 Û : 1 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasansına verilen açık oylann sonucudur 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Sıma Tural 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 37 

Kabul edcaler : 37 
Ileddcdenler : 0 
Çökinscrler : 0 

Oya katılmıyaular : 405 
Acık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ERZURUM 

ftasim, CÜnisli 
ESKİŞEHİR 

B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

IZMIR 
Burhanettan Asutiay 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

MARAŞ 
M. Zekeriya Künşad 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
M. Nura Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

[Açık üyelikler] 

(Çoğunluk yoktur.) 

Bursa 
Diyaıfbalkır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SD7AS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Mehmet Ka'zova 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

- « • • • »-••« 
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M. Meclisi B : 20 24 . 12 . 1971 O : 1 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine vetrilen açık oyların sonucu 

(Çoğumlıi'k yoktur.) 

AFYQN KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılma*. 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mevlüt Yiilmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Kasım Önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 30 

Kabul edenler : 30 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katıl mı yanlar : 412 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok 
ERZURUM 

Rasim Oinisld 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 

İSTANBUL 
İsmail Arar 

İZMİR 
Burhaııetttin Asutay 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Baha Müderrisoğlu 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

[Açık üyelikler] 
Bursa . 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn S 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

>>w^< 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

20 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 12 , 1971 Cama 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yenliden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 3. — 24 .12 .1963 tarih ve 359 sayılı Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilkrıesi ve bu kanuna 
ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Millî Eğitim, 
Dışişleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, Anayasa 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 58 numarala Geçici Komisyon raporu 
(1/537) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma tarihi : 
•6 . 12 . 1971) 

" X 4. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 

:20 . 8 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 büt

çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başfcam>-
lığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398 ve 398 e 1 nei ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 4 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
3 . 12 .1971) 

X 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide bilan
çosuna ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/508) (İS. Sayısı : 399 ve 399 a 1 ncd 
ek) (Birincıi dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971, ikin
ci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 3. — Devlet Ormanı İşletmeleriyle Kereste 
Fabrikalanmaı 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı : 
400 ve 400 e 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
3 . 8 . 1971, ikinci dağıtana tarihi : 3 . 1.2 . 1971) 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yuh Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi! ile Orman Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. 
Sayısı : 401 ve 401 e 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1971, ikinci dağıtma tarihi : 
3 .12 .1971) 

X 5. —• Vakıflar Genel Müdürılüğünün 1967 
bütçe yılı Kesdnhesabıııa ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/278, 1/131) 

( x ) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir 



(S. Sayısı : 402 ve 402 ye 1 nci ek) ("Bininci 
Dağıtma tarihi : 3 .8 . 1971; İkinci Dağıtma ta
rihi : 3 .12 .1971) 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276, 
1/64) (S. Sayısı : 403 ve 403 e 1 nci ek) (Birim
ci dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971; ikinci dağıtma 
tarihli : 3 . 12.1971) 

X 7. — İstan/bul Üniversitesinin 1968 büıtçe 
yılı Kesiinhesabına ailt genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkaınlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yı
lı Kesıinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 404 
ve 404 e 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 
4 . 8 . 1971; ikinci dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 8. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesiinhesabına adıt genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Geneli Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/265, 1/50) (ıS. Sayısı : 405 ve 4Ö5 e 1 nci 
ek) (Birinci dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971; ikinci 
dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1971) 

X 9. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Kpimisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/542; Cumhuriyet Senatosu : 1/5) 
((Millet Meclisi S. Sayısı : 445; Cumhuriyet 
(Senatosu iS. Sayısı : 7) (Dağıtma tarihi : 
20 .12 .1971) 

X 10. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh 
('A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ana Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
'tezkereleri (Millet Meclisi: 1/544; üumjhuriyeıt 
Senatosu: 1/6) (Millet Meclisi S. Sayısı : 446, 
ıCuımhuriyeit Senatosu S. Sayısı : 8) (Dağıtma 
tarihi : 20 .12 .1971)' 

X 11. — 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanunu
na ekli T. K. cetvelinde (Torba Kadrolar) değiı 
siklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
'başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/539.; 
Cumhuriyet Senatosu: 1/7) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 447; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
9) (Dağıtma tarihi : 21 . 12 .1971) 

