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'iın, daha önceki birleşimlerde bakanlığı ile 
ilgili olarak yapılan .gündem dışı konuşma
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C. Senatosu 1/159) (M. Meclisi S. Sayısı : 
815; C. Senatosu S. Sayısı : 209) 670 
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cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/776; C. Senatosu 1/161) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 816; C. Senatosu S. Sa
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C. Senatosu S. Sayısı : 202) 575:576 

— 548 — 



M. MecM B : 57 14 . 2 . 1973 0 : 1 

Sayfa 
13. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
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tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/769; C. Senatosu 1/133) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 821; C. Senatosu S. Sayı
sı : 212) 579 :580 

17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/768; C. Senatosu 1/164) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 822; C. Senatosu S. Sa
yısı : 214) 580:581 

18. — Çorum Milletvekili Abdurrah-
man Güler, Tunceli Milletvekili Kenan 
Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İs
tanbul Milletvekili Eeşit Ülker, Konya Mil
letvekili M. Kubilay îmer ve Van Milletve
kili Salih Yıldız'm, Millet Mecisi İçtüzük 
teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/706) (S. Sayısı : 763) 581:606 

19. — Kastamonu Milletvekili5 Sabri 
Keskin ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tekli
fi ve Bayındırlık Komisyonu raporu (2/662) 
(S. Sayısı : 785) 606:608 

Muğla Milletvekili Ahmet 
KUR konusunda; 

Eskişehir Milletvekili Şemsettin 
hayat pahalılığı; 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay, Yük
sek: Hakem Kurulu üyelerinin ödenekleri ko
nusunda gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Millet Meclisi îçtüzük teklifinin (2/706) (S. 
Sayısı : 7G3) maddeleri üzerindeki görüşmelere 
devam edildi. 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çalışma süresi dolduğundan; Buldanh, BAĞ-

Sönmez, 14 Şubat 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Kemal Ziya öztürk Enver Akova 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

' Teklif 
1. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin 

Acar'ın, Mehmetoğlu 1929 doğumlu Hasan De-
mirok'a vatanî hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun teklifi (2/830) (Maliye 
ve Plân 'komisyonlarına) 

C. 'SENATOSUNDAN GELEN İŞLER 
2. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü

şü Hürriyeti hakkındaki Kanum'da değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı (M. Meclisi : 
1/520) '(Adalet .Komisyonuna) 

3. _ 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı (M. Meclisi : 
1/592) (Adalet Komisyonuna) 

4. — İnhisar Beyiyeleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi (M. Meclisi ; 2/368) 
(Plân Komisyonuna) 

Raporlar 
5. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imza

lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/476) (ıS. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973 (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Norveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştır
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/448) ('S, Sayısı : 802) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973 ı(GÜNDEME) 

7. — Sözleşmeli iSubay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (IS. Sayısı • 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) (GÜN
DEME) 

8. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

9. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

10. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 .1973) (GÜNDEME) 

12. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

13. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

14. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Ka/rma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/129) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 
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15. ~ İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 I 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

16. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere- I 
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

17. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) I 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973)>(GÜNDEME) 

18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu I 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke- I 
leri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma I 
tarihi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum- I 
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu I 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDE
ME) 

20. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere- I 
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum- | 
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huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2.1973) (GÜNDEME) 

21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komsiyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDE-
ME) 

22. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDE
ME) 

23. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/37) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) (GÜNDEME) 

24. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi: 
14.2.1973) (GÜNDEME) 

25. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1973) (GÜNDEME) 

26. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-
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ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri

yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi : M . 2.1973) (GÜNDEME) 

<•*> 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : ©aışlkanvöîkili Keımal Ziya Özitürk. 

KÂTİPLER : M. Orhan Baut (Ma'iisa), T. Boğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 57 nei Birleşimini açıyorum. 
Çalışmalarımıza 'başlıyoruz efendim, 

i l i . v - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'în, 
Marsilya'da ermeniler tarafından dikilen ve üze
rinde aleyhimizde bâzı yazılar bulunan bir anı
tın açılış töreni ile ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İki sayın bakanımız ve 9 sa
yın üye güııdem dışı söz istemişlerdir; imkân 
'ölçüsünde istekleri karşılamaya çalışacağım 
efendim,. 

İlik söz Sayın Dışişleri Bakanı Halûk Bayül-
• iken'indir, h uyurunuz efendim. 

DIŞilŞLEfRt HAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Marsilya'da 'ermeniler tarafından dikilen ve 
laleyhimiizdıe bâzı sözleri ifade eden bir anıtın 
açılış (töreniyle ilgili olarak açıklamada bulun
mak üzere huzurunuzu işgal ediyorum. 

Malûmları olduğu üzere, bu tören 11 Şubat 
Paziar günü yapılmıştır. Açılış töreninde, Fran
sız Hiükümeitinin bir üyesi olan Gençlik ve Spor 
İşleriyle görevli Devlet Bakanı Joseph Comiti 
ıbu törene balşkanlık etmiştir. 

Yüne malûmları olduğu üzere, aleyhimizde 
ifadeler taşıyan böyle bir âbidenin açılışına 
Fransa Hükümeti bakanlarından birinin baş-
teanlık etmesi karşısındaki hassasiyetimizi gös
termek ve istişarelerde bulunmak üzere Paris 

Büyükelçimize Ankara'ya dönmesi talimatını 
vermiş bulunuyoruz ve Büyükelçi de Ankara'ya 
dönmüştür. («Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

8aym ımjilleitvcıkilleri, olayın evveliyatı şöy
ledir: Marsilya'da Başkonsolosluk binamızın 
bulunduğu Avenue de Prado üzerinde, Başkon
solosluğa 100 metre mesafede kâin bir Ermeni 
kilisesinin bahçesine bir anıt dikilmesi 1971 se
nesinde kararlaştırılmış ve bu, tarafımızdan 
haber alınmıştır. Bu âbidenin üzerine «1915 yı
lında 'Türk idarecileri tarafından emredilen 
katliam kurbanı 1,5 milyon Ermeriinin ve Fran- . 
sa ve hürriyet için ölen Ermeni muharip ve mü-
dafilerinin hâtırasına...» şeklinde bir ibarenin 
de konulacağı haiber .alınmış ve Paris Büyükel
çiliğimiz tarafından zamıanında gerekli teşeb
büsler icra edilmiştir. Ve bu teşebbüslerde, bu 
anıtta Türklerle ilgili bir ibare bulun maniası
nın Ve böyle bir açılışa müsaade edilmemesinün, 
buna Hükümet seviyesinde bir iştirakin balhiıs 
konusu olmamasının gerektiği belirtilmiştir. Te-
şebbüsierimüzıe cevaben Fransız Hariciyesi, 
Tüıklerle ilgili (bir ibarenin bulunmasına razı 
olmayacaklarını ve bu şekilde açılışa müsaade 
etmeyeceklerini tarafımıza, Büyükelçimize ifa
de eylemiştir. 
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Bildiğiniz gibi, topluca yaşadıkları Fransa, 
Lübnan, Amerika, iBrezilya gibi ülkelerde son 
yıllarda biribaiam aşırı ruhlu Ermeni unsurları
nın tahrikiyle 1915, sözde, * Ermeni katliamını 
tel'in etmek amıacına yönelen birtakım kitabe-
ler, âbideler, anıtlar dikilmesine tevessül olun
muş bulunımaktadır. Filhakika, 1915 hadiseleri
nin 50 nci yıldönümü "münasebetiyle Ermeniler 
Beyrut'ta Bifkaya^da büyük bir âbıilde yaptır
mışlardır. Açılış 1970 senesinde vrıkubulmuş-
tur. İBu âbidenin üzerine evvelce, 1915 hadise
lerinden bahseden aleyhimize ibareler konulma
sı kararlaştırılmıştı, fakat Lübnan Hükümeti 
nezdinde vâki teşebbüslerimiz sonucunda bu 
ibareler .konulmamış ve âbide üzerinde Türkiye 
ve Türklerden bahsedilmemiştir. Filhakika, 
âbidede şöyle denilmektedir: «Bu âbide, Er
meni katliamının 50 n-ci yılı münasebetiyle Lüb
nan'daki bütün Ermenilerin yardımıyle Ermeni 
Milletinin şanına Lübnan vatanına minnettar
lık iş an esi olarak dikilmiştir.» 

'Keza, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 
küçük bir şeihir olan Montebello'da da 1915 
olaylarıyle ilgili bir âbide 23 Nisan 1968 tari
hinde açılmıştır. Washington Büyükelçiiliğimi-
zin teşebbüsleri sonucunda, bu kitabeye konul
ması kararlaştırılan aleyhimizdeki ibareler kal
dırılmıştır. Ve ibare, aşağıdaki şekilde kitabe
nin üzeninde mevcuttur: «Bu âbide, insanlığa 
karşı işlenen cürümlerin kurbanı olan çeşitli 
milletlerin fertlerine ithafen Ermeni asıllı Ame
rikalılar tarafından yaptırılmıştır.» 

Keza, Brezilya'daki Ermenilerden bâzıları 
da 1965 yılından itibaren, memleketimiz aley
hindeki faaliyetlere yönelmişler ve bununla il-

' .gili olarak biz de lüzumlu teşebbüsleri Brezilya 
Hükümeti nezdinde yapmışızdır. 24 Nisan 19-G5 
tarihinde Sao - Paulo şehrinde «Ermeni şehit
leri hâtırasına» diye bir kitabe dikilmiştir. 

Fransa'da Lyon'a bağlı küçük bir kasaba 
olan De cines'de 1972 tarikinde, keza Ermeniler 
tarafından böyle bir âbide yaptırılmasına te
vessül edilmiş;, fakat gerek bu âbidenin açılışı, 
gerek kitabe bakımından : Türkiye aleyhinde 
herhangi bir durum hehemıahal bırakılmamıştır. 
Filhakika, açılış 'mahalli ölçüde olmuş ve mem
leketimize müteveccih ibareler kitabeden, vak
tinde yapılan teşebbüslerimiz sonucunda çıka-
jnlmış'tır. Kitabede «Türkiye» ve «Türkler» lâ
fı geçmemektedir. 

Marsilya'da anıtla ilgili olarak Le Provan
da! Gazetesinin 3 Şubat 1973 tarihli nüshasın
da, Fransız Hükümetinin abide üzerinde Türk
ler tarafımdan katliam yapıldığına işaret 'eden 
bir ibare bulunmamasında ısrara devam ettiği; 
fakat bunun yanında Fransa Hükümeti üyesi 
•Gençlik ve Spor İşleri Devlet Bakanı Joseph 
Comiti'nin, âbidenin 11 Şubat 1973 Paızar günü 
yapılacak açılış törenine iştirak edeceğine ve 
âbidenin kendisi tarafından açılacağına dair bir 
haber çıkmıştır. Esasen, bu konuyu devamlı su
rette takibeden (Büyükelçiliğimiz ve Büyükelçi
miz, yapmış olduğu muhtelif teşebbüsler meya-
nında bu haber üzerine de, bize daha evvel ve
rilmiş olan sözü de hatırlatmak mıaksadıyle 
Fransa Dışişleri Mösyö Scıhuman'ı görmek üze
re randevu taileibetmiştir. Mösyö ıSehuman, se
çim geziteıi'ne çıkmış olduğu ve bütün randevu
ları kaldırmış bulunduğu gerekçesi ile Mösyö 
ıScıhuıman'la görüşme imkânı olamamış, bunun 
üzerine Büyükelçilimiz hariciyedeki en yüksek 
seviyede ilgililerle lüzumlu görüşmeleri yapmfış 
ve teşebbüslere devam etmiştir. Bu teşebbüsler
de, Türkiye ve Türkler aleyhinde sözler oktliva 
eden böyle bir âbidenin açılış törenine bir Hü
kümet üyesinin başkanlık etmesinin sebebiyet 
vereceği yorumun, Türkiye'de, Fransız Hükü
metinin niyetlerini çok aşacak tesirler olacağını 
açıklamıştır Ve bunun bekemahal önlenmesini 
beklediğimizi bildirmiiştir. 

Ayrıca, 5 'Şubat tarihinde Bakanlığım Ge
nel Sekreteri Fransız Büyükelçisini kabul ede
rek, bu (kıalbil toplantılara Fransız Hükümeti 
üyelerinin iştirakinin, Ermeni faaliyetlerinin 
Fransız Hükümeitinee tasvilbedildiği şeklinde 
yoramlanabileeeğini kendisine hatırlatmıştır. 
Nihayet bu faaüyetlerin devam ettiğinin görül
mesi ve Paris'ten devamlı surette aldığımız ha
berler üzerine ben de 10 Şubat Cumartesi günü 
Fransız Büyükelçisini nezdime davet ederek, 
kendisine, Türk Hükümetinin bu konudaki has
sasiyetimi bildirdim. Gerek söz konusu âbide 
üzerimdeki ibarenin, gerek açılış törenline bir 
Hükümjet üyesinin başkanlık edecek olmasının, 
Fransa ile aramızda mevcut dostluk anlayışı 
ile asla bağdaşmadığını ve dost ve müttefik bir 
ülkenin böyle bir şeye müsaade edemeyeceğini, 
ötmemesi lâzım/geldiğini izab ettim. 

Aynea, diğer bâzı kitabelerde mevcut iba
relerde Türkiye'ye ve Türklere değinilmedîiği-
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ni, Marsilya'da açılışı yapılacak olan Erimeni 
anıtı iğin Fransız , makamlarınca vadedildiiği 
üzere aynı şekilde hareket olunmasını bekler
ken, âbide üzerindeki aleyhimizdeki ibarelerin 
değiştirilmediği giıbi, ıbuna hangi sıfatla olur
sa »olsun bir Hükümet üyesinin de başkanlık 
edeceğini, böyle bir davranışın hiçbir surette 
tecviz olunamayacağını ifade ve keyfiyeti Fran
sa Hükümeti nezdinde protesto ettiğimizi bil-
dirdiım. 

'Bu teşebbüslere rağmen, maalesef 11 Şulbat 
1973 tarihinde âbidenin açılış töreni yapılmış 
ve bu törene .Marsilya Milletvekili ve gençlik 
ve sıpor işleriyle görevli .Devlet Bakanı Josepih 
Oömiltd Marsilya Milletvekili sıfaıtıyle ve Bele
diye Reisi imuıhalefejt mensubu G-aston Defferre'-
de iştarafc etmişlerdir. 

Bu açılışa bin .kişi kadar bir kalabalığın iş
t irak eylediği ve Pazar günü esas itibariyle 
aydın saatlerine raslaıtıklığmdan kalabalığın da 
ıhundan ibaret olduğu, tören sırasında hiçbir 
/hadise cereyan etmediği, 100 metre kadar mesa
fedeki Konsolosluğumuzda Türk Bayrağının 
dalgalandığı, önünde dört kişilik bir polis ara
basının bulunduğu ve bize karşı hiçbir söz, işa
ret ve yazıyle bir harekejtte bulunulmadığı Mar
silya Baışkonsoloskığumuzdan alınan müteım-
-mıim haberler cümlesindeudir. 

Bu üzücü durumun meydana gelmesinde, 
yalkmda Fransa'da yapılacak olan genel seçim
lerin rol oynadığı ileni sürülmektedir. 

iSayın milletvekilleri, seçimlerin muhtelif 
husııslana tesir ettiği, muhtelif meımleketlıerde 
ıgörülegelien bir husustur. Ancak, Türk - Fran
sız dostluğunu gölgeleyebilecek bir hususta se-
'çim, zaruretlerinin bu dostluğun sırtından çı
karılmasına taraflımızdan müsaade ve müsama.-
ihıa gösterilmeyeceği de aşikârdır. 

Elçimiz, istişare mslksadıyle ve biım evvel 
arz eittdğilm üzere hassasiyetinıizi göstermek 
için Ankara'ya gelmiştir. Burada lüzumlu oklu
ğu sürece kalacaktır. Temennimiz, her alanda 
yakın işbirliği içinde bulunduğumuz müttefik 
Fransa Hükümetinin ananevi Türk - Fransız 
dostluğuna, milletlerimiize kadar inmiş ve kar
şılıklı denin hisler şeklinde mevcudolan Türk -
Fransız dostluğuna gölge düşürebilecek bu gibi 
hareketlere ımeydan vermeyecek tedbirleri al
masıdır ve bunu beklemek de hakkımızdır. 

'Saygılarımı sunarım. («Bravo» seslen, al
kışlar) 

MEHMET İSMET ANGM (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, soru soraibilıir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
malarda sual olmaız. Bunu siz de biliyorsunuz. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, izahtan sonra konuşma hakkı yok 
mu? 

BAŞKAN — Yok efendim, öyle bir şey yok. 
Yeni İçtüzüğümüzde var, o vakit düşünürsü
nüz. 

2. — Çalışma Bakam Ali Rıza Uzuner'in, 
daha önceki birleşimlerde bakanlığı ile ilgili ola
rak yapılan gündem dışı konuşmalara cevabı. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanımız Sayın AL; 

Rıza Uzuner, daiha önce Bakanlığınızla ilgili 
gündem dışı konuşmalara cevap vermek üzere 
buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Balşkan, değerli milletvekil
leri ; 

Bundan önceki birleşimde gündem dışı bir 
konuşma yapan Muğla Milletvekili Sayın Ah
met Buldanlı'nm Bağ - 'Kur uygulaımasıyle il
gili beyanlarına cevabımı arz etmek istiyorum, 

Sayın milletvekili arkadaşımız Bulidianlı, 
köy, bucak ve küçük ilçelerde bulunan küçük 
esnaf ve sanatkârların Bağ - Kur'a alınmaları
nın, onları, işlerini terke sevk ettiğini, böylece 
büyük zümremin pelk yakında işsiz kalacağını, 
bunların ayda 150 lira primi ödemjeye güçleri 
olmadığını, bu durumda olanların., sigortaları
nın devam etmesini tomdnen Devletlin yardım 
etmesini ve bu maksatla uzun vadeyle borçlan
dırılmalarını, Maliye Bakanlığı ile Çalışıma Ba
kanlığının müşltereken buna çare bulmasını ih
tiva eden bir görüşme yapmışlardır.. 