X 12. — Millet Meclisi İdare Âımirlerinin, 
1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işan 
retti cetvelde değişildik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karana Komisyonu raporuna! 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi: 2/582; Cumhuriyet Senatosu: 2/3) 
('Millet Meclisi S. Sayısı : 441; Cumhuriyet 
Senatosu İS. Sayısı : 3) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 .1971) 

X 13. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yûıı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/549; Cum
huriyet Senatosu : 1/3) (ıMillet Meclisi S. Sa
yısı : 444; Cu'mhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
6) (Dağıtma tarihi : 22 . 12 . 1971) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya^' 
pılınası hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karanaı 
Komisyonu raporuna dair Gulmlhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/551; Cumhuriyet, 
Senatosu : 1/4) (Millet Meclisi S. Sayısı : 443; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 5) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 12 . 1971) 

X 15. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirt 
lerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2)I 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe Karma Koimisyonu 
raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
ı (Millet Meclisi : 2/576; Cumhuriyet Senatosu: 
2/4) (Millet Meclisi S. Sayısı : 442; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 4) (Dağıtma tarihi : 
22 . 12 . 1971) 



V 
İKİ DEFA GÖÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık fcaamoı teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kumla 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 22 . 4 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

X 2. —Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 3. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Bilinci dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 5. — Manisa Milletvekili Hikni Okçunun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla-

3 — 

I rmdan seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 

I taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi •. 18 . 9 . 1971) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkcine'nin Toptancı halleri kanun teklifle-

I ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet îko-
nıisyonlarınidan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon rapora (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

I 8. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
I Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 

2 Temmuz 1951 ıtarih ve 5805 sayılı Kanunun 
I 2 nci maddesinin birinıci fıkrası «K» ibenıdinlde 

değişiklik yapılması (hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turiiam ve Tanıtma ve 'Millî Eğitim 
komisyonları raporları, (1/305) (S. (Sayısı : 417 
ve 417 ye ibirdnci ek) (Birinci dağıitm,a tarihi : 
23.8.1971, ikfei'ci dağıtıma tarihi : 29.11.1971) 

X 9. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han ve 18 arkadaşının, 819 sayılı Devlet Me
murlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/586) (S. Sayısı : 438) 

| (Dağıtma tarihli : 8 .12 .1971) 

I* 10. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkaidıaşmın, 4926 sayılı Kamuna bağlı (1) 

I sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitelimde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırıma ve Yayım Enstitüsü ile 

i Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkındsa kanun teklifi ve 

I Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi •: 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
19 . 8 . 1971 : 9 . 12 . 1971) 



11. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Mamurları Kanununa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
•maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtıma1 

tarihi': 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 
12. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı--

oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jdoloğlar Olda-
sı kanunu telklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 yö 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

13. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hafekımda kamun tasarısı; ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 

427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

X 14. — 13 . 7 . 1956 tarifhli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dış Ekonomik İlişkiler, Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye ve 
Plân Komisyonları naporları (1/517) (S. Sa
yısı : 439) (Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1971) 

X 15. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük sü
resi n in .uzatılmasına dair kamun tasarısı ve Dış 
Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştır
ma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından kurulu 6'2 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/528) (S. Sayısı : 448) (Dağıtma ta-
rihi : 21 . 12 . 197tL) 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge han ve 17 arkadaşının, 819 sayılı 
Devlet Memurlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan 
Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2 /586) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Üniversiteler personeli maaşlarına avans sekilinde ilâve tediye yapılmasını öngören kanını tek
lifimizle gerekçesini! ilişik olarak sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadenizi rica eder, saygılarımızı sunarız. 

26 . 11 . 1971 

Balıkesir Milletvekili Trabzon Senatörü. İstanbul Senatörü 
C. Bilgehan A. Ş. Ağanoğlu C. Yıldırım 

Niğde Milletvekili Niğde Milletvekili Trabzon Milletvekili 
M. N. Kodamanoğlu M. N. Çerezci E. Dikmen 

İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
O. Kdbİbay V. Tanır §. Asbuzoğlu 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili İzmir Milletvekili 
A. B. Vzuner V. Engiz B. Asutay 

Trabzon Milletvekili Bursa Milletvekili Erzincan Milletvekili 
M. Arslantürk 1. Öktem H. Çetinhaya 

Edirne Milletvekili Çanakkale Milletvekili Yozgat Milletvekili 
C. Sayın M. Çalıkoğlu C. Sungur 

319 sayılı Devlet Memurlarına Avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 1 ve 5 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. 