Değerli arkadaşlarıım, bilineceği üzere sos
yal güvenlik kavramı, toplumun büyük zümre
sinin zorunlu olarak bir sigorta düzenline bağ
lanmasını öngörür. Bir küçük memur veya işçi
den, iisteğine bakılmaksızın, nasıl sigorta pilimi 
veya emekli keseneği kt silmekte ise, bağımsız 
çalışan küçük esnaf ve sanaitkârdan da, kendi 
nııenfaatleri ve gelecekleri icalbı, prim tahsil 
edilmesi tabiîdir. Kaldı ki, Bağ - Kur'a giren 
küçük esnaf ve sanatkârlar ödeyecekleri sigor
ta primini hemen hemen tamamen kendi malî 
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durum ve isteklerine göne seçmek hakkına sa-
hilfooldukları halde; işçi ve mamurların, bu ter
cih halkları da yoktur. 

Diğer taraftan, !Saym Buldanlı arkadaşımız 
«Bu esnafın ayıda 150 lira prim ödeyecekleri» 
şieklinde yanlış bir malûmatın yer aldığı bir be
yanda bulunmuşlardır. Asgarî prim 156 lira 
olup, bu bir aylık prim tutarı değil, üç aylık 
prto, tutamdır. Bu da ayda 52 lira tutmaktadır 
k i ; *bu konuda 52 lirayı ödememekten mütevel
lit gerek Bağ - Kur'a, gerekse Bakanlığımıza 
herhangi biir şikâyet intikal etmemiştir. 

(Sosyal güvenlik ihtiyacı, bir kimsenin ye
mek ölçmek gibi, en zaruri ihtiyaçları ile bir tu
tulmalı, onlaırdan ayrı bir lüks gibi düşünülmıe-
mielidir. Belirli bir yaşa kadar ödenecek bu 
melblâğ, gerek küçük bir rakam oluşu ve gerek
se 3 ayda 1 tahsil edilişi nedeniyle taksitlendi-
rîlmeyie maihiıyeten de müsait değildir; kanun 
da bu engeli koymuştur. Bu zümrenin çalışma 
jgücü varken hayatını garanti altına alabilmek, 
çalışamayacak bir duruma ve yaşa geldiği za-
ımıan, belirli bir sosyal gelir almak ve arkasın
da kalaeak dul ve yetimlerine bir ge l r bırak-
ma'k için, belirli bir prim ödemesinden başka 
çare yoktur. 

Bağ - Kur uygulaması, yurt sathında haşarı 
ile devam etmektedir. Bugün 650 OOO'e yakın 
iştirakçi mevcut bulunmaktadır. 

ıSaym Başkan, değerli milletvekilleri; yine 
geçen gün gündem dışı bir konuşma yapan de
ğerli arkadaşımız İzmir Millet vekili Burhanet-
tin Asutay'm, Yüksek Hakem Kurulunun çalı
şamaz durumu ile ilgili beyanına kısa olan ce
vabımı arz etmeme iznimizi istirham ediyorum. 

275 sayılı Thplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun 36 ncı maddesi gereğince ku
rulan Yüksek Hakem Kurulu; grev ve lokavt 
yasaklarına giren işlerde yapılmak istenen top
lu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında; işçi ve 
işveren tarafından uyuşamamazlık halinde, an
laşmazlık konusu sözleşme maddeleriyle 274 sa
yılı Sendikalar Kanununa göre, işçi niteliğinin 
tespitinden doğan uyuşmazlıkları karara bağla
mak ve grev ertelemeleri hakkında Bakanlar 
Kuruluna istişari nitelikte mütalâa vermek; ni
hayet tşkolları -Yönetmeliğinin düzenlenmesıin-
de Çalışma Bakanlığına, yine istişari nitelikte, 
mütalâa bildirmek ğiibi, çalışma hayatında 

denge unsuru olabilecek çak Önemli görevleri 
olan bir organdır. 

275 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğin
ce 9 kişilik olan kurul, Yargıtayın, iş davaları
na balkan Daire Başkanının başkanlığında, Da-
mştaydan bir daire başkanı, Çalışma Bakanlı
ğından Birinci Hukuk Müşaviri, Çalışma Genel 
Müdürü, •Üniversitelerin İş Hukuku veya Eko
nomi dalındaki öğretim üyelerinden biri, işçiler 
ve işverenler adına seçilecek 2 üyeden oluşmak
tadır. Kurulun özellikle kamu görevlisi olan 
Başkan ve üyelerinin kendi asıl görevleri çak 
yoğun bir çalışmayı gerektirdiğinden, Kurul 
toplantılarının günlük çalışma saatleri dışında 
yapılması zaruri bulunmaktadır. Bu şekilde ya
pılan toplantılarla halen karara bağlanmak 
üzere beikleyen dosya adedi, Sayın Milletvekili 
sAıSutay arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 70O'ü aş
kın değildir. Halen karara bağlanacak dosya 
adedi 209 olup, bunum 144 tanesi grev ve lo
kavt yasaklarına giren konularda uyuşmazlığa 
düşülen toplu iş sözleşmelerine aittir. Geriye 
ikalan 65 tanesi dse, çeşitli kamu kuruluşlarında 
çalışanların, işçi sayılıp sayılmaıyaoaiklarına 
ait dosyalardır. 

Değerli arkadaşlarıım; kurulun toplantıya 
katılan memur olmayan üyelerine ve bu arada 
657 ve onu tadil eden 1327 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi olmayan üniversite öğ
retim üyesi ve Silâhlı Kuvvetler mensubu iş
veren üyesine huzur hakkı ödenmektedir. 2,5 
yıldan beri Personel Kanunundan doğan bir 
aksaklık olarak, diğerlerine bu huzur hakkı 
ödenememektedir. 657 sayılı Kanuna talbi diğer 
4 üyesine ise, Yüce Meclislerde müzakere edil
mekte olan ve Yüksek Meclisin iradesiyle Hü
kümete görev olaralk verilen, 1327 sayılı Kanun
da yapılması öngörülen değişiklilkler, yani ka
nun kuvvetinde kararnamenin ilgili maddesin
de tespit edilmiştir; bu hak ile, Yüksek Halkem 
Kurullarına ücret ödenme olanağı doğacaktır. 
Bu da yüksek kabulünüze iktiran edecektir, 
1 Haziran 1973 tarihinden itibaren huzur hak
kı ödenmeye başlanabilecektir. 

Huzur haikkı ile ilgili olarak, bir ödenefksiz-
lik üzerinde sayın arkadaşım durdular. Böyle 
bir ödeneksizlik durumu bahis konusu değildir. 
Çalışma Bakanlığının 1972 Malî yılı Bütçesin-
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de halen bu fasıldan harcanamayan 353 076 lira 
ödenek bulunmaktadır. 

Teşekkür öder, saygıyle arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, 4 arkadaşıma gün

dem dışı söz vereceğim. Kendilerimden 5 daki
kayı 'aşmamalarını kesinlikle rica ediyorum. 

3. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç'ın, 
sağlık personeli konusunda gündem ıdtşı demeci 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal De-
mir'in cevabı. 

BAŞKAN — Bayın Kılıç, siağlık personeli 
hakkında görüşmek üızere buyurunuz. 

Sizden de 5 dakikayı aşmaımanızı tekrar rica 
ediyorum efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Baş-
Ikam, sayın milletvekilleri; 

Sağlık Bakanlığı Teşkilâtında haksızlığa 
uğramış bir teışekkülün ıstıraplarını dile getir
mek için söz almış bulunuyorum. 

Sağlık Teşkilâtının çok güvenilir elemanla
rından, Sıtma ve Trahom Sağlılk Savaş Me
murlarına yan ödeme ödenmediğini, üzüntü ile 
duymaktayım. Yurdumuzun en ücra köşelerinde 
sağlık hizmetlerimizi 'köye, oba oba, kapı kapı 
gezerek vatandaşın ayağına ıgötüren Sağlık Sa
vaş Memurlarına yan ödeme verilmediği, son 
çıkan Bakanlar Kurulunun (kararından anlaşıl
maktadır. 

Sağlık Savaş Memurları, sıtma ye trahom 
hizmetlerinde çaluştiTilmaktadırlar. Türkiye ça
pında bu teşkilâtlar, aslî vazifelerine karşı me
leke kesbederelk, sıitma ve trahom hastalığını 
yok edecek duruma getirmişlerdir, bunu da is
tatistikler göstermektedir. 

Sayın arkadaşlarım; bugünkü günden 20-30 
sene geriye bakacak olursalk, trahomdan dolayı 
kör kalan sayısıız kimseleri görürüz. Sıtma has-
talığman yakalanan vatandaşlar inim inim in
ler, iş ve gücünü yapamazlardı. Yurt çapında ikti
sadî çöküntüye sebeibiyet veren bu âfetin kökü
nü kesen,, vefakâr ve cefakâr memurlarımıza 
yan ödeme niçin verilmemektedir? Aramızda 
hekim olanlarımız da vardır. Sı tmal ın habis ve 
kaşeksi şeikil'lerini hazırlayan bu 'çeşidine yaka
lananlar ya ölürlerdi; ya da akıbetinde bünye 
gelişmezliği nedeniyle kısırlaşmalar olurdu. Bu 
sebepten nice çocuk düşüklüğü yapan anneler 
görülürdü. Bu örnekler de çok olmuştur. Bu 
âfet ne çabuk unutuldu? Bu gayretli, çalışkan 

Sağlık Savaş Memurları,- iklim şartları ne olur
sa olsun, ayın 25 gününedek çocukla rıhdan 
uzak kalmak şarkiyle, görevlerini yapan bu me
murlarımızın çalışmaları nasıl inkâr edilebilir? 
Bu vazifeşinas Sağlık Savaş memurları aslî gö
revleri bulunan, trahom, sıtma araştırma vo te
davilerinin dışında; diğer bulaşıcı hastalıklara 
da, kolera, tifo, çocuk felci, difteri, çiçek, kıza
mık ve bilûmum aşı kampanyalarında görevlen
dirilerek bu vazifeleri zevk ve şeivfcle yaptık
ları bir gerçektir. Bu yönden Sayın Sağlık Ba
kanının dikkatini çekiyorum. Bu çalıişkan me
murların yan ödeme kapsamı dışında bırakıl
ması cidden üzüntüyü muciptir. 

Memuriyetleri küçük fakat vazifeleri çok 
,ağır ve yıpratıcı olan sağlık savaş memurları
mıza yan ödeme verilmesini ilgililerden bekler, 
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı cevap için 
söz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Gaziantep Milletvekili Saym Kılıç'm ve ben 
burada olduğum için takip edememiş olmakla 
beraber, Cumhuriyet Senatosunda bir değerli 
senatör arkadaşımızın «Sağlık Savaş Memurla
rına yan ödeme verilmesi»yle ilgili görüşleri 
Yüce Parlâmentoya Senatoda ve Millet Mecli
sinde intikâl etmiştir. 

Saym Kılıç, son çıkan kararnameden bunun 
anlaşıldığını belirtmektedir. Bunu düzeltmek is
tiyorum; Kararname yeni çıkmamıştır. Karar
name çıkalı birkaç ay olmuştur. Aslında ben, bu
günlerde Ankara'da heyetler halinde sağlık sa
vaş memurlarının teşebbüslerini biliyorum, be
nimle de 'görüştüler, Yüce Parlâmenltonun de
ğerli üyeleriyle de (görüşmeleri tabiîdir. Değerli 
arkadaşlarımın konuya, son çıkan kararname
den değil, bu haklarını alabilme davranışların
dan konuyu öğrendikleri kanaatindeyim. Çün
kü ; Kararname yeni çıkmamıştır, yeni kararna
me hazırlanması söz konusu değildir. Çıkmış 
olan kararnamenin uygulaması başlamıştır. Bu 
kararnamede gerçekten, sağlık savaş memurları 
için yan ödeme yoktur. Ancak; 1973 yılı uygu
laması için bir yeni kararname söz konusudur, 
bu kararnamede yer almaları için sağlık savaş 
memurları talep sahibidirler. 
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Gerçekten, sağlık hizmetlerinin görülmesi 
bakımından hekim ve diğer sağlık personelinin 
çok ağır şartlar içerisinde uğraştıkları bilinmek
tedir, bakanlığımızca da takdirle karşılanmak
tadır. 

Bundan önceki kararnamede sıtmada veya 
trahomda çalışan sağlık savaş memurlarına yan 
ödeme verilememiştir. 

Sayın milletvekilleri; hastanelerimizde çok 
az ücretle görev yapan, «hastabakıcı» diye isim
lendirdiğimiz ve müstahdem kadrosunda çalı
şanların tamamına da verilememiştir. Plastanele-
rimizde gerçekten çok ağır şartlarda görev yap
tığını bizim de yakından bildiğimiz bu persone
lin tamamına yan ödeme verme imkânı olama
mıştır. Çıkan kararnamede yan ödemeler için 
ayrılan miktarın yarısına yakını Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ayrılmıştır ve buna 
rağmen verilememiştir. Bu, ihtiyaçlar ve im
kânlar dengesi meselesidir. Bundan dolayı ve
rilememiştir. Önümüzdeki kararnamede yalnız 
sağlık savaş memurlarının değil, hastanelerimiz
de çok düşük ücretle ve gerçekten güç şartlar 
içerisinde çalışan «hastabakıcı» dediğimiz per
sonelin tümüne, sağlık memuru, ebe, hemşireler
den son olarak bu yıl mezun olup göreve başla
dıkları için alamayanlar da dâhil olmak üzere 
bunlara yan ödeme verebilmek için imkânları
mızı araştırmaktayız. Demin de arz etiğim gibi, 
bu, ihtiyaçlar ve imkânlar meselesidir. İhtiyacı 
bilmekteyiz, bu ihtiyacın yerinde olduğunu da 
bilmekteyiz, bunu karşılamak için imkânlarımızı 
araştırmaktayız, bu istikâmette çalışmaytayız. 

Arz ederim. Teşekkür ederim. 

4. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, Malatya ilinin enerji, su ve yol sorunları 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Karaaslan, Malatya ili
nin enerji ve su ulaşımı konusunda söz istemiş
siniz, kısa olmasını, beş dakikayı aşmamanızı ri
ca ediyorum. Buyurun efendim. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Gündem, dışı olarak ilk defa Yüce Meclisi-
imizin kürsüsünü işgal etmiş bulunuyorum. Be
ni dinlemek lütfunda bulunduktan sonra mazur 
göreceğinizi ümidediyorum. Zira; gündem dışı 
bir konuşmanın sınırları içerisinde kalarak arz 
'edeceğim konular, seçim bölgem olan Malatya 

ilinin bunalım haline gelmiş ve iki yıldan beri 
işbaşında bulunan Hükümetin <en yetkili organ
larına intikâl 'ettirildiği hailde, çözümlenmesi 
şöyle dursun dönüp bakmak lüzumu dahi his-
s edilme mistir. 

Nüfusu 150 000'i aşmış bulunan Malatya il 
merkezi bir yıldan beri karanlıklar içerisinde
dir. İki.yıl önce ihalesi yapılan Hazer - Keban -
'Malatya enerji nakil ihattmm inşaatına 'gerekli 
önemini veril memesi sebebiyle zamanında bitiri
lememiştir. Beılediyemin elinde bulunan dizel 
jeneratörler de arızalanmış, işe yaramaz hale 
gelmiş olduğundan, 28O0 kiılovatlık enerji ihti
yacına mukabil, 800 kilovatlık enerji ile idare 
edilme durumuna düşmüştür, 

Bu durumun tabiî sonucu olarak geceleri 
şehrin dörtte üçü karanlıkta kalmakta, gündüz
leri işyerlerinin 3/4'ü çalışamaz hale gelmekte
dir. Bu durum 1972 yılının Mayıs ayından beri 
devam etmekte ve Malatya, halikına günde orta
lama olarak 1 milyon lira zarara malolmaktadır. 

1972 yılı Ağustos ayından, bütün siyasî par
tilere mensup parlamenterleri, parti başkanla
rı, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları, 
Ticaret ve Ziraat odası ve esnaf dernekleri baş
kanları, işçi sendikaları başkanlarından müte
şekkil bir heyet olarak Başbakan Sayın Ferid 
Melen'i, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın Nuri Kodamanoğlu'nu, bu konuda ziyaret 
ettik. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan, heyetin Ankara'ya gelmesinden üçgün ön-
ee bizzat randevu talebettim. Saat «10,O0'da» 
kabul buyuracaklarını beyan ettüler. Belirtilen 
40 kişiyi aşkın heyetle birlikte makamlarına 
vardığımızda; - bilhassa sayın -milletvekilleri
nin dikkatlerimi bu noktaya çekmek isterim -
bar sayın kontenjan senatörünün aynı saatte 
Sayın Bakanla görüşmek isteğiyle Bakanlığa 
geldiğini gördük. Tabiî bizim görüşmemiz için 
tespit edilen saat bir tarafa bırakıldı, 40 kişilik 
heyetin büyük çoğunluğu ayakta birbuçuk saat 
Bakanlığın toplantı salonunda 'beklemeye mec-
'bur edildik. Birbuçuk saatlik bekleyişten sonra 
iSaym Bakan toplantı salonuna teşrif ettiler. 
'Sayın «kontenjan senatörü ile bir Devlet mese
lesini görüştükleri için geç kaldıklarını» beyan 
ettiler ve hemen peşinden ikinci bir mazeret ola
rak «bir yabancı Devletin enerji bakanının 
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ikendMerind ziyaretle ıgeleceklermden». bahisle 
meseleyi kısaca mlatmamız ikazında bulundu
lar. Fakat, Bakanlıktan ayrılırken yabancı 
devlet enerji balkanıma bir ıgün sonrası için ran
devu verildiği hususu da gözden" kaçmadı, çün
kü sonunda itiraf etmek durumunda kaldılar. 
Fevkalâde sıkışık bir zamana sığdırılarak mese
le bütün açıklığı ile ortaya kondu, bundan son
ra da sayın Başbakan ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanına tarafımızdan ve vatandaşlarca 
topluca veya münferiden yapılan yüzlerce telg
raf müracaatımız cevapsız kaldı, 

Malatya il merkezi 20 nci asrın ortasında ka
ranlıklar diyarı olmaktan hâlâ kurtulamadı. 
Malatya - Sivas Devlet yolu bugün geçit ver
meyen yegâne Devlet yoludur. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında açıldığı şekliyle durmaktadır. Bir 
bakım yapma lüzumu dahi hissedilmemiştir. Bu 
yol güzergâhı üzerinde bulunanı Hekimhan ilçe
mizin senemin muayyen mevsimlerinde Malatya 
ile karayolu irtibatı kesilmekte, büyük çapta 
demir madeni rezervlerinin bulunması sebebiyle 
üüöO'den fazla nakil vasıtasının bulunduğu bu il
çemizde ulaşım güçlükleri çekilmekte, ulaşım 
imkânsız hale gelmektedir. Nüfusları yüzbini 
aşkın bütün illerimizin ve özellikle Malatya'ya 
komşu bütün i/İlerim şehir içi geçiş yollan, biti
rildiği halde Malatya şehir içi geçişine henüz 
başlamak bile mümkün olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Karaslan bir dakikanız 
(kaldı, tamamlayınız lütfen. 

AHMET KARAASLAN (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan, son cümlelerim 
kaldı. 

Sayın Bayındırlık Bakanına intikâl ettiril
diği halde bunlar da bugüne kadar ©ovasız bıra
kılmıştır. Arapkir ilçemizin '5(0 yataklı Devlet 
Hastanesi ile Darende ilçemiz Mr pratisyen he
kimden dahi yoksun bulunmaktadır. 

Evvelce ihale edilmiş bulunan sulama tesis
lerinin tamamlayıcı .kısımlarının ilki yıldan beri 
programa alınmaması sonucu Malatya çiftçisi-
.nin alın terini dökerek yetiştirdiği meyve bah
çeleri kurumakta vatandaşa evlât acısını unut
turacak ıstıraplar çektirilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, partilerüstü Hükü
met formülünün uygulandığı iki yıldan beri iş-
.başında bulunan hükümetleri vatandaşa karşı 
sorumluluk duyan, ona her an 'hesap veren, onun 

dert ve dileklerine kapılarını açan/meşruiyeti
nin kaynağını onun iradesinde arayan bir Hü
kümet etme anlayışı içinde bulunmadığımız 
içindir ki, bu meseleleri defalarca intikâl ettir-
imemize rağmen, Hükümete, Anayasanın öngör
düğü dileik ve şikâyetlere cevap verme sorum
luluğunu dahi Jcaıbul ettiremedik. Kısaca parti
ler/üstü Hükümet formülünün uygulandığı gün
den beri vilâyetim gece karanlıktan, yazın ku
raklıktan, kışın yolsuzluktan kurtulamadı. Sa
mimî temennim, vatandaş sesime kulaklarını tı
kayan bu Hükümetin tutumu sonucu bütün yur
dumuzun bu durumlara sürüklenmemesidir, Yü
ce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

5. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası' 
nm, 1 HY'nın iç ve dış seferleriyle Elâzığ'a 'ya
pılan seferler konusunda gündem dışı 'demeci ve 
Ulaştırma Bahanı Rıfkı Danışman'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hanağası, Türk Hava 
Yollarının iç ve dış hat ile Elâzığ çak seferleri 
ve Elâzığ hava meydanı konusunda. Kısa olma
sını rica ederim, beş dakikayı aşmayınız lütfen. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, millî bir hisle 
ve tutumla gerek yurtiçi ve 'gerek yurtdışı se
ferlerimde ve bilhassa yurt dışı seferlerinde va
tandaşlarımızın Türk Hava Yollarının uçakları
nı tercih ettiği, etmesi gerektiği de bir gerçek
tir. Fakat maalesef gerek şahsî, gerekse çevre
lerimizden edinilen müşahedelerle Türk Hava 
Yollarınım s»eferlerinin sık sık vâki rötarları ve 
yabancı hava alanlarındaki yolculariimiızın uçak: 
beklemeden mütevellit perişan halleri, uçağın 
içerisindeki hizmet duygusunun maalesef gere
ği gibi yapılamaması ve bilhassa uçaklar içeri
sindeki hizmet esnasında gerek Türk turistik 
eşyaları olsun, gerekse Türk içkiler olsun, gerek
se yiyecekler bakımından <olsun istenilen talep
leri gereği gibi karşılamadıkları hattâ bumun 
karşısında «sizin istediğiniz bu istekler maale
sef yerine .getirilemeyecek ama, uçağımuzda ya« 
banıcı şirketlerin şu şeyleri var onları tercih eder 
misimiz ?» diye birtakım davranışlarla karşı 
karşıya kalındığı bir gerçek. Bunun en üzücü yö
nü uçakların tehirli oluşu ve o çevrede birçok 
yabancılarım başka uçakları tercih edip Türkiye' 
ye gelirken o uçaklara yönelmeleri keyfiyetidir, 
bu tabiî acıdır. Malumuâlinız ıbir iktisadî teşek
kül y'6,nü de olan bu kuruluşun kâr etmek değil, 
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zarar etmesi de normaldir ve bundan mütevellit 
de kısa bir zaman öncesine kadar yakınıyorduk. 

Diğer bir konu iç seferlerde bu uçak sefer
ilerinin laubali bir şekilde yürütülmesidir. Uça
ğın hareket saatine kadar herhangi bir bilgi ve
rilmemekte, anons yapılmam/aktadır. Tam uça
ğa hareket edileceği saatte uçak seferlerinin 
iptal edildiği bildirilmektedir. Bu iptal keyfiyeti 
ekseriya meteorolojik şartlara isitlinadettiril-
mektedir. Şahsan ben bizzat birçok defa karşı-
laşmışımdır ve vâki müracaatlarımda meteoro
lojik şartların normal olmasına rağmen sonra
dan tevilenı «efendim elimizde uçak yoktu, uçak 
arıza yaptı veyahut da başka sefere çıkmak zo
runda kaldı» denilmektedir. Elâzığ hava mey
danı ilen sürülmektedir, Elâzığ'ın hava meydanı 
bugünün meselesi değildir, yılların ıbir meselesi
dir. Bu hususta gerekli uyarılar yapılmış, gerek
li plânlamalar da söz konusu edilmâş; faikaıt ma
alesef önplâna geçememiştir, geçirilememiştir. 

Elâzığ bugün bulunduğu hinterland itibariy
le Elâzığ hava alanı yalnız Elâzığ iline, ait de
ğil Tumeelıi, Bingöl, Muş ve çevre illerine yar
dımcı bulunmaktadır. Ayrıca malûımııâlliniz Elâ
zığ'da bir mimarlık ve mühendislik akademisi 
vardır, veteriner fakültesi vardır. Bunların öğ
retim üyelerinin çoğu günü birliğine veyahut 
gün aşırı İstanbul'dan, Ankara'dan gelip dön
mek zorunda kalmaktadırlar. Bunlar geleme-
yiince ders yapılamamakta, binlerce çocuk dışa
rıda sokağa dökülmekte ve idarecilerle öğrenci
ler arasında birtakım lüzumsuz çekişmeler mey
dana gelmektedir. 

Ayrıca malûmuâliniz, Kehan Barajı vardır. 
Keban Barajı dolayısıyle gerek yabancı, gerek 
yerli firmaların ihtiyaçları, personelleri lüzumlu 
gerelkli malzemeleri blirçok ilişkileri uçak yolu 
ile, uçak seferleri ille yapılabilmektedir. Sayın 
Başbakanımız bizzat Elâzığ'a teşrif ettiklerin
de. Elazığlı vatandaşlara, hemşehrilere müjde 
mahiyetinde F/27 uçaklarının kalkıp yerime 
F/28 "in ikame edildiği zaman normal seferlerin 
Van'a Trabzon'a, Elâzığ'a ve mümasili yerlere 
de yapılacağını müjdelemişler ve kendileri çıl
gınca allkışla karşılanmışlardı. Bu alkışların 
yankıları hâlâ •çınlarken maalmemnuniye Van'a 
bu sefer yapıldığı halde onun kadar 'en az önemli 
olan hu bölgeye Elâzığ'a uçak seferi değil ya
pılmak, iptal edilmiştir. Nitekim bu sabah yeni 

bir örneği olmuştur, Van'a gidecek uçak Di
yarbakır'a gitmektedir ve Diyarbakır'a ayrıca 
bir uçak seferi vardır. Bu uçak seferleri doldu
rulamamıştır, doldurulamaması nedeniyle Elâ
zığ'a gidecek uçak iptal edilmiş vatandaşların 
Diyarbakır üzerinden Elâzığ'a gitmesi zorunlu
luğu ortaya konulmuştur. Binaenaleyh; fazla 
vaktinizi almamak için 'bu hususta Sayın Ulaş
tırma Bakanımın da ne kadar hassas olup mev
zuu ile yakından ilgilendiğini biliyorum; fakat 
bir daha kendilerinin yakın ilgilerini huzurunuz
da istirham ederim. G-erek yurt içi, gerek yurt 
dışı bu seferlerde hepimizin hassasiyetle dur
duğu bu konuda bir çeki düzen verilmesi husu
sunda ilgililere uyanda bulunması ve gereğinin 
yapılması hususunda yardımcı olmalarını istir
ham ederim. 

Sayın Başkama söz vermiş oldukları için hu
zurunuzda teşekkür ederim, hepinize saygılar 
sunarım sayın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere Sayın 
Ulaştırma Bakanı Bıfkı Danışman buyurun 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞ
MAN (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
değerli arkadaşımızın Türk Hava Yolları İşletme
si hakkındaki mütalâalarının bir kısmına iştirak 
etmemek için sebep yok. Filhakika Hava Yolları
mız bugünkü haliyle özlediğimiz, beklediğimiz 
ölçüde bir işletme kurmuş değildir. Bunun çe
şitli sebepleri var. Bu sebepleri huzurunuzu iş
gal etmemek için uzun boylu anlatmak niyetin
de değilim, bunları daha çok bütçe görüşmeleri 
sırasında tartışmak mümkün olacaktır. Sadece 
şunu arz etmek istiyorum, rötarlar ve iptaller 
çok çeşitli sebeplerden olmaktadır. Burada per
sonelin, sevkü idarenin büyük ölçüde etkisi yok
tur. Hava şartları, meydan teçhizatı, seyrüsefer 
cihazları ve meydan pistinin yapısı bu iptallere 
ve rötarlara büyük ölçüde etki yapmaktadır. 
Son aldığımız uçaklarla bugüne kadar sık sık 
arızalanmakta olan eski ve yaşlı uçaklardan do
ğan aksaklıkları büyük ölçüde önlemiş durum
dayız. Ümidediyoruz ki, 1973 yılı içerisinde da
ha süratli, daha emniyetli ve rötarı asgarî ölçü
ye inmiş bir işletme yapmamız mümkün olacak
tır. 

Uçaklardaki personelin davranışı, uçaklarda 
bulundurulan ikram malzemeleri büyük ölçüde 

— 559 — 



M. Meclisi B : 57 14 . 2 . 1973 O : 1 

ıslaha muhtaçtır; bunun üzerinde önemle dur
maktayız, Hava Yollarımızın büyük problemi 
olan bakım üssü meselesi, uçakların yenileriyle 
değiştirilmesi, süratli ve modern uçakların alın
ması konusu halledilmiştir. Bundan sonra, işlet
me olarak ve Ulaştırma Bakanlığı olarak tama-
miyle işletme üzerinde durarak, arzu edilen se
viyede hizmeti yapmanın gayreti içinde buluna
cağız. Büyük meseleleri halletmiş durumdayız. 

Elâzığ meydanı ıslaha muhtaçtır, Ulaştırma 
Bakanlığı olarak, hizmeti ifa eden bir bakanlık 
olarak, bu meydanın ıslahı, kaplamasının değiş
tirilmesi, seyrüsefer cihazlarıyle teçhizi konu
sunda teşebbüslerimiz vardır. Bunu Bayındırlık 
Bakanlığı yapacaktır, takibetmekteyiz. 

Elâzığ meydanının işletmeye açık tutulması 
hususu başlıca emelimizdir, arzumuzdur. İhti
yaç vardır; öğretim ünitelerinin kümelendiği 
bir ilimizdir, nüfus büyük ölçüde artmaktadır, 
iş merkezi durumundadır. Bütün bunları nazarı 
dikkate alarak Elâzığ meydanını mutlak surette 
hizmete açık tutma azim ve kararındayız, an
cak, bu meydanın büyük ölçüde ıslaha muh-
tacolduğunu da arz etmem gerekiyor. Bakanlık 
olarak önemle üzerinde duruyoruz. Ümidediyo-
rıım ki, yeni aldığımız F - 28'lerle, meydan üze
rinde yapılacak ufak birtakım ıslahatla munta
zam, devamlı sefer yapmamız mümkün olacak
tır. 

Yüce Heyeti saygıyle selâmlarım. (Alkış
lar) 

6. —Hatay Milletvekili Alİ Yılmaz'm, 1972 
yılı bütçesinden köylerimize verilen 2 000 imam 
kadrosundan bir tekinin dahi verilmediğini dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz, 1972 yılı büt
çesinden köylerimize verilmek üzere konan 2 brh 
köy imam kadrosundan bir tek kadronun dahi 
dağıtılmadığı hususunu belirtmek istiyorsunuz; 
5 • dakikayı aşmayınız lütfen efendim. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; 1972 yılı bütçesine ko
nulan ve bir türlü köylere tahsisi yapılmayan 
2 bin köy imam - hatip kadrolarıyle ilgili mâru
zâtta bulunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin de malûmu 
olduğu üzere, köylerimize verilmek üzere 2 bin 
kadro 1972 yılı bütçesine konulmuş ve bu kadro

ların tevzii hususunda Sayın Devlet Bakanı Ali1 

İhsan Göğüs de aynen : 
«Bu yıl tahsis edilen 2 bin kadronun büyük 

kısmını yine köylerimize tahsis etmeyi; bir kıs
mını da şehir ve ilçe camilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamakta kullanmayı düşünüyoruz.» demiş
lerdi. Grup sözcüleri arkadaşlar da, bu kadrola
rın konulması dolayısıyle şükranlarını arz et
mişlerdi. Her ne hikmetse bugüne kadar, maale
sef hiç bir köye 2 bin kadrodan tek bir kadro 
dahi verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar aynı ko
nuda birçok arkadaş bu kürsüden konuştuk ve 
Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy da bu 
kadroların bir an evvel köylere verilmesi husu
sunda Sayın Hükümetten İsrarla ricada bulun
dular. Bendeniz de 12 . 7 . 1972'de bu kürsü
den kadroların ne zaman verileceğini, verilecek 
mi, verilmeyecek mi diye Sayın Hükümetten 
sordum. Hükümeti açıklama yapmaya İsrarla 
davet ettim. Fakat bugüne kadar Sayın Hükü
met hiçbir sözcüye cevap vermediği gibi kadro
ları da maalesef vermedi, 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 yılı bütçesi
nin müzakeresi Senatoda başlamış ve görüşme
ler tamamlanmıştır. Bir kaç gün sonra burada 
görüşmeye başlayacağız. O halde köylerimize 
bu kadrolar ne zaman verilecek? 1972 malî yılı 
bitmek üzeredir. Sayın Hükümet acaba hâlâ 
acele etmeyiniz mi diyor. Burada ister istemez 
şu fıkra da hatırıma geliyor. Şöyle ki : 

Birinin çocuğu dünyaya gelecek; adamcağız 
çocuğa bir beşik yaptırmak için beşikçiye gidi
yor, bir beşik yapmasını istiyor. Beşikçi de za
manın parası ile 20 kuruş para istiyor. 20 kuruş 
para derhal veriliyor. Ondan sonra gel, git; sor 
da sor... Beşik yapılacak... Ne zaman yapılacak! 
Çocuk doğuyor, beşik başka yerden temin edi
liyor ve çocuk büyüyor, evleniyor. Onun çocu
ğu doğacak; 20 kuruş peşin parayı veren zat 
beşikçiye gidi, «Bizim beşik ne oldu?» diye so
ruyor. Beşikçi diyor ki, «Ne acele ediyorsun kar
deşim, acele etme.» Bunun üzerine adam diyor 
ki, «İnsaf be kardeşim 20 sene oldu; beşik hâlâ 
mı yapılacak?» Beşikçi, «O kadar acele işe gele
mem ben diyor; o kadar acele ise işin al 20 ku
ruşunu» diyor ve 20 kuruşunu iade ediyor. 

Bilmem ki, bizim Hükümet de, 1972 bütçe
sinde tahsis edilen bu kadrolar hususunda hâlâ 
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acele etmeyiniz mi diyor. Tekrar soruyorum Sa
yın Hükümetten; bu kadrolar verilecek mi, ve
rilmeyecek mi? Buradaki . konuşmalarımıza ce
vap verilecek mi, verilmeyecek mi? Bu ko
nuda Sayın Hükümetin cevabını bekliyo
rum. Yalnız bendeniz değil, bütün köylü
ler de beklemekte ve her sene verilen kad
rolar bu sene ne oldu diye ısrarla sormakta
dırlar. Sayın Hükümetten köylerimize tahsis 
edilmek üzere bütçeye konulan 2 bin köy imam -
hatip kadrosunun aziz köylümüzden esirgenme-
mesini ve kadroların derhal ihtiyaç mahallerine 
gönderilmesini önemle ve ısrarla rica ediyorum. 
Sayın Hükümetten müspet ve kadroyu bekleyen 
köylerimizi de sevindirici bir cevap beklediğimi 
arz eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan 
kusura bakmayın, ben daha evvel zatıâlinizin 
başkanlığında, Kağızman ilçesinin öğretmenle
riyle ilgili gündem dışı söz istemiş idim; 1,5 ay 
geçti. Cuma günü de er öğretmenlerin durumu 
için zatıâliniz gibi vazifeli bir Meclis Başkanve-
kilinden söz istedim. Bana verilen cevapta bir 
sonraki celsede sıra sizindir, demişlerdi. Şimdi 
zatıâliniz gündem dışı söz verdiniz arkadaşları
mıza, bana vermediniz. 