•'CHENEL GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasiyle ilgili 1327 sayılı Kamunun 1 nci mıad-
-desi üniversiteler personelini kapsamı dışında bırakmıştı. Üniversitelerde öğretici kadrolarda bu
lunanlara ödenecek maaş ücret ve her türlü istihkakların yeni ölçülere bağlanması için ayrı bir 
(Üniversite Personel Kanunu) çıkarılması öngörülmüştür. 

Devlet Memurları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görevli personel 1 Mart 1970 tarihinden 
itibaren geçerli olan ve 1 . 12 . 1970 tarihinden beri uygulanan yeni ölçülerde maaş ve ücretler 
-almaktadır. Üniversite personeline ise, henüz kendi kanunları çıkmadığı için eski aylıklar öden
mektedir. 

Üniversiteler personel kanununun ne zaman çıkarılacağı belli değildir. Bu durum üniversite
lerde huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. Artan hayat pahalılığı karşısında, maaşlarından başka 
gelirleri bulımmıyan büyük çoğunluktaki öğretim kadrosunun geçim sıkıntıları günden güne ağır-
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Taşmaktadır. Üniversiteler içerisindeki görevlere karşı ilginin azalmasına ve bir kısım profesör,. 
doçent ve asistanların başka sahalarda iş aramalarına sebebiyet veren bu hale son vermek için 
acele tedbir alınması zorunlu görülmektedir. 

Devlet memurlarının almakta olduğu yeni ölçülerdeki maaşlar seviyesine göre üniversiteler 
personelinin haklarının verilmesi tabiî ve mantıkî bir hareket olacaktır. 

Bıı, düşünceyle, üniversiteler personel kanunu çıkarılıncaya kadar, eski ve yeni maaşlar arasın
daki farkların avans şeklinde ödenmesini öngören bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Teklif, halen sadece üniversiteler için uygulanmakta olan «819 sayılı Devlet Memurlarına Avans 
(Suretiyle Ödeme Yapılmasına dair Kanun» un birkaç maddesinde değişiklik yapılmasını öngör
mektedir.' Yapılacak değişiklik, eski aylıkların yeni ödemelere uydurulmasını mümkün kılacak 
niisbetler getirmektedir. 

Maddelerin gerekçesi : 
Teklifin birinci maddesi 819 sayılı Avans Kanununun birinci maddesini değiştirmekte ve eski 

ölçülerde maaş alan üniversite personelinin istihkaklarını, 657 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden ve yürürlüğe koyan 1327 sayılı Kanunun getirdiği yeni ölçülere uyduracak nisbetleri göster
mektedir. Aylığı 400 - 950 lira arasında olanlara j % 125 oranında, aylığı 1 100 - 2 000 arasında 
olanlar için }% 100 oranımda avans verilmesini öngörmektedir. 

Teklifin ikinci maddesi; 819 sayılı Avans Kanununun 5 nci maddesini değiştirmekte ve avans
ların üniversite saymanlıklarınca ve üniversite bütçesinden ödenmesini; üniversiteler personel 
kanunu çıkarılıp yürürlüğe konacağı tarihe kadar avans şeklinde yapılacak tediyelerle ileride 
kesin şeklini alacak maaşlar arasındaki farkların ne tarzda işleme tabi tutulacağını göstermek
tedir. 

Üçüncü Madde; kanunun yürürlük tarihini, Devlet memurlariiyle bir paralellik sağlamak amja-
ciyle 1 Aralık 1970 olarak tesbit etmektedir. 

Dördüncü madde kanunu uygulamaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılındığını göstermektedir.. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 7 . 12 . 1971 

Esas No. : 2/586 
Karar No. : 120 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetiklik! Ihususu İKolmiisyonumuza «havale (buıyurulan «Balıkesir Milletvekili Oilhait (Bilgelhan ve* 
18 arkadaşının, $19 sayıılı Devlet taemurlarınıa 'avans suretiyle1 ödeme yapıiimıasına dair olan Katra
nım 1 ve !5 nci maddelerinin değifşltiri'lmıesi hakkımda fkainun teklifi», Maliye ve Millî Eğittim foa-
(kanlıklan 'temsilcileriyle, Anlkara Ve Isıtamlbul Üniversiteleri rektörlerinin de hazır fourunldııklarr 
otuırulmda görüşüldü; 

Yüksek malûmları lollduğu üzere 057 sayıllı Devlet Memurları Kanunu ve <otıu (tadil öden 13'2T 
sayılı Kanun, üniversiteler üğrdtim personelini kapsamı dışında bırakmıştı. 