BAŞKAN — Efendim bana zatıâlinizin bu 
şekilde bir müracaatı intikal etmedi ve aslında.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Nasıl olur Sayın 
Başkan?. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, et
medi diyorum ve aslında bir arkadaşın nöbetin
de vâki olan müracaatlar diğerine intikal eder 
ve haklar saklı tutulur diye de bir kural yürü
tülmüyor. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Benim de bir müracaatım vardı. 

BAŞKAN — Sizin de var, ama veremiyorum. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan o 

halde müracaatlarımızı acaba Divana gönderin-
ce noterden tasdik mi ettirelim? 

BAŞKAN — Efendim, hayır efendim, değil; 
böyle bir şey yok. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sizi tenzih ede
rim benim müracaatım vardır orada. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Peki Sayın Başkan, ben de Meclisi sana terk et
tim. 

BAŞKAN — Efendim müracatınız olabilir. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Olmamalı efen

dim. öyle şey olur mu beyefendi? İkaz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, müracaatınız 
vardır diyorum beyefendi, yoktur demiyorum. 
Ama, bu usul yürüyecektir beyefendi. Sizin ika
zınız.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yürürse ben de 
şüpheye düşerim, şahsen şüpheye düşerim. 

BAŞKAN — Olabilir, şahsen şüpheye düşe
bilirsiniz, o da sizin kendi sübjektif takdiriniz 
olur beyefendi. 9 arkadaş bugün benden gün
dem dışı söz istemiştir, 4 arkadaşıma verebil
dim. 

7. — 1973 yılı bütçe görüşmeleri hakkında 
grup temsilcileriyle varılan mutabakata göre ha-
zırlanmış bulunan çalışma programı hakkında 
Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Cuma günü müzakerelerine baş
layacağımız 1973 yılı bütçe tasarısıyle ilgili bir
takım önergelerimiz vardır, bunları sırasıyle arz 
ediyorum efendim. 

Efendim, 1973 yılı bütçe görüşmeleri üzerin
de grup temsilcileriyle yapılan toplantı sonucun
da varılan mutabakata göre Başkanlıkça bi'r prog
ram hazırlanmış ve bastırılmıştır. Bu program 
sayın üyelere dağıtılacaktır. Programa göre gö
rüşmelere 16 Şubat 1973 Cuma günü saat 10,00'da 
başlanacak ve her gün saat 09,00 -13,00 ve 
11,30 - 19,30'a kadar devam olunacaktır. Günlük 
programlar saat 19,30'a kadar bitirilmediği tak
dirde saat 21,00'de gece toplantıları yapılacak ve 
o günkü programın bitimi sağlanacaktır. 19,30' 
dan önce günlük program bittiği takdirde bir 
sonraki' programın görüşülmesine devam oluna
caktır. 

Bu sebeple 16 Şubat 1973 Cuma gününden 
itibaren bütçe görüşmelerinin bitimine kadar bu 
şekilde çalışmalara devam edilmesi hususunu tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

8. — Grup ba-şkanvekillerinin, bütçeler üze
rinde yapılacak konuşmaların sınırlandırılmasına 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum 
efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
1973 yılı bütçesinin program gereği gününde 

bitirilmesini sağlamak ve konuşacak sayın üye
lere imkân vermek için başlangıçta bütçenin tü
mü üzerinde gruplar tarafından yapılacak 1 nci 
görüşmelerin 2'şer saat, ikmci defa söz isten
mesi halinde 30'ar dakika ile, şahıslar adına ya
pılacak konuşmaların da 20'şer dakika ile. 

Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grup 
sözcülerince yapılacak yazılı ve sözlü konuşma
ların Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi için, 1 nci 
defasında 30'ar, 2 nci defasında 20'şer, diğer ba
kanlık ve daire bütçeleri için 20'şer, şahıslar adı
na yapılacak konuşmalarla gruplar adına ikinci 
defa yapılacak görüşmelerin de 10'ar dakika ile, 

Bütçenin sonunda gruplar adına yapılacak 
konuşmaların ise l 'er saat olarak. 

Sınırlandırılmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Orhan Dengiz Ahmet -Durakoğlu 
D. P. Millet Meclisi M. G. P. Millet Meclisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Başkanvekili 
Hasan, Korkmazcan Vefa Tanır 

C. P. Millet Meclisi 
Grubu Başkanvekili 

Sezai Orkunt 

BAŞKAN — Efendim, okunan ortak öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, program gereğince 
bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyele
rin söz kayıt işlemleri 15 Şubat 1973 Perşembe 
günü saat 09,00'dan 11,00'e kadar Adalet Par
tisi Meclis Grubu toplantı salonunda Başkanlık 
Divanı kâtiplerinin huzurunda imza mukabili 
yapılacaktır. Bu saatten sonraki söz kaydı Ka
nunlar Müdürlüğünce yapılacaktır. Söz kaydı, 
programdaki sıraya göre rakam ile tespit edilen 
bakanlık ve daireler için yapılacak, katma büt
çeler ilgili bakanlık bütçeleriyle beraber müta
lâa olunacaktır. 

Bilgilerinize sunulur, 
9. — Başkanlık Divanında açık bulunan Baş-

kanveikilliği için üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimizde Millet Meclisi 

Başkanvekil|liği için seçim yapılması yer almış 
bulunmaktadır. Bu seçimin ertelenmesiyle ilgili 
bir ortak önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin başında «sunuşlar» bölü

münde yer alan Başkan vekilliği için yapılacak 
seçimin yarına ertelenmesini arz ve teklif ede
riz. 

A. P. Meclis 
Başkanvekili 

Orhan Dengiz 
D. P. Grup 
Başkanvekili 
Vedat önsal 

C. P. Grup 
Başkanvekili 

Sezai Orkunt 
M. G. P. Meclis Grup 

Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN'— Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X. — İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kamın tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/775; C. Senatosu 1/160) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 806) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demimiz gereğince aktarma kanun taşanları var
dır, sırasıyle müzakerelerine başlıyoruz. 

(1) 806 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

İlgili Komisyon ve Hükümet temsilcisi arka
daşımız yerlerini almışlardır. Hükümeti temsil 
edecek sayın arkadaşımız Müsteşar Yardımcısı 
Tayyar Emre'nin yetki belgesi Başkanlığa veril
miştir. 

İlgili önergeyi okutmak suretiyle müzakere
lere başlıyoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek iş
ler» kısmında bulunan 806 sıra sayılı İktisadî ve 
Ticarî İlimler akademileri 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının önem ve müstaceliyetine 
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binaen gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Okunan önergedeki öncelik iste
ğini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının tümü Üze
rinde söz isteyen sayın üye yoktur. 

Raporun okunması isteği olmadığı için rapor 
okunmayacaktır. 

Maddelerine geçilmesini' oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka

demileri' 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin İstanbul İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi kısmının 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikrami
yesi) maddesine 350 000 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

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

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

2 nci maddeyi' okutuyorum. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölü
münün (Hazine yardımı) başlığı altında bulu
nan 72.104 ncü (İstanbul İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi) maddesine 350 000 lira eklenmiş
tir. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır 
efendim. 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 2/793; C. Senatosu 2/41) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 807) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek iş

ler» kısmında bulunan 807 sıra sayılı Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifinin önem ve müsta
celiyetine binaen gündemdeki sair işlere takdi
men ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelikle görüşülme isteğini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması talebedilmemiş bulundu
ğundan rapor okunmayacaktır. 

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

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 
11.000 nci «ödenekler» bölümünün 11.340 nci 

(1) 807 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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«Üyeler ölüm tazminatı» maddesine 34.000 lira 
ek ödenek verilmiştir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş

kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Millei Meclisi İdare' Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişildik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/795; C. Senato
su 2/42) (M. Meclisi S. Sayısı : 808) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek iş
ler» kısmında bulunan 808 sıra sayılı Millet Mec
lisi îdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin önem ve müstaceliye
tine binaen gündemdeki sair işlere takdimen ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik isteğini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması konusunda talep vâki ol
madığından okunmayacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
olmamıştır. 

(1) 808 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 
16.000 nci «Çeşitli giderler» bölümünün 16.812 
nci (Millî Saraylar onarımı) maddesinden 60 000 
lira tenzil edilerek, 15.000 nci «Kurum giderleri» 
bölümünün 15.385 nci (Giyim - kuşam alım ve 
giderleri) maddesine aktarılmıştır. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş

kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi' oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — C. Senatosu İdare Âmirlerinin 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair O. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkeresi (M. Meclisi 2/801; C. Senatosu 2/4,1 
(M. Meclisi S. Sayısı : 809) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına' 
Bugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek 

işler» kısmında bulunan 809 sıra sayılı Cumhu
riyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği-
siklik yapılması hakkında kanun teklifinin önem 
ve müstaceliyetine binaen gündemdeki sair işlere 

(1) 809 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstek olmadığından rapor okunmayacaktır. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 

olmamıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kıs
mının 12.000 nci «Personel giderleri» bölümünün 
12.911 nci «Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî 
Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları» 
maddesine 50 000 lira ek ödenek veril mistir. 

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

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena

tosu Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
5. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/772; 
C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi S. Sayısı: 810) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutu
yorum. 

(1) 810 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «Bir defa görüşülecek 

işler» kısmında bulunan 810 sıra sayılı 1972 yılı 
bütçe kanunlarıyle bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
önem ve müstaceliyetine binaen gündemdeki sair 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunması talefbedilmediği cihetle 
okunmayacaktır. 

Tasarı üzerinde söz isteyen sayın üye olma
mıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun 
54 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 54. —• a) Millî Savunma Bakan
lığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığına 
veya Jandarma Genel Komutanlığınca da, Millî 
Savunma Bakanlığı için cari malî yıl içinde ifa 
edilen hizmetlerin bedellerini karşılamak mak-
sadıyle ilgili iki bütçenin bölüm ve maddeleri 
arasında varılacak mutabakat üzerine, karşılıklı 
olarak aktarma yapmaya, 

b) Milli Savunma Bakanlığınca yabaneı 
devletler ve uluslararası kurumlara kiraya ve
rilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan 
kara, deniz ve hava taşıtlarından alınacak kira 
veya ücret tutarlarının; 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, öğrenim ve eği
tim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören 
yabancı devlet uyruklu subay, assubay veya 
erlere yapılan masraflar karşılığında bu devlet
lerce ödenen miktarların, 

NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava meydanlarının bakım ve ona-
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rımları içdn yapılacak masrafların NATO ma- I 
kamlarınca karşılanacağı öoııgöruldüğündein, bu 
işler için verilecek paı alarm; 

Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir ta
raftan bütçeye gelir, diğer taraftan adı geçen 
Bakanlık Bütçesinin sonunda açılacak özel ter
tiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle öde
nek kaydolunan miktarlardan yılı içinde har
canmayan kısımlarını ertesi yıla devretmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununun I 
67 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) sa
vunma hizmetlerinin yürütülmesi için, yurt di- I 
şındaıı ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç. I 
makina ve teçhizatı ile malzemelerin yapılmış 
ve yapılacak alımları Gümrük Vergisi ve diğer I 
vergiler ile belediye hissesi Damga Resmî ve I 
sair resim, harç, ardiye ve giderlere tabi de- J 
ğiklir. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: I 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Madde 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa I 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma I 
ve satmalmalar) bölümünün 32.100 ncü (Kamu- I 
laştrıma ve satmalına bedeli «Turizm Koordi- I 
nasyon Kurulu kararı ile harcanır*) maddesin
den 5 000 000 liralık ödenek düşülerek, aynı I 
cetvelin mezkûr Bakanlık kısmının 34.000 nci 
(Malî transferler) bölümünün 34.470 nci (Tu
ristik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel 
idare, belediye ve köylere yardım) maddesine 
aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(24 603 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bir sayılı cetveli okutuyorum. 
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(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

15.000 Kurum giderleri 398 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
17.000 Savunma Enfrastrüktür hiz

metleri 4 845 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Jandarma Genel Komutanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 1 360 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
İçişleri Bakanlığı 

34.000 Malî Transferler 18 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi kabul ettiğiniz cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar çıkarılmış, bunun yerine ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı taştılar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde G. — Bu Kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yık Bütçe Kanununa bağh (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
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dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/813; 
C. Senatosu 2/44) (M. Meclisi S. Sayısı : 811) 
(V 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «bir defa görüşülecek 

işler» kısmında bulunan 811 sıra sayılı Millet 
Meclisi İdare Âmirleri 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun teklifinin önem ve müsta
celiyetine binaen gündemdeki sair işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır, rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 16.000 nci «Çeşitli giderler» bölümünün 
16.812 nci (Millî Saraylar onarımı) maddesin
den 450 000 lira tenzil edilerek, 12.000 nci «Per
sonel giderleri» bölümünün 12.410 ncu (Fazla 
çalışma ücretleri) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 811 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
7. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/773; C. Senatom 1/158) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 812) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «bir defa görüşülecek iş

ler» kısmında bulunan 812 Sıra Sayılı Ankara 
Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının önem ve müstaceliyetine binaen gün
demdeki sair işlere takdimen öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması talebedilmemiştir, okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır, maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda 

kanun tasarısı 
Madde 1. — Ankara Üniversitesi! 1972 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 1 006 778 lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

(1) 812 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bölüm Lira 

Ankara Üniversitesi 
(A/ l ) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 675 676 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi 
12.000 Personed giderleri 331 102 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Maddeyi, kabul ettiğiniz eetvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.110 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine 1 006 778 lira ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/770; C. Senatosu 1/154) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 813) (1)' 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemimizin «bir defa görüşüle

cek işler» kısmında bulunan 813 Sıra Sayılı İs
tanbul Teknik Üniversitesi 1972 ydı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının önem ve müstace

li,) 813 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

liyetine binaen gündemdeki sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstek vâki olmadığından rapor okunmaya
caktır. Tasarının tümü üzerinde.söz isteyen sa
yın üye yoktur. Maddelere geçilmesini oyları-
mze sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin rektörlük kısmının 13.000 nci (Yöne
tim giderleri) bölümünün 13.150 nci (Yakacak 
alımları ve giderleri) maddesine 526 320 lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 526 320 
lira eklenmiştir. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
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ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/771; C. Senatosu 1/155) 
(M. Meclisi S. Saıjısı : 814) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

.Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «bir defa görüşülecek iş
ler» kısmında bulunan 814 Sıra Sayılı Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının önem ve müstaceliyetine bina
en gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstek vâki olmadığından rapor okunmaya
caktır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye olmamıştır, maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Karayolları G-enel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine' (234 75 783) liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum efendim. 

Bölüm Lira 

(1) 814 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
. (A/ l ) 

12.000 Personel giderleri 126 740 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 9 051 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

22.000 Yapı - tesis ve büyük ona
rım giderleri 75 371 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makine, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 23 512 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma sektörü 18 315 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz cetvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne (234 675 783) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde* 4. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın

dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasan ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
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10. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/774; C. Senatosu 1/159) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 815) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «bir defa görüşülecek iş

ler» kısmında bulunan 815 Sıra Sayılı Orman 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının önem ve müstaceliyetine bina
en gündemdeki sair işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamıştır. Tasarının tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye yoktur. Maddelerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum efendim. 
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelin 12.000 nei (Personel giderleri) bölümü
nün 12.330 ncu (Ölüm yardımı) maddesinden 
7 125 liralık ödenek düşülerek, aynı Genel Mü
dürlük mezkûr yıl bütçesinin (A/3) işaretli cet
velinin 34.000 nei (Malî transferler) bölümünün 
34.620 nel (7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi 
gereğince sivil savunma fonu) maddesine akta
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 

(1) 815 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetve-
Jin 12.000 nei (Personel giderleri) bölümünün 
12.280 nei (İşçi ücretleri) maddesine (1414 488) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nei (Kurumlar hâsılatı) bölümünün 
61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) 
maddesine (1 414 488) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. -— Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nei maddeyi okutuyorum.. 
Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Orman 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
11. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/776; C. 
Senatosu 1/161) (M. Meclisi S. Sayısı : 816) 
(D 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «bir defa görüşülecek 
işler» kısmında bulunan 816 Sıra Sayılı 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının önem ve 
müstaceliyetine binaen gündemdeki sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

(1) 816 Ş. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 



M. Meclisi B : 57 14 . 2 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstek vâki olmadığından rapor okunmayacak
tır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. Maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması halanda kanun tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(110 566 376) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bulunan cetvel
leri okutuyorum efendim. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

832 000 

Düşülen 
Lira 

13.000 Yönetim giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 105 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 500 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Devlet istatistik Enstitüsü 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 325 000 

Bölüm 
Düşülen 
Lira 

14.000 Hizmet giderleri 486 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 2 214 880 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Düşülen 
Lira 

13.000 Yönetim giderleri 670 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 667 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 18 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 
Lira 

İçişleri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 661 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmişti*. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 661 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri . 11 593 963 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Düşülen 
Lira 

13.000 Yönetim giderleri 9 583- 219 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 156 714 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 
Lira 

16.000 Çeşitli giderler 685 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 90 970 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 90 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 32 766 861 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 920 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 
Lira 

Bayındırlık Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 481 706 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 72 459 420 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
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Bolüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 1 357 463 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 558 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

12.000 Personel giderleri 18 999 381 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 

Düşülen 
Lira 

2 962 588 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 927 218 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 849 112 

BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 979 920 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

Eklenen 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 1 907 256 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 543 040 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 78 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 338 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

16.000 Çeşitli giderler 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Başbakanlık 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

23.000 Makine, teçhizat ve taşıt-

alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsü 

Bölüm 

86 000 

Düşülen 
Lira 

23.000 Makine, teçhizat ve taşıt-
alımları ve onarımları 690 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
21.000 Etüt ve proje giderleri 805 280 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makine, teçhizat ve taşıt-
alımları ve onarımları 54 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 7 322 760 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makine, teçhizat ve taşıt-
alımları ve onarımları 13 430 880 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

22.000 
481 706 

Bölüm 

Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Tarım Bakanlığı 
Düşülen 

Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 199 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 323 200. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makine, teçhizat ve taşıt-
alımları ve onarımları 3 198 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Düşülen 

Bölüm Lira 

23.000 

Bölüm 

Makine, teçhizat ve taşıt-
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

704 000 

Düşülen 
Lira 

36.000 Borç. ödemeleri 1 169 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Düşülen 

Bölüm Lira 

31.000 

32.000 

Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 296 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştrıma ve satmalmalar 3 084 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 573 — 
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Bölüm 
Düşülen 
Lira 

34.000 Malî transferler 1 197 594 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler ? 525 462 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 310 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadî transferler 2 443 467 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 32 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 653 476 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri G-enel Müdürlüğü 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 32 216 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetvelle-
riyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(1 370 139 231) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (2) sayılı cetveli okutuyo
rum. 

(2) SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Başbakanlık 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

12.000 Personel giderleri 435 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay 
12.000 Personel giderleri 1 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 
12,000 Personel giderleri 53 915 230 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 451 220 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 15 460 839 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 50 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 537 688 915 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 537 697 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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Bölüm Lira 

Gümrük ve Tefeel Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 7 096 856 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 16 670 279 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 2 553 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizmi ve Tanıtma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 522 477 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 1 761 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 38 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 10 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Köy işleri Bakanlığı 

22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım 
giderleri " 101694 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 318 058 318 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 239 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan cetvelleri ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ

lı (R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvel

de yazılı taşıtlar çıkarılmış, bunun yerine ilişik 
(4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

12. — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile hu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna \dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/756; C. Senatosl 1/152) (M. Meclisi S. Sayısı: 
817; C. Senatosu S. Sayısı : 202) (1) 

IBAŞIKAN — Bir başka önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 817 sıra sayılı 1972 yılı 
Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın önem ve müstaceliyetine binaen gündemde
ki sair işlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstek vâki olmadığından rapor okunmaya
caktır. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye olmamıştır. Maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 817 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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1 nei maddeyi okutuyorum., 
1972 Yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hiakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununun 

42 nei maddesinin (h) fıkrası gereğince çıkarı
lacak tahvilin miktarı 3 milyardan 4 milyar li
raya yükseltilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmının 12.000 nei (Personel giderleri) bölü
münün 12.431 nei (Konferans ücreti) maddesi
ne (200 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde .3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 14.000 nei (Hizmet giderleri) bölümünün 
14.491 nei madde unvanının altındaki (Bu ter
tipten ilgili hizmet dolayısıyle bölümler arası 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) açıklama 
(Bu tertipten vergilerin tarh, tahakkuk ve tah
siline ilişkin hizmetlerle ilgili bölümlerin mad
delerine ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. ) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(R) işaretli cetvelin «Ek çalışma karşılıkları» 
başlığı altında bulunan «Konferans ücreti» so
nuna aşağıda yazılı ibare eklenmiştir. 

«Bununla beraber Karadeniz Teknik Üni
versitesinde dışardan davet edilecek öğretim 
görevlisi, öğretmen, doçent ve profesörlerin ted
ris mahiyetinde vereceği konferansların ücreti 
Bütçe Kanununun 21 nei maddesinin I - A / b 
fıkrasının gündüz sütunundaki hadlerin üç ka
tını geçemez.» 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nei mad'deyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
'Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
13. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 

işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri (M. Meclisi 1/777; C. Senatosu 
1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 818; C. Senatosu 
S. Sayısı : 213) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 818 sıra sayılı, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanbğı kısmında değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının önem ve müsta
celiyetine binaen gündemdeki sair işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan Y. 

Sözcü 
Ankara 

M. Kemâl Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstek vâki olmadığından rapor okunmaya
caktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 818 sıra sayılı basma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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1972 yılı Bütçe Kanununa Irağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması haktkuıda kanun tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmının 
13.000 nci (Yönetim giderleri) bölümünün 
13.320 nci (Giyim kuşam alımları ve giderleri) 

- maddesinden 300 00O liralık ödenek düşülerek 
16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 16.630 
ncu (MİT İstihbarat ve Propaganda giderleri) 
maddesine aktarılmıştır. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünün 

- 36.330 ncu (Genel ve Katma Bütçeli dairelerin 
şahıslara, kamu iktisadî teşebbüslerine beledi
yelere veya bunlara bağlı teşekküllere karşılık
lı veya karşılıksız geçen yıllar borçları «Bu öde-

- neği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açıla
cak tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.») madde-

• sine (150 000 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü-
* rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde de
ğişiklik {yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se

natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/778; C. Senatosu 
1/156) (M. Meclisi'S. Sayısı : 819; C. Senatosu 
S. Sayısı : 205) (1) 

BAŞKAN — Bir başika önerge vardır, oku
tuyorum efendim. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
BuıgürJkü gündemin bir defa görüşülecek 

işler kısmında bulunan 819 Sıra Sayılı, Onman 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının önem ve müsta-
eeliyeltine binaen gündemdeki sair işlere tak'dii-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif öde
rim. 

Bütçe Karıma Komisyonu 
Başkam Y. 

•Sözcü 
Ankara 

Kemal Yılmaz. 

BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su
nuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

. İstek vâlki olmadığından rapor okunmaya
caktır. 

Tasarının tümü üzeninde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. 

'Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.-.. Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Onman Gemıel OVfâdiirliüğü 1972 yılı Biitçe İKa-
nıununa (bağlı (R) fearıeStld. ©eitıvelde dıeğilşüklilk 

yapılması ıhaikkmj&a kantin ıtasansı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel
den ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çı
karılmış bunun yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

(1) 819 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Orman 

balkanları yürütür. 
BAŞKAN •—• (Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı ayrıca acık oylarınıza sunulacaktır. 
15. •— 1972 yılı Bütçe Kavununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması haklımda kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/766; C. 
Senatosu 1/163) (M. Meclisi S. Sayısı : '820; 
C, Senatosu S. Sayısı: 211) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek 

işler kısmında bulunan 820 Sıra Sayılı, 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının önem 
ve müstaceliyetime binaen gündeımdeki sair iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Ankara 

Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik itseğini oylarınıza su

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

İstek vâki olmadığından rapor okunmaya
caktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz -isteyen s ay m 
üye olmamıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. (Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
1972 yılı Bütçe Kaıramına bağılı (Ce'fevtelîeridıe 
Ideğişitolik yapılmıaisı hakkında (kamun (tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) sayılı cetvellerin, 
Sağlnk ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 

(1) 820 ıSıra •Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(14 962 575) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Tasarıya bağlı cetveller 
Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/l) . 

Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı 

12.00$ Personel Giderleri 1 042 570 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim Giderleri 417 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.0010 Hizmet Giderleri 5 428 375 

Eklenen 
Bölüm Lira 

115.000 Kurum Giderleri 13 980 005 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

1)6.000 Çeşitli Giderler 6615 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2)-
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

2I2.0OÖ Yapı, Tesis ve Büyük Onarım 
Giderleri 80 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Maikine, Teçhizat ve Taşıt Alım
ları ve onarımları 4 997 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Bölüm 
Düşüleıu 

Lira 

32.' 

o!J.! 

(A/3) 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Kamulaştırma ve satınalmalar 604 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
[Etmeyenle?... Kalbul edilmiştir. 
Sosyal 'Transferler 2 770 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle?... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12.000 Personel Gidenleri 1 042 570 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölüm 

13.0C0 Yönetim Giderleri 

Düşülen 
Lira 

417 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri !5 »28 375 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

15.000 Kurum Giderleri 13 920 005 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bölüm 
•Düşülen 

Lira 

16.000 Çeşitli Giderler 6G5 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle!*... Kaibul edilmiştir. 

on 
Bölüm Lira 

(A/2) 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baıkaıılığı 

22.000 Yapı, Tesis ve Büyük Onarını 
Giderleri 80 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle?... Kaibul edilmiştir. 

23.000 Makine, Teçhizat ve Taşıt Alım
ları ve Onarımları 4 997 300 

32J 

BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Etmeyenle?... Kalbul edilmiştir. 

(A/3) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanlığı 
Kamulaştırma ve Satınalmalar 604 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle?... Kaibul edilmiştir. 

35.000 Sosyal Transferler 2 270 000 
BAŞKAN — Maddeyi kabul ettiğiniz cet

velle riyl e birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm'eyenler... Kabul edilmiştir 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayım ıtarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kaibul edenler.. Kabul etme

yenler.. Kabul edilmiştir.. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürü

tür. 
BAŞKAN —• Kabul edenler.. Kabul etme

yenler.. Kabul edilmiştir.. 
Tasarı, ayrıca, açık oylarınıza sunulacaktır. 

16. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) i§aretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/769; C. Sena
tosu : 1/133) (M. 'Meclisi S. Sayısı: 821; C 'Se
natosu S. Sayısı : 212) (1) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efen
dim, 

(1) 821 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu-gün.kü gündemin bir defa görüşülecek iş

ler kısmında bulunan 821 sıra sayılı Hacettepe 
Üniversitesi 197*2 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (4 /2) işaretli cetveilerdie değişiklik 
yapılması hakkımda .kanun tasarısının, önelin ve 
müstaceliyetine binaen gündem'deki sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karıma Koni. Bşk. Y. 
Ankara 

M. Kemal ¥1111132? 

BAŞKAN —• Ömcelik isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul •edilmiştir. 

Kaporun okunması talebedilnıediği için okun-
ınayacaiktiı'. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyo olmamıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul edil
mişti i*. 1 nci maddeyi'okutuyorum. 
Haceltttepe Ündlviensiteâ 1972 5n.l1 IBliÜfcçe Karnım 
nuııa ibalğCı (A/İ ) ve (A/A) âlrteftliL ıcieltivtelltenda 
IdeğilşıMllk lyapılımfalsı fhıaiklaınıdıa Ikamun tlalsıarıfeı 

Madde 1, —• Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli 
cetıvelılerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (4 460 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN —• Cetveli okutuyorum efendim. 
Eklenen 

Bölüm Lira 

Hacettepe Üniversitesi 
' (A/l) 

12.000 Personel Giderleri 4 4G0 O00 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Düşülen ; 

Bölüm Lira 

(A/2) 
22.000 Yapı, Tesis, ve Büyük Onarım 

Giderleri 4 460 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle;]?... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kalbul ettiğiniz cetvclleriyle oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir.. 

Madde 3. — Bu kamunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir.. 

Tasarı, ayrıca, açık oylarınıza sunıüaea'k-
tıi' efendim. 

17. •— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı ''Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlMarı tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/768; C. Senatosu : 1/164) (M. 
Meclisi S. .Sayısı : \822; >C. Senatosu İŞ. Sayısı : 
214) (1) 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek iş
ler kısmında bulunan 822 sıra sayılı Devlet 1S11 
İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki ikamın tasarısının, önem ve müstaceli
yetine binaen, gündemdeki sair- işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Koım. Bşk. Y. 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik isteğini oylarınıza su

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

Raporun okunması istenmemiştir. Bu sebeple 
rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmamıştır. 

Maddelerine geçilmesiıni oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 
Ddvlelt USu tşlerli Gewel HVCüdürlIüp 11972 yılı Büt
çe 'Kaınuımma (bağüi iceltivellierde dleğiştilkllilk yapü-

miaısı ıhaJkfemıdıa Ikajıram tasarısı 
Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , 

(1) 822 S. Sayılı ibasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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(A/2) ve (A/3) •işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertiplerinle 81 499 437 liralık ek öde
nek veriLmiştir. 

»BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum, efem-
'dim. 

Bölüm Lira 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
* (A/ll) 

D2.OO0 Personel Gidenleri 27 370 346 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle/... Kaibul edilmiştir. 

(A/2> 
22.009 Yapı, Tesis ve Büyük Onarım' 

Giderleri 58 952 016 

•BAŞKAN — Kabul edenler... 
!Etmeyenîe:f... Kaibul edilmiştir. 

35.000 'Sosyal Transferler 176 875 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenle./... Kaibul edilmiştir. 

Maddeyi kaibul ettiğiniz cefcvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme-
yeniler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü I9I72 yılı Bütçe Kanunuma 'bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 ncü (özel gelirler) bölümü
nün 72.000 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
•('81 490 437) lira eklenlmnştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul ednler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde, yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
ibul edilmiştir.. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir.. 

Tasan ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
Aktarma ile ilgili kanun tasarısı müzalkere-

leri bitmiştir. 

18. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Re

şit Ülker, Konya MilUivekiU M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili \Salih Yıldız'm, Millet- Mec
lisi lötüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/706) (S. Sayısı :763) (1) 

HÜSAMETTİN BAŞER ('Nevşehir) — Or
manı Kanumu var, 6813*1 sayılı Orman Kanunu var, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Olabilir, daba henüz matbaa
dan da bize intikal etmiş değil, efendim. 

Sayın Komisyonun yerini almasını rica edi
yorum. 

88 nci maddeyi okutuyorum efendini. 
Değişiklik önergeleri : 
Madde 88. — Kanunlarda veya içtüzükte ak

sine hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifin
de bir maddemin reddi, değiştirilmesi veya met
ne madde eklenmesi hakkında, milletvekillıeri, 
esais komisyon ve Hükümet değişiklik önergeleri 
vereb'ili/. 

Değişiklik önergeleri ve gerekçeleri 500 ke
limeden fazla ise, önerge sahibi önergesine 500 
kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zorunda
dır. Başkan, değişiklik önergesini derhal komis
yona haber verir. Ve bunların özetlerini uygun 
gördüğü bir sırada görüşmeyi keserek Genel Ku
rula okutur. 

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

Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısının 88 nci .maddesinin 2 nci 

fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Kubilay İmer 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun ha

zırlamış olduğu İçtüzüğün 88 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilm'esini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. M. A. P. Grup M. M. C. H. P. Grup 

Başkaınvekili Başkanvekili 
Uşak Sivas 

Orhan Dengiz Ahmet Durakoğlu 

(1) 763 S. Sayılı basmayazı 13 ncü Birle-
şim tutanağının sonuna eklidir, 

— 581 

file:///Salih


M. Meclisi B : 57 14 . 2 . 1973 O : 1 

Madde 88. — Kanunlarda veya İçtüzükte 
aksine hüküm yoksa, ikamın tasarısı ve 'tekli
fimde bir maddenin reddi, komisyona iadesi, 
değiştirilınıesi veya metne madde eklenmesi hak
kında, milletvekilleri, esas komisyon veıya Hü
kümet değişiklik önergeleri verebilir. Bu esas
lar dairesinde ımilletvekilleri tarafından -tasarı 
veya ıteklif maddelerinin her fıkrası için dörtten 
fazla, önerge verilem'ez. 

Bir kanun tasarı veya teklifinin, basılıp da
ğıtılmasından sonra en çok beş gün geçmiş ve 
(Temel Kurulda ıgörüşüleıceği gün, Başkan tara
fından Genel Kurula en az kırkselkiz saati önce 
bildıirilmişse, bu kanunun maddelerine ait deği
şiklik önergelerinin konıuşulmıaisiindaın en geç 
yirmi dört saat önce Millet Meclisi Başkanlığı
na verilmiş olması gereklidir. Kanunun görüşül-
ımieısinie başlandıktan sonra verilecek önergelerde 
en az beş üyenin imzası bulunımadıkça önerge iş
leme konulmaz. 

Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra ay
kırılık sırasına göre okunur ve işleme konur. 
Başkan her önerge için komisyona, katılıp ka
tılmadığını siorar. Komisyonun katılmaması ha
linde, önerge sahibi, isterse beş dakikayı geçıme-
nıiek üzere açıklama için süz alabilir. 

Dalha, sonra önergeler ayrı ayrı oylanır. Ko
misyonum katılmadığı ve fakat Genel Kurulun 
kabul ettiği önerge ve iljgili maddeyi komisyon 
geri isteyebilir. 

Değişiklik önergeleri ve gerek çeleri beşyüz 
kelimeden fa,zla ise, önerge sahibi önergesine 
beşyüz kelimeyi geçmeyen bir özet eklemek zo
rundadır. Başkan, değişiklik önergesinden der
hal komisyonu haberdar eder. 

Meclis Başkanlığına 
88 nci maddenin son cümlesinin aşağıdaki 

biçimde değiştirilmiesini saygı ile öneririm. 
İstanbul 

Mehmet Ali Aybar 

«ve değiştirge önergeleriyle gerekçelerin 
özetlerini 'oylamadan önce Genel Kurula oku
tur.» 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar oku-
ituyornm, efendim. 

(Konya Milletvekili Kubilay İmer'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — S ay m Komisyon, bu önier'geye 
katılıyor musunuz ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın İmer'in önergesini oylarınıza, sunuyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(A. P. Grup Başkantvekili Orhan Dengiz ile 

O. II. P. Grup Başkanvekiü Ahmet Durakoğlu' 
mm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Ko
misyonumuzun katılmaya karar verdiği bu öner
gede 'bir kelime unutulmuş; onu sayın önerge 
sahipleri tasrih 'ederlerse iştirak edeceğiz. 

OBHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 
verdiğimiz önergenin 2 nci sayfasının, baştan, 
o ncü paragrafı «Daha sonra önergeler ayrı ayrı 
'oylarnır» şeklinde yazılmıştır. Aslında, «Daha 
sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı -oylanır» 
olması gerekmektedir. Bu şekilde düzeltillımesi-
ni rica ediyoruz. 

BAŞKAN — «İşaret oyu ile» kelimesini ilâ
ve ettim, efendim. Önergenizi bu şekilde, ikmâl 
etmiş bulunuyorsunuz Sayın Deııigiz. 

ORiIIAN DENGİZ (Uşak) — Evet, Sayın 
Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — O şekliyle önergeye 
katılıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• önerge bu şekilde ikmal edildi 
ve önergeye komisyon katıldı, önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye igeçiyoruz, efendim. 
(istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ayhar'm 

önerjgesi tekrar okundu) 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarıım, biraz 
önce kabul buyurulan önerge muvacehesinde 
hu önergeyi işlenne koymuyorum, eıfendim. 