Değişlik Ibir personel statüsüne ıtalbl olmalara ıgerefkçıesiiyle, yapılan !bu fcaıpsam dılşı bırakma so-
ouıcu, Hükümetçe Ikonıuyu halledecek Ibir tasarı hazırlanlmıiş ve Oaomisyonuimuz ıgündelmine girmiş-
iken, üerelt Ikonusumunı1 da, hazMiaînmıaikta olan (ünüversite reform fkanunu ıtasarıisı) İçerisinde müta
lâa edi'leaeği gerek'çiesirvle geri alınmıştıı. 

Hazıırlanımıaklta lOİan tasarınım (Meclislere sunuluş tarihi henüz kesin olarak (belli olmadığı gaibi, 
Meclislere sunulduğunda, gündemi çok mahmul olan Meclislerde ne ızamaa kanuniyet âkftitsaibeidece-

Millet Meclisi' (S. Sayısı : 4'38) 
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ğinin >de şimdiden Italhmini kalbil olamayacağı, (kaldi İki, mevcut ihaya;t pahalılığı muvacehesinde ge
çim şartlarının ıgünlbegün ağırlığını Ihiteettirdiği de bir vakıadır. 

Devlet memurlarımın almakta 'olduğu yemi ölçülerdeki maaşlar seviyesine Igöre üniversite öğre-
Itim ikadrlo'su maaşlarının lavans /verilmiek suretiyle eşit seviyeye eriştirmeyi öfılgören telklİf üzerinde 
sayın üyeler kişisel (görüşlerini İfade ledenefe, genellikle üniversite reform tasarısıının biran önice 
Meclislere veri'toesini, (üniversite öğretim kadrosunun ücret sisteminin Iböyle palyaıtif tedbirlerle 
çötfümlenjemiyeoeği Ihuısuısları üzerinde durmuşlar, rektörlerin rakamlara müstenit mukayeseli (bilgi 
sunuşlarımdan somra miüzıminlesjen (bu konunun biran evvel esaslı ve kökÜlü tedbirlerle çözümlenmesi 
için Hükümetin (gerekli Ihaizırlıikları yatplması temennisiyle, teklifi, üniversite öğretim camiasını 
günlük yaşantılarında kısmen de ^lsa (ferahlatıcı nitelikte mlültalâa ederek: kalbul'e (şayan görmüş
lerdir. 

'Tefelifin tümü üzerinde vâki görüşmelerden sonra, ımaddeleria görüşülmesine geçilerek, 

Kanun başlığı, 1 mail madde ve 1 inci maddeye Ibağh çerçeve 1 mci madde teklifteki şekliyle ay
nen., 

'2 nci maddeye bağh çıeHçefVe 6 tnici /madde ise, maddenin, Aralık 1970 ten ütilbareaı Ibirdlîimiş 
avanslarım ödeme şeklini Ihüklme (bağlıyan Üçüınıcü fııkrası, (Hükümetim imikâttlarımii zıorlaımamak; ve 
(bir serlbestî tanımak: medeniyle Ibiralkmıiş avansların Balkanlar IKurulunun telslbit edeceği esıaislar dâ
hilimde 1972 malî yılı içerisinde ödiemımıefsi şıdkliııde değiş'tirilmiş, yürürlük ve yürütme maddeleri tee 
aynen (kabul edilmiştir. 

öncelik fve ivedilikle (görüşülmek ve Grenel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa Isuauiur. 

Sözcü 
Ankara 

31. K. Yılmaz 

Amasya 
8. Aygün 

Denizli 
H. Orla 

îçel 
C. Okyayuz 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoglu 

Manisa 
M. Erten 

Rizo 
8. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
T. Toker 

Erzurum 
R. Cinisli 

tzmir 
K. önder 

Kayseri 
M. Yüceler 

Malatya 
M. Kaftan 

imzada bulunamadı. 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Başkanyekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
İV. Menteşe 

Hatay 
7/. Özkan 

İzmir 
A. N. tiner 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Malatya 
A. Karaaslan 

Niğde 
İV. Kodanıanoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 438) 



BALIKESİR MİLLETVEKİLİ CİHAT 
BİLGEHAN VE 18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

819 sayılı Devlet Memurlarına avans suretiyle 
ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 1 ve 
5 nci maddelerinin değiştirilmesi 'hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. ^ - 819 sayılı Devlet Mdmıurları 
Kanununa dk kamunun 1 mei inıaddcsi aşağı
da ki şckiklc değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Üniversiteler Personel Ka-
muuuinun yürürlüğe gireceği 'tarihe kadar, Üni
versite öğretim, (üyeleriyle yandıım,cılarına 2G3 
isayıl'ı Kamun gereğince zaımiına cşais «ilam aylık
larıma ilâve ıoliara!k 'her ay aşağıdaki oranlarda 
avans sıınetiylc ödeme yaıpılı r. 