Kabul eıttiğiniz değişik şekliyle 88 nci mad
deyi 'Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul .edilmiştir. 

89 nen maddeyi okutuyorum. 
Metnin veya maddenin geri istenmesi : 
Madde 89. — J liSas isomisyon veya Hükümeti, 

tasarı veya teklifin tümünün, belli bir veya bir-
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kaç maddesinin, komisyona ıgeri verilmesini, bir 
defaya mahsus olmak üzere isteyebilir. 

Bu istem, görüşülnTck-iizin yerine getirilir. 
Tasan veya teklifin tümü geri iştenmişse, tasan 
veya teklif hakkında verilen bütün önergeler 
esas komisyona verilir. Tasarı veya teklifin bel
li biı* veya birkaç maddesi geri isitenımişse, o 
madde veya maddeler hakkınıdaki önergeler 
esas komisyona verilir. 

Bir -maddenin oylanmasına geçilince önce ret 
önergeleri ve sonra diğer önergeler veriliş sıra
sına göre okunur ve aykırılık derecelerine .göre. 
isa retle oylanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özgü
ller, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu 89 ncu maddede, 
«Tasarı veya teklifin, tümünün belli bir veya 
birkaç maddesinin, geri alınması istemi görü
şül meksiziın» şeklinde olmasına karşıyım. 

Arkadaşlarım, evvelki müzakerede de yine 
böyle bir madde, «görüşülmeiksizin biçiminde 
Yüce Kuruldan az oy farkıyle geçti. Neden 
«görüşülmeksizin» den yana olalım, ya da kar
şı çıkalım. Zaman tasarrufu bakımından mı? 
Arkadaşlar, bir tasarının tümü, ya da bir tek
lifin tümü geri alındığı zaman komisyona gide
cek, ama komisyona ne sebeple geri gittiği bi
linmeyecek. Bunu zaman tasarrufu bakımından 
yeğ göreceğiz. Her halde sürate esası fade et
memek espirisiyle hareket edersek; geçirilecek 
birkaç saat, en çoğundan birkaç saat, çok bü
yük bir israf sayılmaz. Oysa ki, Yüce Meclisi 
hakikaten tasarı ya da teklifi geri verirken ne 
sebeple verdiğini bilmesi şüphesiz gereklidir. 

Arkadaşlarım; bu bakımdan «Bu istem gö-
rüşülmeksizin» deyimi, her halde benimsenme-
mesi ieabeden bir deyimdir. İstemin, müzakere
ye ancak vazedildikten sonra reye arzı biçi-
mindıe bir değiştirgeye taraftar olmanızı diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka sayın 
üye söz almamıştır. Değişiklik önergelerine ge
çiyorum. önergeleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tan

zim ettiği 89 nou maddenin son fıkrasının me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

'Saygılarımla. 

Millet Meclisi Millet Meclisi 
A. P. Grup C. II. P. Grup 

Başkanvekili Başkan vekili 
Uşakj ISlivas 

Orhan Dengiz Ahmet Durakoğlu 

jSayın Başkanlığa 
içtüzük tasarısının 89 ncu maddesinin bi

rinci fıkrasındaki «Bir defaya mahsus olmak 
üzere» ibaresinin, 

İkinci fıkrasındaki «Bu istem, görüşülmek-
sizin yerine getirilir» cümlesinin, 

Madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İm er 

BAŞKAN — işlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum efendim. 

(Millet Meclisi A. P. Grup Başkanvekili 
Uşak Milletvekili Orhan Dengiz ile Millet Mec
lisi C. H. P. Grup Başkanvekili Ahmet Durak-
oğlu'nun müşterek önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
fıkra aynen 88 nei maddeye alınmış ve kabul 
edilmiş olduğu için katılıyoruz. Burada kalır
sa haşiv olur. 

BAŞKAN — Sayın Dengiz ve Sayın Du
rakoğlu tarafından müştereken verilen değişik
lik önergesine komisyon katılmıştır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer' 

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ıSaym Komisyon! 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
iSayın İmer'in önergesini: oylarınıza sunuyo

rum. 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

89 neu maddeyi, kabul ettiğiniz değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gensoru 

Gensoruda usul. 
Madde 107. — Gensoru önergesi bir siyasî 

parti grubu adına veya en az on milletvekilinin 
imzasıyla verilebilir. 

Gensoru önergesi beşyüz kelimeden fazla ise, 
imza sahipleri beşyüz kelimeyi geçmeyecek bir 
özeti bu önergeye eklemek zorundadırlar. 

Başkanlık gerekli görürse bu özetleri veya 
önergeleri bastırıp dağıtabilir. 

Gensoru görüşmeleri Anayasanın 89 neu 
maddesi hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim?.. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Oylama

ya geçildi. 
BAŞKAN — Oylamadan bahsetmedim ki, 

hiç daha efendim. Söz isteyen yok dedim, öner
geler lâfını edeceğim sırada Sayın özgüner söz 
istedi. 

Buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; zaman sarf etme
mek için kısaca arz edeceğim. 

Şimdi, 107 nci maddenin üçüncü fıkrası; 
«Başkanlık gerekli görürse bu özetleri veya 
önergeleri bastırıp dağıtabilir.» biçimine geti
rilmiş. Bu fıkra şüphesiz isabetli olamaz. Arka
daşlarım, gensoru ağırlığı olan bir müessesedir. 
Gensoruya bu ağırlığı verdikten sonra gensoru 
için verilmiş önergeleri, özetleri de dahil olmak 

üzere bastırmak hususunu Başkanlığın tama
men ihtiyarına bırakmak, arzu ederse bastır
ması imkânını Başkanlığa vermek isabetli de
ğildir. Gensoru, Anayasanın 89 neu maddesi 
dikkate alınırsa, ciddiyetle üzerinde durulması 
gereken ve ağırlığı olan bir müessese bulundu
ğu için bu maddenin bu fıkrasının isabetli bu
lunmadığını belirtmek için söz aldım. 

Dikkatinize arz ederim. 
Saygılar sunarım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Sa
yın özgüner'in işaret ettiği noktada bir maddî 
hata olmuş, bu fıkrayı şu şekilde düzeltiyoruz. 

«Başkanlık bu özetleri veya gerekli görürse 
önergeleri bastırıp dağıtabilir.» 

özeti bastırıp dağıtma mecburiyeti vardır. 
Ancak, önergenin tamamını bastırıp dağıtma 
mecburiyeti yoktur. O şekilde düzeltilerek oy
lanmasını. 

BAŞKAN — Nasıl efendim, bir daha ifa
de eder misiniz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — «Başkanlık, bu özet
leri veya gerekli görürse önergeleri bastırıp da
ğıtabilir.» Yani, özetleri bastırıp dağıtma mut
laka mecburidir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O «veya» 
öbürünü de kapsıyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ÖEV-
DET AKÇALI (Adana) — Kapsamaz. 

BAŞKAN — Anlıyorum da, şimdi bu, mad
dî hata mahiyetinin sınırlarını taşan değişiklik 
oluyor. Ben bir önerge rica edeyim, o vakit. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Ben Komisyon ola
rak takdim edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki 
önergelere geçeceğiz. Şu anda bize intikal eden 
bir tek önerge var. Diğer önerge için de hak 
tanıyorum ve önergenin gelmesini bekliyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa-
İçtüzük tasarısı 107 nci -maddesinin ikinci 

fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İmer 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
1Ö7 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
İçel 

Turhan özgüner 

«Başkanlık, bu Özetleri bastırır, gerekli gö
rürse önergeleri de bastırıp dağıtabilir.» 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum efendim. 

(İçel Milletvekili Turban özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer' 

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Kabul edilen diğer 
önerge 'muvacehesinde bunun zaten kabulüne 
imkân yok. Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler....Kabul 

etin iyeni er... Kabul edilmemiştir. 

107 nci maddeyi kabul ettiğiniz değişik şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

116 nci maddeyi okutuyorum. 
İşaretle oylamanın yapılacağı haller. 
Madde 116. — Anayasada, kanunlarda ve 

İçtüzükte açık veya gizli oylama yapılmasının 
zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda 
kaide olarak işaret oyuna başvurulur. 

İçtüzükte işaret oyuyle halledileceği belirti
len hususlarda, oylamaların işaretli yapılması 
zorunludur. 

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

Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısının 116 nci maddesinin ikin

ci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. ' ' 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Sayın İmer'in önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmemiştir. 

116 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

117 nci maddeyi okutuyorum. 
İşaretle oylamada usul. 

Madde 117. — İşaret oyuna, başvurulması 
gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını 
bildirerek önce oya sunulan hususu kabul eden
lerin, sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını 
ister. 

Başkanlık Divanı Üyeleri, kendi oylarını 
Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten son
ra Başkana bildirirler. 

Oylama sonucu, B.aşkan tarafından Genel 
Kurula «kabul edilmiştir» veya «kabul edilme
miştir» denmek suretiyle ilân olunur. 

işaretle oylama sırasında oya sunulan hu
susun lehinde ye aleyhinde el kaldıranları, Baş
kan ile Divan Üyeleri beraberce sayarak tespit 
ederler. Aralarında anlaşamadıkları veya oyla
rı tespit edemedikleri hallerde, Başkan, oyla
manın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlanacağı- • 
nı bildirir. 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvu
rulmasından hemen sonra bir arada ayağa kal
kan beş milletvekili sonucun açıkça anlaşılma
dığı 'gerekçesiyle oylamanın tekrarlanmasını is
terlerse, oylama salonda ikiye bölünmek sure
tiyle yeniden yapılır. 

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

Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır, 
' okutuyorum efendim. 
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Sayın Başkanlığa 

İçtüzük tasarısı 117, nci maddesinin : 
a) Birinci fıkrasının; «Başkan işaret oy

laması yapılacağında, önce kabul edenlerin, 
sonra kabu l ' etmeyenlerin el kaldırmasını is
ter» şeklinde, 

b) Üçüncü fıkrasının; «oylama sonucu 
Başkan tarafından Genel Kurula, kabul ve red
dedenlerin çoğunluğuna göre ilân olunur» şek
linde, 

c) Sonuncu fıkrasının, sondaki ibarenin; 
«oylama yeniden yapılır» şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın İmer tarafından verilen değişiklik 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

117 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

118 nci maddeyi okutuyorum. 
Açık oylamanın zorunlu olduğu haller. 

Madde 118. — Genel ve Katma Bütçe Ka-. 
nun tasarıları, bu kanunlara ilişkin ek tasarı
larla değişiklik tasarıları, genel ve katma büt
çeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü 
ödenek verilmesi hakkındaki kanun tasarıları, 
bu kanunlara ilişkin değişiklik. tasarıları, bu 
kanunlarda bölümler arasında aktarma yapıl
masına dair kanun tasarıları ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesinin değiştirilmesi hakkın
da verilen kanun teklifleri, geçici olarak har
cama yapılmasına ve gelir toplanmasına yetki 
veren kanun tasarılarının tümü; vergi, resim 
ve harçlar konmasına, kaldırılmasına, eksiltil-
mesine veya artırılmasına dair kanun tasarısı 
ve tekliflerinin tümü; kesinhesap kanunu tasa
rıları, genel ve katma bütçeli dairelere bağlı 
döner sermayeler hesaplarının onaylanmasına 
dair kanun tasarılarının tümü; milletlerarası 
andlaşmaların onaylanması; bu andlaşmalara 
katılma veya bu andlaşmaların belli hükümle
rinin yürürlüğe konması hakkındaki katılma 

bildirilerinin yapılmasının uygun bulunması 
hakkındaki kanun tasarılarının tümü; uzun va
deli kalkınma plânı tasarısının tümü; Anaya
sanın değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin 
her bir maddesiyle tümü ve bu İçtüzüğün em
redici hükümleriyle belirtilen diğer hususların 
oylanması açık oylama ile yapılır. 

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

Madde üzerinde, maddenin metinden çıka
rılması isteğini ihtiva eden bir önerge vardır, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısı 118 nci maddesinin tasarı 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Konya 

Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

1118 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

119 neu maddeyi okutuyorum. 
Açık oylama istemi. 

Madde 119. — Anayasa, kanunlar ve İçtü
zük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya baş
vurulması zorunlu olmayan hallerde açık oyla
ma yapılması en az onbeş milletvekilinin yazılı 
istemine bağlıdır. 

Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçil
meden önce Başkanlığa verilmiş olması gerekli
dir. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy 
istemi olduğunu bildirir ve önerge sahiplerin
den en az onbeşinin Genel Kurul salonunda bu
lunup bulunmadığını tespit eder. 

Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bu
lunan üyelerden başlanır, önerge sahiplerin
den en az onbeşi Genel Kurul salonunda bulun
maz veya noksan imza herhangi bir milletvekili 
tarafından kabul edilmez veya oylamaya katıl-
mazlarsa, açık oylama istemi düşer. 

Açık oylama önergesinde imzası bulunan
lardan en az onbeş milletvekilinden herhangi 
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birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda 
anlaşılırsa, yapılan oylama, işaret oyu niteli
ğinde işlem görür. 

Aeık oylama sırasında basılı .oy pusulası bu
lunmayan milletvekili bir beyaz kâğıt üzerine 
admı ve secim çevresini yazıp imzalamak sure
tiyle oyunu kullanabilir. 

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

Madde üzerinde, maddenin 3 ncü ve 4 neü 
fıkralarının metinden çıkarılmasını isteyen bir, 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısı 119 ucu maddenin 3 ve 4 

ncü fıkralarının madde metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kubilay İmer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değigiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

119 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

121 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Birden fazla açık oylamanın bir arada ya

pılması. 

Madde 121. — Birden fazla husus hakkında 
açık oylama yapılması gerekiyorsa, açık .oyla
ma işlemleri, oy pusulalarının değişik kutulara 
aynı zamanda atılması suretiyle de yapılabilir. 

Başkanın gerekli görmesi halinde açık oy
lama oturumun sonuna veya haftanın belli bir 
gününe bırakılabilir. 

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

Madde üzerinde bir değişiklik önergesi var
dır, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tan
zim ettiği 121 nci maddenin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümlenin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

«Ancak, muhtevası itibariyle çelişki doğur
ması muhtemel maddeler ayrı ayrı oylanır.» 

Millet Meclisi 
A. P. Grup 

Başkanvekili 
Uşak 

Orhan Dengiz 

Millet Meclisi 
C. H. P. Grup 
Başkanviekili 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesine Komisyon katılmıştır. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul ettiğiniz bu değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

127 nci maddeyi okutuyorum. 

DOKUZUNCU KISIM 

Devanı ve izin 

Devamsızlık ve izin. 
Madde 127. — Genel Kurulda veya komis

yonlarda yapılan yoklama veya açık oylama
lardan herhangi birisinde özürsüz veya izinsiz 
olarak bulunmayan milletvekili, yoklamanın 
veya açık oylamanın yapıldığı birleşimde yok 
sayılır. 

Başkan yazıyla başvuran bir milletvekiline 
sekiz günü aşmamak üzere izin verebilir. 

Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık Di
vanının sunuşlar arasında yer alacak teklifi 
üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz işaretle oyla
ma suretiyle karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na buyurun Sayın İmer. 

D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİ
LAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan 127 nci madde, millet
vekillerinin, Parlâmentonun kanun yapıcı or-
'gan olarak çalışması sırasında, bizatihi bu ca-
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lışmalara katılmaları ile ilgili hususları düzen
lemiştir. 

Milletvekillerinin gerek Genel Kurul şeklin
de, gerek komisyonlar şeklinde Millet Meclisi
nin eaışmalarma katılması şüphesiz vazifeleri
dir ve bunların yapılması bir zarurettir. An
cak, bu devam veyahut oy mevzu ile ilgili bi
rinci fıkra.,, âdeta mektep durumu gibi bir şek
li doğurmaktadır. Şöyle ki : 

127 nci maddenin birinci fıkrasında; «Genel 
Kurulda veya komisyonlarda yapılan yoklama 
veya açık oylamalardan herhangi birisinde 
özürsüz veya izinsiz olarak bulunmayan millet
vekili, yoklamanın, veya acık oylamanın yapıl
dığı birleşimde yok sayılır.» 

Şimdi, dün kabul edilen bir madde ile Baş
kan, çoğunluğun olup olmadığına kendisi karar 
verebilecek ve o şekil etrafında toplantıyı aça
cak. Açtıktan sonra herhangi bir mevzuda bir 
açık oylama irsteminde bulunulacak. Bu bir ve^ 
ya birkaç kere tevali edebilir. Bunun bir tane
sinde bulunmazsa milletvekili, mazereti ve iz
ni de tespit edilemez veyahut bu mazeret ve
ya izin mevzuu Ikabule şayan tutulmazsa, o bir
leşimde bulunmamış sayılacak. Ayrıca, oyla
maya katılmayanları da bunun içerisine almış 
bulunmaktadır. 

Bir milletvekili Meclis salonunda bulunabi
lir. Bu, Mecliste müzakere mevzuu da olmuştur. 
Kırmızı, ret; beyaz, kabul; yeşil, çekinser oy
dur. Bunların hiç birini vermeyip oy da kul
lanmayabilir. Meclis salonunda bulunduğu hal
de oyunu kullanmadığı takdirde, bunun hak
kında ne hüküm verileceği,, bunların belki çc-
Ikinserler kısmına katılabileceği şeklinde muh
telif görüşler var. Bu yönüyle komisyonlara da 
bunu teşmil etmek suretiyle yapmanın yerinde 
olacağı kanaati içerisinde değilim. 

Diğer taraftan, «Genel Kurulda veya komis
yonlarda yapılan yoklama veya açık oylama
larda» diye bahsolunmaktadır. Bu yapıldığı 
takdirde, Genel Kurul çalışırken komisyonda 
bulunan veyahut komisyonda iken Genel Ku
rulda bulunanın da durumu biraz çapraşık bir 
vaziyete girecektir. Bunların durumu nazarı 
itibara alınır diye açık bir hüküm olmadığı 
halde, yeniden tedvin edilen bir içtüzük mad
desi bu hususu belirtmemiş ise, bunun belirtil

mesi lâzımdı diyerek başka şekilde tutumlar 
ve teamüller doğabilir. Yeniden birtakım tea
müllere yol açmak da yerinde olmayacaktır. 
Bir kere bu tarafıyle noksan. Komisyonda ise 
Mecliste değilse, Mecliste ise komisyondaysa 
ne olacak? Buna dair bir hüküm getirmiyor bu 
madde; bunu teamüle bırakmış. 

öbür tarafta, dediğimiz gibi, komisyonda, 
-dahi 5 - 10 dakikada verilecek veyahut yarım 
saatte verilecek bir yoklama talebinde orada 
bulunmadığı takdirde başından beri bulunsa 
dahi sonunda verilse yine yok sayılacak de
mektir. Çünkü hüküm açık. Bakın diyor ki; 
«Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan 
yoklama veya açık oylamalardan herhangi bi
risinde...» saat 7'ye 10 kala da olsa, yani o gün
kü toplantının biteceği zamana 10 dakika kala 
da olsa, «özürsüz veya izinsiz olarak bulunma
yan milletvekili, yoklamanın veya açık oylama
nın yapıldığı birleşimde yok sayılır.» 

Bu kadar bağlayıcı ve kayıtlayıcı bir hük
mün tatbik imkânına sahip olup olamayacağı
nı, gerek Komisyonda bulunan arkadaşlarımız, 
gerek bugüne kadar milletvekilliğini birkaç dö
nem yapmış olan arkadaşlarımız, gerekse son 
dönemde gelmiş olan arkadaşlarımız gayet ya
kından bilmek durumundadırlar. Bundan son
rakiler de bu tüzüğe göre çalışma durumunda 
olacaklardır; bundan sonraki dönemde seçilen 
milletvekilleri ve bizim çalışmalarımız buna gö
re olacaktır. Çünkü hangi zamandan itibaren 
yürürlüğe konacağını yürürlük maddesiyle ka
bul edeceğiz. Şimdi bunun yerine getirilmesi 
imkânsızdır. 

Bu bakımdan bu fıkranın bu şekil içerisinde 
tutulması ve kabul edilmesine imkân görmüyo
ruz. 

Bu sebeple bir takrirle de bu fıkranın kal
dırılmasını talep etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem Milletvekilleri, diğer maddeler 
üzerinde yapılan djeğişikliklerdie nihayet pren
sip mevzuu itibariyle birtakım Önergeler ver
dik ve hattâ bunlar üzerinde şu maddeye ge
linceye kadar bugünkü birleşimde konuşma lü
zumunu dahi hissetmek durumunda olmadım 
ama, bu mühim bir husustur, Meclisin çalışma-
larıyle ilgilidir. Evet, Meclise milletvekili de
vam etmeli; evet, komisyon çalışmalarına mil
letvekili devam etmeli. Bugüne kadar (bâzı ar-
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kadaşlar söylediği için benim de tekrarımda 
her halde abes bir husus görmezsiniz) bu Mec
lis ve komisyon toplantılarına en fazla giden, 
en fazla bulunan arkadaşlarınızdan biriyim; 
ama mazeretimde, özürümdü diye sonunda ya
pılan bir yoklamada bulunmadım diye neye ba
na bir daha ispat külfeti yüklemek durumunda 
olsun? Çünkü özürsüz veya izinsiz olarak bu
lunmayan... İzinim yok. özür?.. Bu husus; ben 
4 saat, 5 saat devam eden bir toplantıda bulu
nayım da bu toplantının 4,5 - 5 saatinde bulu
nayım, son yarım saatinde bulunmayayım, bu
nun içinde birkaç yoklama yapılsın onda da 
bulunayım, sonunda bulunmamış olayını komis
yonda veya Mecliste. E, orada benim özürüm 
şuydu, benim özürüm buydu diye tıpkı okul ço
cuğunun öğretmenim işte ben şunu yapmadım, 
bunu etmedim, babam şunu dedi, annem bunu 
dedi diye gidip özürünü kabul ettirmesi kadar 
yersizdir. Bu, leylî mekteplerde dahi tatbik 
edilemeyecek kadar ağır bir hükümdür. 

Bu yönüyle bu 1 nci fıkranın maddede mu
hafazasına biz parti olarak ve şahsen imkân 
göremiyoruz. Bu bakımdan bu fıkranın kaldı
rılması yerinde olacaktır. Bu hususta da öner
ge vermiş bulunuyoruz. Önergeyi izah için ay
rıca bir söz almak niyetinde de şahsen değilim. 
Mesele burada tavazzuh etmiş durumdadır zan
nediyorum. Bu bakımdan şu ana kadar mad
deyle ilgili olarak izah etmiş olduğum hususla
rın grubumuzun görüşü olduğunu belirtir, D. P. 
grubu adına hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurun. 

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

Tasarının 127 nci maddesi Yüce Kurulda 
devamsızlığı önleyebilmek kastiyle ve esprisiy
le getirilmiştir. Şimdi benden evvel konuşan 
değerli arkadaşım Mustafa Kubilay İmer'in, bu 
maddeye ne sebeple karşı çıktığını dikkatle 
dinledim, ama ben kendilerini haklı görmedi
ğimi kendisinden özür dileyerek evvelâ söyli-
yeyim. Kendisi şu Yüce Kurulun devamlıların
dan biri. E, devam eden bir arkadaş acaba de
vamı kendisi arzu etmez mi? Şu Yüce Kurulda 
arkadaşlarım, şu anda hakikaten bir yoklama 
yapsak ekseriyetin olmadığı neticesine belki va
rabiliriz. Zabıtlara geçmesinde dikkatli dav

ranmak iddiasıyle konuşuyorum, şimdi belki 
bulamayabiliriz ekseriyeti. 

O sebeple arkadaşlarım, kastımız ne? Şu 
Yüce Kurulda birlik içerisinde vazife görelim 
ve hakikaten muayyen kişilerin çabasıyle mu
ayyen kanunlar çıkıyor biçiminde kamuoyuna 
yansıyan bir dedikoduyu da önleyelim. 

Arkadaşlarım, 127 nci maddenin 1 nci fık
rası; «Genel Kurulda veya komisyonlarda ya
pılan yoklama veya açık oylamalardan herhan
gi birisinde özürsüz veya izinsiz olarak bulun
mayan milletvekili, yoklamanın veya acık oyla
manın yapıldığı birleşimde yok sayılır.» diyor. 
E, şimdi var mı sayalım? Arkadaşlarım, şu Yü
ce Kurulun açılabilmesi için ekseriyet var mı, 
yoklama daha açıldığı anda yapılır. Yani ek
seriyet varsa açılır Yüce Kurul. Açılır çalışma
ya başlar ama, bâzı arkadaşlar öyle -alışmıştır, 
yadırgadığımızı söylemek zorundayız, kamu da 
yadırgıyor. Sanki Genel Kurula sadece toplan
ma anında yani saat 15'i az geçe o sıralarda 
bulunuvermek yeterlidir itiyadında olan bâzı 
arkadaşlar, hemen dağılıverip dışarı çıkarlar; 
bir kısmı çay kahve içer, şüphesiz mazereti 
olanlar vardır, bunu yadırgamayız ama, her 
gün mü mazeret olur arkadaşlarım? Şimdi han
gi gruptan olursa olsun arkadaşlarımız var, 
şu Yüce Kurulda üç sene geçti, dördüncü sene 
bitmek üzere, yoklamadan yoklamaya yüzünü 
gördüğümüz değerli arkadaşlarımız var. Ne
dendir? Kamuoyunun yadırgamasını bir tarafa 
bırakın, seçmenin yadırgadığını bir tarafa bı
rakın; ama vicdanen kendi kendisini yadırga
maz mı? Buna engel olalım arkadaşlarını.. En
gel olalım buna. Sadece yoklamanın yapıldığı 
anda bulunmayı itiyadedinmiş olan arkadaşla
rı burada bulunmaya mecbur etmek için Baş
kan her an yoklamayı yapabilmelidir. Fakat 
bu da çok rijit diyebileceğimiz sert bir madde 
•gibi görünebilir belki ve hakikaten ben de Ko
misyonun temayülünü bilen bir arkadaş olarak 
şu yoklamayı çıkarıp, açık oylamalardan her
hangi birisinde bulunmayan dersek, hiç olmaz
sa biraz daha rijit olmaktan kurtarırız. 

Arkadaşlar aslında ben, yoklamanın da ha
kikaten her an yapılabilmesi taraftarıyım. An
cak, buna rağmen eğer Yüce Kurul bunu çok 
sert görürse, rijit görürse yoklamayı değil, hiç 
değilse açık oylamaları esas bırakarak bu mad
deyi geçirmelidir. 
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Arkadaşlarım, şüphesiz devam, yoklamalar
da bulunuvermek değildir dedik. Buna engel 
olmanın yolu da b*udur. Bugünkü uygulama
da, sadece Meclisin saat 15,00 sıralarında ya
pılan yoklamasında bulunmayı itiyadedinnıiş 
olan arkadaşlara devam zorunluğu veririz, di
yoruz. 

Bu sebeple maddeyi savunmakla beraber, 
maddenin son fıkrası gereğince eğer görüşme
siz oylama yapılır ise, lıunun da sakıncaları 
vardır. Bugünkü uygulamada görüldüğü gibi 
gene dile getirmek lâzım ki, buna karşı çıkmak 
herhalde isabetli olur. Daha uzun süreli izin
ler için, yani Başkan, 8 güne kadar olan izin
leri kendi imkânı dahilinde veriyor, buna bir 
diyeceğimiz yok. Ancak son fıkrasında daha 
uzun süreli izinler için, Başkanlık Divanının, 
Sunuşlar sırasında yer alaca'k teklifi üzerine 
Genel Kurul, görüşmesiz işaret oylaması ile ka
rar verir. 

Şimdi arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Özgüner, 
tamamlayınız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
layayım efendim. 

Burada uygulamada hep gördük; gelen bü
tün izin dileklerine hepimiz parmak kaldırıyo
ruz. Parmak kaldırmayan yahut da karşı çıkan 
yok. Parmak kaldırmayan var da, hiç değilse 
aksi oy veren yok. O halde, neden bunun böy
le olduğunu araştırırsak, şu sonuca varıyoruz : 

Arkadaşlar, gerekçesini bilmiyoruz da onun 
için. Haklılığını ve haklılıktaki ağırlığını bil
miyoruz da onun için. Gerekçesi burada açık
landıktan sonra, bunun inandırıcı bir gerekçe 
olmadığı yahut da gerçek bir mazeret, özür ol
madığı üzerinde tartışma yaparsak, hakikaten 
sık sık böyle uzun süreli izin istekleri Yüce 
Meclise gelmemiş olur arkadaşlarım. Bu döne
min başlangıcından bugüne kadar öylesine faz
laca izin istekleri geldi geçti, hiçbirine karşı 
çıkıldı mı1? Yok, çıkılmadı. Çünkü tartışma yok, 
tartışması yapılsın... 

BAŞKAN — Saym Özgüner, Sayın Özgü
ner, tamamlayınız lütfen. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu se
beple de bir önerge veriyorum, iltifat buyu-
rulmasını rica ederim. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHİMEiT BULDANDI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
127 nci m adide, 50 yıllık Millet Medki tat

bikatımın doğurduğu bir netice oılarak tedvin 
'edilmiştir ve yerinde bir makidedir. 

Burada (devamrlılığı e,mas alan 'bu madde, ay
rıca Ikloımıisyonlarkla da, yoklama esasını getir
miş. Komisyonlarda da devanı, aranıyor. Ama 
burada bir fıkra 'konmamış; naısiıl Millet Mec
lisinde, içtim al artla, İçtüzük Başkanlık Diva
nıma her istediği zaman, her tereddüt hâsi'l 
olduğu zaman, yoklama yapma, imik ânı veıi-
yo,r, bu imkânı Komisyona da, vermiş olmak 
lâzımgelir. Ama, nasıl yapacağını bildür.miyor. 
Komisyon Başkam tüzüğün tanındığı bir hak
la, toplantıyit açtı, müzakere 'başladı, sonradan 
nisabın düştüğünü gördü. Ne yapacak? Olu
rumu tatil mi «deceık, yoksa yoklama mı ya
pacak? Mutlaka yoklama yapacaık. Yaptığı 
zaman nereye hilldiwee'k? O husus 'burada 
yok. Buraya hüküm koyma'k lâzımgelir. «Ko
misyon 'başkanla ı-ı, nisabın düştüğünü gör
düğü anda yoklama yapar ve neticeyi Baş
kanlığa bildiriri», hükmünün buraya konması 
zammederim ki komisyonlara devamlılığı te
min elden bir hüküm olacaktır. 

B:iı hususta Başkanlığa bir de önerge ver
dim, 'kabulünü istirham eder, •saygılarımı su
nanım. 

BAŞKAN — 'Sayın Karaca, buyurun. 
GIYAıSKTTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın 'Başkan, sayın milletve'killeLİ; 
(Bendeniz genellikle, 'tedvin, 'edilmiş 'bulu

nan 127 nci maddenin karşısında değilim. 
Anlcak; bu maddenin içinde :bir çok boşluklar 
vatıdır. Haklı olarak, Meclise devam eden bâzı 
üyelerin, devam letmiş olmasına rağmen, de
vam etmemiş gibi gösteren 'kısımları vardır, 
bunların, rötuşu gerekir. 

Esasında gönül arzu ederdi ki, bu Yüce 
Parlâmentoda, Parlâmentoya seçikmek şere
fine nail olmuş üyeler için, böyile bir devam-
li'lılk veya devamsız'iük diye 'bir şey mevzu-
oahsolmasın. Çünkü, dört yılda bir defa yapı
lan bu -seçimlerde; arzu edenler, isteyenler, 
'kendinde ve üyeliğimde çalışabil ni'c-'k, bu Mec
lise oiitün gönlünü, ruhunu, • varlığını, mev
cudiyetini verebiilmdk inancını görmüş 'kim-
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selerim, büyük çekişmelerden, büyük nrücade-
letei'dem sonra buraya geldikten sonra, üs-
teîi'k "Meclîse devam etmemesi şüphesiz ki 
üzücüdür. 

Aına, devamı edilmemesi gibi neticeleri de 
gözle görüp, basın ve saire ile bizi kamuoyun
da seçnıenleıimize karşı küçük ve müşkül du
ruma düşürdüğü için, böyle bir .maddenin ted
vinine, kendi kendimize haksız yere sebebi
yet vermiş, olduk. 

Bu bakımdan kem di m iz hakkında da müey
yideler getirmek durumundayız. Müeyyide 
maddeısi üzerindeki konuşma hakkımı mah
fuz katmak üzere, kısaca şuna temas citm.ek 
i l iyorum. 

Maddede deniyor ki: «Genel Kurulda veya 
•komisyonlarda yapılanı yoklama veya açık oy
lamalardan herhangi birisimde özürsüz veya 
mazeretsiz bulunmayan bir kimse,.» Şilindi, ma
lûm ya, genellikle bu Parlâmentoda sayıları 
büyük de olmasa,, az da olmayacak hir dere
cedeki arkadaşlarımı iz saat 2'de MieeKs ka-
binhrimde, müracaatta misafir kalbulüne dert 
ve dilekleri' dinlemek üzere içeriye giriyoruz; 
30, 40, 20, 25, 15, ne ise vatandaş geliyor, öy
le zaman oluyor ki -Tü beş geçe, lî'ü on geçe an
cak 'o kalbimden, çılka'biliyoruz. Ama biz Meelis-
te devamlı milletvekiliyiz. Bekleyiniz, yokla
maya girelim, gelelimi dediğimiz zaman, saat 
2,5 da kapışlar kapanıyor, görevli olan müs
tahdemler M'cclis İdare Âmirinden almış ol
duğu talimat, üzerine vatandaşı dışarıya çı
kar vyo'iiar. Biz Meclise geliyoruz nefes ala 
ala, yek lam a yapıldıı mı, yapıldı. Xe kadar ol
du, beş dakika oldu. Peki beş dakika önce 
ydkliama yapıldı, saat 3'ü 'beş geçiyor. -Tü- altı 
geçe bi'z içeriye geldik. Saat 19 - 20'ye kadar
da bu Mecliste bu oturumu /takiibediyoruz. Te
sadüfen' de bir açık oylama olmadı, başka bir 
oylama olmadı. Şu halde bu parlâmıanter 
üye, Mecliste bulunmadı mı denecektir"? 

Yoklama yapıldıktan' itibaren muayyen 
ibir saatin hitamına kadar gelen ıııilletv'ekil-
ler i veya. paıiiânıanteıier yazı ile yoklama
dan sonra şu dakikada, geldiklerini, Başkan
lık Divanına imzalıı 'bir mektupla 'bil dindikleri 
takdirde, bunlar için ayrıca bir özür veya ma
zeret aranmıadan yoklamada bulıınımuş telâkki 
edilmelidirler, 
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Arkadaşlarım teşbihte hata olmaz. Lisede, 
ortaokullarda beş dakika, «on dakika derse 
geç gelen öğrenci dahi var sayılıyor, var sayı
lıyor! O hakle ben'beş dakika sonıra geldim,. 
yoklama da yapıLmışitır. Ben artık bu Mecliste 
bulunmam denebilir. 

Şimdi kalıyor özürsüz ve mazeretsiz hu
susu. 'Ben bugün yoklamada bulunamadım di
ye derhal bir reçel: e çetelesi hazırlamanı lâ
zımı. Xiçtin gv'itmedimi? rifendiim. ben falan ka
ilinde 7 kişi ile görüştüğüme dair derhal bir 
tutanak yapacağım, oradaki bulunan müstah
demler veya teşrifat •memurları da bana şahit 
olacak. Orllan sonra bunu Başkanlığa vere
ceğini. Başkanlık tereddüde düştüğü takdir
de, ya müstahdem veyahut da orda bulunan 
teşrifatçı memurları çağırıp icabımda millot-
vekiıiıinlin falan günü söylemiş olduğu, ileri 
sürmüş lOİduğu mazeret doğru mudur, değil mi
dir giki bu kısımların talhıkikin>e geçilecek. Teş
rifatçı memur bunu hatırlamaya!) il ir, hatır! a-
sa bile rencide edici durumlar yarat ahidir. 