Aylık Oran 

400 - 950 % 125 
1 100 - .2 000 % 100 

Avans, imımhasıran esas ay hıklara uygula
nır. Ek görev, Ünilverisitc tazlminatı ve diğer 
namlarla verilen îîstilhlkalklara teşmil edilmez.» 

MADDE 2. — 819 «ayılı Devlet Mamurları 
Kanununa ek kamunun 5 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 5. — Üniversiteler Persionel 'Ka
nunu hükümleri .uygulanıncaya İkadar, bu ka
nun gereğince verilecclk avanıslaıi* Üniversiteller 
isayımaınlılkliairmica bütçeye ıgJilder yaızılmak su-
rdtiyle ödenleğine mahsup edilir. 

Şu kadar (ki, Üniversiteler Personel Kanu
nu yürürlüğe girdiğinde öğretim, üyesi ve yar
dımcılarına ödenecek aıylılklarelaın verilen avans-
llar imahsubedildiktem sonra, moiksan ödeme ya-
pılmışısa faikları ayrıca ödenir. Fazla, ödeınıe 
yapılmışsa. tahsil olunur. 

Aralık 1970 ten itibaren birikmiş a/vams-
ların ödenımesi bu kanunun yayınından itiba
ren 3 ;ay içinde yapılır.» 

MADDE 3. — Bu kamun 1 Aralık 1970 tari
hinden itibaren geçerli (olmak üzere yayınlan-
lığı tarihi takibeden ay (başında yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu Kamunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

Millet Meclisi 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 18 ar
kadaşının, 819 sayılı Devlet memurlarına avans 
suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 
1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

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

MADDE 2. — 819 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 5. — Üniversiteler Personel Kanunu 
hükümleri uygulanıncaya kadar bu kanun ge
reğince verilecek avanslar üniversiteler say
ın aıılıklarınca bütçeye gider yazılmak suretiyle 
ödeneğine mahsubedilir. 

Şu kadar ki, Üniversiteler Personel Kanunu 
yürürlüğe girdiğinde öğretim üyesi ve yardım
cılarına ödenecek aylıklardan verilen avanslar 
mahsubedildiktcn sonra, noksan ödeme yapıl
mışsa farkları ayrıca ödenir. Fazla ödeme yapıl
mışsa tahsil olunur. 

Aralık 1970 ten itibaren birikmiş avanslar 
1972 malî yılı içerisinde Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde ödenir.» 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. • 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 438) 



Dönem : 3 / / I 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 4 1 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 malî ydı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapdması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /582; C. Senatosu : 2 /3 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 3) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15.12.1971 

Kanunlar Müdürlüğü x 

Sayı : 111 -2/3 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1'2 . 1971 gün ve 147 sayılı yazınız : 
Millet Melcllisi Mare Âmirlerinin, 1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca ka)bul olunan 'metni, 
Cum'huriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . '11)71 • tarihli 10 ncu Birleşiminde aynen ve açık 
aylo kalbul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica eiderim. 
'Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cum'huriyet Senatosu Başkan Y. 

Açık <oy neticesi : (96) 

Kaimi 
Ret 
Çekimser 

93 
2 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 16 . 12 . 1971 
Esas No. : 2/582, C. S. 2/3 

No. : 155 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1'971 tarihli 10 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkınida kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / / O 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 4 Z 

C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /576; C. Senatosu : 2 /4 ) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı : 4 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' 15 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
• 'Sayı : 112 - 2/4 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 12 . 1971 gıuı ve 148 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatbssu İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvel

de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan met
ni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminide aynen ve 
açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönde; il mistir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet! Senatosu Başkan Y, 

Açık oy neticesi : (96) 

Kabul : 95 
Ret : 1 

Bütçje Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 15 . 12 . 1971 

Esas No. : 2/582, C. S. 2/3 
No. : 154 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşimiıiie aynen kabul 
efdilen «C. Senatosu îdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi»1 ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönde
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 443 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/551; 
C. Senatosu : 1/4) 

Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 5 

Chtmhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 115 -1/4 

15 . 12 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 12 . 1971 gün ve 150 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerle değişiklik yapılması hak

kında kanun tasaraiının, Biütçe Karma Kornisyc-nunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 14 . 12 . '1971 tarihli J0 ncu Birleşimde aynen ve açık oyla kaibul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
iSaygılarım'la. ' • 

Mehmet Ünaldı 
Cumihuriyet Senatosu Başkan Y. 

Acık oy neticesi : (103)' 

Kahul 
Ret 
Oekinser 

101 
1 
1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 2/582, G. S. 2/3 
No. : 158 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

15 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuimlhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminde aynen kahul 
edilen «Orman Genel Müdürlüğü 1'971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel lere değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Ko misyonu .raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / / / 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 4 4 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/549; 
C. Senatosu : 1/3) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı : 6 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 113 -1/3 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 12 . 1971 gün ve 149 sayılı yazıniK : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

ha'kkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Koımisycvıunea kalbul olunan metni, Guımlhuriyet Senato
su Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ucu Birleşilmiıude aynen ve acık oyla kalbul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet ti naldı 
Cumhuriyet Senatosu OBaşkan Y. 

Açık oy neticesi : (104) 

Kabul : 102 
Ret : 1 
iCekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 15 . 12 . 1971 

Esas No. : 1/549, C. S. 1/3 
No. : 157 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Gen ol Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ııcu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Y ü k « k Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

[Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

•« — ^ I I 
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Dönem : 3 / / E 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 4 0 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/542; C. Senatosu : 1/5) 

Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 7 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 119 -1/5 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 9 . 12 . 1971 gün ve 151 sayılı ya^zıaıız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda kamun tasarısının, 

Bütçe Karma Eoımisyonunca kabul olunan metni, Cuimhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14.12.1971 
tarihli 10 oncu Birleşiminde aynen ve acık oyla ka'bul eldilerek, döisya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica •öderim. 
(Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkan Y. 

Açık oy nöticesi" :' (92) 

Kabul : 91 
Cekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 15 . 12 . 1971 

Esas No. : 2/582, C. S. 2/3 
No. : 152 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 aıcu Birleşimimde aynen kabul 
edilen «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkm'da kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte göndedilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

ÖBalıfcesir Milletvekili 
Cihat Bügehan 





Dönem : 3 / / f i 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 4 0 

1971 ydı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapdması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/544; C. Senatosu : 1/6) 

(Not : C. Senatosu S. Saysı : 8) 

Cumhuriyet Senatosu , 
Genel Sekreterliği 15 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 120 -1/6 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 9 . 12 . 1971 gün ve 152 sayılı yazınız : 
1OT1 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulumun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 neu Bini esiminde aynen ve açı'k oyla kabul edile
rek, dosya ilişikte gönderilmişjtir. 

Gereğini rica. ederim. 
Saygılarımla, 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkan Y. 

Açık oy neticesi : (93) 

Kaibul 
Ret 
Cekinser 

91 
1 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 15 . 12 . 1971 

Esas No. : 2/582, C. S. 2/3 
No. : 153 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Oulmihuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 „ 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «197:1 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
•hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 'Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1376 saydı 1971 ydı Bütçe Kanununa ekli T. K. cetvelinde (Torba 
kadrolar) değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/539; 
C. Senatosu : 1/7) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 9) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 124 -1/7 . 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 10 . 12 . 1971 ğün ve 153 sayılı yazınız : 
't'3'76 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli T. K. Cetvelinde (Torlba kadrolar) değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Kanma Koımisytanunca kaibul olunan metni, Cumjlıuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ©derim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkan Y. 

Açık oy neitceısi : ('95) 

Kabul r 93 
Çekinser : B 

Bütçe Karma [Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 15 . 12 . 1971 

Esas No. : 1/539, C. S. 1/7 
No. : 151 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 12 . 1971 tarihli 10 ncu Birleşiminde aynen ka'bu'l 
edî'len «1376 sayılı 1971 yılı Bültçe Kanununa ekli T. K. cetvelinde (Tiorba kadrolar) değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı»1 ve Bütçe Karma Koimisyonu raporu ilişikte 'gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksıek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat BilgeJıan 
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