Bu bakımdan, devamsızlığın önlenmesi hak
kında getirilmiş olan maddenin yanında ol
makla birlikte, yoklama .yapıldığı anda bu
lunmayıp da, yoklamadan on dakika veya on-
beş dakika sonra veya ilk yarım saat içeri
sinde gelen parlâmanter üye, Başkanlık Diva
nına yazılı olarak bulunduğunu 'bildirdiği tak
dirde, artık onun var sayıl ması nıuı lüzumlu 
okluğuna, lüzumsuz yere mazeret beyanları 
iteri sürmek suretiyle, hakin veya haksız tah
kikata, tahkikat, sonunda da rencide edici 
durumlara girüimemesi için, Komisyonun bu du
rumları nazarı itibara almaşımı arz eder, say
gı! a rıinıı sunarım. 

BAŞKAXT ~— Sayın Özdenoğiu, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

arkadaşlarım; 
Devam konusu başlangıçtan hugüne kadar 

T. B. M. M.'rıin en önemli problemlerinden bi
risi olmuştur. Bizi seçenler devam konuşum
da hassastırlar ve bu duyarlılıkta çak haklıdır
lar. 

Açıkça, ifade etmek gerekirse, bizi seçen 
vatandaş kendi çocuğunmn okula gitmesi üze
rimdeki hassasiyetten daha çok kemdi seçtiği
nin! Meclise devanı etmesi üzerinde hassastın-. 



M. Meclisi B : 57 

Bunu da anlamak lâzım dır. Sunmaktadır, filân I 
oturumda niçin yoktunuz 1. 

Değerli arkadaşlarım, bizi' seçenler «Mecli
se gidin, her" gün kürsüye çıkın» diye seçmi
yorlar elbette; ama «Gidin oraida, oturun ve 
mutlaka oyunuzu kullanın» diye seçiyorlar. 
Öyleyse mili etv ekimliğine talip olan ve Ibinbir 
'kırıcı, ağır, çetini mücadeleden sonra seçilip 
buraya gelen her arkadaşımız, Meclise devamı 
başlıca görev olarak benimsemek zorundadır. 
Bunda hepimizin ihmali oluyor, gerçekten gön-
liimüzce devam sağlanamıyor, İşte bu 127 nci 
madde bunun tedbiri erini getiriyor. 

Tedbirli er ağır delili mi?.. 
Arkadaşlarımı, ağır değil. Noksanlar var, 

Sayın Karaca'nın görüşüne katılmamak müm
kün değildir, arkadaşımız gayet ilgine bir nfok-
taya parmak bastılar. Ancak, çoğunluğu nasıl 
temin edeceksiniz, gelip gelmeyeni nasıl ayı- I 
racaksınız? Başka olanağınız var m i l . 

'Olanaklardan bini açık aylamadır. 

Açık oylaimayı her zaman Başkan yap
ma/y acaktıır. Açık oylamaya taibi tasarlılar oy
lanırken, açık oylama kendiliğinden doğa
caktır, Başkan emredecektir; ama onun dışın
da, daha önce kabul buyurduğunuz proses*- I 
ler le acık oylamayı milletvekilleri de isteye
bil eıcclklerdir. Öyleyse, ıkeııdi sistemi ve bün
yesi içerisinde bir açık oylama müessesesi I 
doğuyor ki, saati belli değil. Başkan ilân ede
mez, «16,10da açık oylama yapacağım» diye
mez. Örnıeğdn oturumun kapatılmasına 10 da- I 
kilka kala, şihıdiki proises.se göre, 10 sayın üye 
ayağa kalkacaktır, «Açık oylama 'istiyoruz» I 
diyeceki erdir, açık oylama 'başlayacaktır, Baş
kam ne yapsın. 

Simidi, bu iradeniz dışında bir meseledir, I 
önleyemezsiniz; lüzumludurda... Getirdiğiniz 
sistemin içinde vardır. Açıık oylama müessese
si mevcut olduğu müddetçe 'bunun saati, za- I 
manı yoktur, bunu kabul edeceğiz, arkadaş
larım. I 

Öbürü nedir?.. Öbürü de yapiilian yoklama
dır. 

'Arkadaşlarım, bütün arkadaşlarım ifade 
•buyurdular; oylama oturumların meşruluğu
dur. Başkan, çoğunluğu tespit etmeden el
bette görüşmelere geçemeyecektir. Bu itibar
la, bir noksan vardur, Ikaıtılnıamak mümkün j 
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değil. Sayın Karaca arkadaşımın buyurduğu 
gibi, gerç'ekten, mazereti nedeniyle tam yok -
ilama sırasında gelememiş hir mili etv ekilime1 

bir hak, bir şans mutlaka tanınmalıdır. Bu, 
gerçekten âdil bir çözüm olacaktır. .Böyle bir 
formül, bulunmaksızın da madde noksan sayıl
malıdır. ,Saym Komisyon da. herhalde bunun 
bir tedibirini düşünecektir. 

jBir arkadaşımız, «Burası okul değildir» bu
yurdular. 

Arkadaşlar, Meclislimiz 'gerçekten bir okul 
değildir; fakat milletin, okullaıdakiınden daha, 
-ciddî bir şekilde Meclise devam edilmesi 'ar
zusunda okluğu bir gerçektir. Meclisimiz bili
nen arulaımda okul değildir; ama okulun da, üni
versitenin de üstlünde'bir kuruluştur. O itibar
la; devam konusunda herhangi bir tavize yer 
olmadığı kanısındayım, 

/Sayın, ark adaşla rum, kir nokta daha var; 
bir sayın arkadaşım da izin nıesclesi üzenin
de durdular. Başkanın kendi yetkisini kulla
narak vermiş olduğu sekiz günlük izin dışın
da,, yazılı olarak mazeret bildirilim ek şartıy-
le sekiz günden fazla süreli izinler için Genel. 
Kurulda mutlaka görüşme yapılması lüzumu
na değindiler. 

Arkadaşlarım, asıl olan, mazereti olan nıil-
letv ekili ive itimattır. 'Selefe günden fazla sürey
le ve mazerete dayanılarak buraya gelmiş olan, 
.Başkanlık sunuşları arasında Yüce Kurulun 
takdirine arz edilmiş olan. bir istemde tasavvur 
buyurun ki, arkadaşnmız 20 gün izin istiyor. 
Bunun esasen bir ropara. ya da gerçekten bir 
meşru mazerete dayanması gerekeceği açık
tın*. Burada, görüşme açılacak olursa, raporla
rı mı münakaşa edeceğiz'?.. 

BAŞK'AN — 'Sayın Özdenoğiu, süreniz dol
du. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Böy
le şey olmaz; işte o zaman asıl okul durumu
na düşmüş oluruz. Milletvekiline güven esas
tır. Başkanlığın takdiri bizim için saygıya de
ğer bir takdirdir. Hattâ, bana kalsa bu sekiz 
günlük izni de on, güne çıkarmak lâzımdır. Se
kiz gün zaten göz açıp kapayana kadar İnler. 
Bir milletvekili Van'a gidecek, kışta kıyamet
te zaten yol kapanıyor, vasıta, bulabilirse 4 - 5 
günde ancak gidebiliyor. Biliyorsunuz, uçak 
kışın güçlükle imiş yapıyor. Bu nedenlerle as-
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Unda sekiz günlük süre de azdır. Başkanlık ma
kamı kendi takdirini kullanmak sureıtiyle on 
güme kadar izin verelbilmelfclir. On iğimden, faz
lası irin, yazılı ş'efcilde müracaat 112)611116, Baş
kanın takdiriyle sunuş halinde Yüce Kurulu
nuza getirilmelidir. 

ıMad'denin. hu esaslar içerisinde kaıhulünün 
uygun olacağı ve sonuç olarak maddenin le
hinde olduğumu beyan eder, saygılar sunanım. 

BAŞKAN —• Sayın, Avşargil, buyurunuz. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

iSaym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
127 nci madde oklukça önemli bir madde. 

Bunun 1 - 2 noktadan önemi var. Birisi, millet
vekillerinin Meclise devamı ve memleketin fay
dasına' diye mülâhaza ettiğimiz kanunlar çı
karken büyük bir ekseriyetin burada bulun
ması, kanunların daha esaslı bir şekilde tetkik 
edilerek çıkması noktasıdır. İkincisi, kamuoyu
nun karşısında Meclisin durumudur. 

Diğer arkadaşlarımızın izah ettikleri gibi, 
yıllardan heri Büyük Millet Meclisinde devam, 
kamuoyunda dedikodu mevzuu yapılmaktadır. 
Buradan en önemli kanunlar çıkıyor, reform 
'kanunları dediğimiz çeşitli kanunlar çıkıyor; 
ıama Mecliste bu müzakerelere kat d an arkadaş
larımızın sayısı çok az oluyor; 7 - 8 kişiyle, 
15 - 20 kişiyle kanun çıkıyor. 

Şimdi, Meclise devanı eden arkadaşlarımız 
görevlerini idrak ediyorlar; ama bir kı
sım arkadaşlarıımız, '«Vatandaşım işini takl-
ıbediyorum» diye Meclise gelmiyor, bir kısım 
arkadaşlarımız da birçok sebeplerden M<eclise 
gelmiyor. 

Bugün Meclisimiz çalışır halde olmasına rağ
men Avrupa'da lüzumsuz gezilerde bulunan mil
letvekilleri var. Evvelâ bir Meclis kendi kendi
ni kontrol edebilmelidir. 

İlkokuldan, devam mecburiyetinden bahse
diyoruz. Bir Devlet memuru yedi gün izinsiz ve 
mazeretsiz görevine gelmediği zaman uygula
nan bir müeyyide var. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir milletvekili özürsüz ve mazeret
siz Meclise gelmediği zaman da elbette bunun 
ibir müeyyidesi olmalı. Hattâ hu 127 nci madde, 
henim anlayışıma göre, biraz daha sert olmalı. 
Uygulamalar bize bunu gösteriyor. Milletvekili 
Meclise devam etmediği zaman bunun karşılığı 
da mutlaka olmalı, Bir milletvekili 45 Birleşim 

i Meclise gelmeyecek, bunun sonunda yolluğunun 
Ibilmem kaçta kaçı kesilecek. Kanaatimce, bun
lar müeyyide sayılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan Komis
yon bu maddeyi mümkünse yeniden müzakere 
etmeli ve daha başka müeyyideler getirmeli, mil
letvekillerinin Meclise devamı sağlanmalıdır. 

Burada Başkanlık Divanında oturduğumuz 
kaide, tanımadığımız milletvekilleri vardır. Al-
Ibümden resmine bakıyoruz, tanımıyoruz. Mec
lise çok seyrek gelen milletvekili arkadaşları
mız vardır. Yıllardan beri gelmiyor, seçmenle 
ilgisi yok; Avrupa'da geziyor, İstanbul gibi 
(büyük şehirlerde geziyor. O da bir milletvekili
dir; ama yarın seçmen karşısına çıkacaktır. De
vam eden milletvekilleri de, bu devamsız olan 
mille vekil] eri yüzünden dedikodu mevzuu 
lOİuyor. Elbette bir kimsenin mazereti olabi
lir. Başkanlık Divanı bu gibi arkadaşlara izin 
veriyor, sonra Yüce Meclis, hangi arkadasın ne 
kadar izin aldığına bakmadan Başkanlık Di
vanının sunuşuna oy veriyor, kabul ediyor. O 
halde devamsız bir milletvekilinin işi olmadığı 
zaman Meclise devam etme alışkanlığı mutla
ka olmalıdır. Bir hatip kürsüye çıktığı zaman 
neden hoş sıralara hitabetisin? Her milletvekili 
mutlaka kendi açısından memleketine faydalı 
gördüğü konuları İm kürsüye getiriyor; ama 
Iboş sıralara hitabediyor. Niçin? Şu anda bura
da bulunmayan milletvekillerinin hepsi vatan
daş işini mi takibediyor <?.. Saat 17,00'den sonra 
ne yapıyor? Diyelim ki, saat 17,00'ye kadar 
Devlet daireleri açıktır, bu zamana kadar va
tandaşın işini takiıbediyorlar, ondan sonra ne 
yapıyorlar ? 

Komisyonlarda ve Genel Kurulda ekseriyet 
olmadığı için bâzı günler toplantılar yapılamı
yor. Bu bakımdan sayın Komisyondan rica edi
yorum; bu madde ile getirilen müeyyide bence 
hafiftir. Kendi kendimizi kontrol etmek bakı
mından, devam etmeyenlerin devamı hususunu 
bir esasa bağlamak bakımından başka türlü 
bir müeyyide ile karşımıza gelmelidirler. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki de
ğişiklik önergelerine geçiyoruz. Verilen değişik-

I lik önergelerini okutuyorum. 
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Sayın [Başkanlığa 
127 nci maddenin 1 nci fiknasının metinden 

çıkarılmasını saygıyle arz ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 
iSayın (Başkanlığa 

İçtüzük tasarısı 127 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Kuibilay İmer 

Saym Başkanlığa 
127 nei maddenin ilk fikrasmnı aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Ankara 

Yusuf Ziya Yağcı 
«Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan 

yoklama veya açık oylamalarda özürsüz ve 
izinsiz olarak bulunmayan milletvekili o bir
leşimde yok sayılır.» 

iSayın Başkanlığa 
127 nci maddenin 1 nci fıkrasına aşağıdaki 

cümlenin ilâvesini öneririm. 
Niğde 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
«Yoklamayı takiben bir saıat içinde gelen

ler, Başkanlığa geldiklerini bildirirler ve yokla
mada tnevcut sayılırlar.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 127 nci maddesinin 2 nci bendin

deki (8) günlük sürenin (10) güne çıkarılmasını 
saygıyle öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
.127 nci maddenin son fıkrasındaki «(görüş

mesiz. sözcüğünün maddeden çıkarılmasını öne
riyorum. Saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan Özgüner 

Sayın Başkanlığa 
127 nci maddeye aşağıdaki hususun ilâvesini 

saygılarımla rica ederim. 
ıMuğla 

Ahmet Buldanlı 
«Komisyon .Başkanları, bulunmayan üyeleri 

bir raporla Meclis Başkanlığına duyurur,» 
BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 

okutuyorum efendim. (İstanbul Milletvekili 
Nuri Eroğan'm önergesi tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Saym İmer'in önergesi de aynı 
mahiyette olduğu için ikisi birlikte işlem göre
cektir. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musu
nuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Saym 
Başkan. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
Önergemi izah sadedinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Saym İnıcr. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Maddeyle ilgi olarak grup adına yaptığım 

konuşmadan sonra bir kısım arkadaşlarımın bu 
konuşmalarla ilgili bâzı izahları olmasaydı, o 
konuşmam sırasında belirttiğim gibi önergemi 
izah etmek için söz almak lüzumunu hissetmeye
cektim. 

Buna/da şu noktanın açıklıkla bilinmesinde 
fayda vardır: Bugün Meclise devamın veya de
vamsızlığın unsurları, şu anda kabul etmekte 
olduğumuz İçtüzüğün hükümleri içerisinde de 
Ibelirlendiği gibi, gruplara ehemmiyet veren bir 
çalışma tarzını ka>bul eden Mecliste, grupların 
sorumluluğu altındadır. Bu yönüyle, devam me
selesinin evvelâ bu yolla ele alınması gerekir. 
Sonra Meclis çalışmaları yönüyle ele alınabilir. 

Diğer taraftan, bir hususu arz etmek istiyo
rum: Ödenek almıyor; Ankara'da ikâmet etti
ği halde ödenek veriliyor. Üzerinden vergi, 
Datoiga Resmi dahi kesilmeyen ödenek. Niçin? 
Seçmenle temas edeıbilmek için. Bunlar açık ve 
aşikâr. 

Diğer taraftan, yine bu İçtüzükle kaimi et
mişiz; Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bu 
Meclis çalışacaktır diye. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Pazar
tesi, Salı, Çarşamba şeklinde.. 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Salı, Çarşamba, Perşembe efendim... Gayet ra
hat biliyorum beyefendi, çünkü hazırlığında da 
(bulunduk da. 

Diğer taraftan, komisyonlar, Meclisin çalış
ma yaptığı zamanlar da, umumî kaide olarak 
toplanamazlar.. Ancak Meclis Başkanlığından 
izin alındığı ve Başkanlık Divanınca mâkul gö-
rüldüğü takdirde toplanabilirler, 
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Şimdi, komisyonların da yarım gün içerisin
de bir mesai, yaptıklarında, ki, Meclisleri öğle
den sonra toplanır diye kabul etseık, bir netice 
alınmadığı da aşikârdır. Bu suretle, Salı, Çar
şamba, Perşembe günleri Meclis çalışmalarına, 
Pazartesi, Cuma ve Cumartesi günleri de ko
misyon çalışmalarına ayrılmış bulunacaktır. Salı 
Çarşamba, Perşembe günleri çalışmayı müda
faa eden arkadaşlarımız, diğer zamanlarda ko
misyonlara zaman ayrılması lüzumunu da be
lirtmişlerdir. 

Şimdi, bir seçmenle temas, bir de diğer hu
susu nazarı itibara almak gereklidir; bir. İkin
cisi; bu neyi doğuracaktır6? ıBunu, partiler ola
rak, gruplar olarak, milletvekilleri olarak ga
yet yakından bilmekteyiz. Seçmenle temas edil
mektedir, hattâ gidildiği zaman «bize uğranma
dınız» denilmektedir. Bu şe'kilde sıkı bir duru
ma bağlandığı takdirde, ki, biz Meclise deva-
'mm lehindeyiz, bunu elbette kabul ediyoruz, 
'bu şekilde bağlandığı takdirde Meclisler sık sık 
ara vermek lüzumuna kadar gideceklerdir. Di
ğer hususlar da var; izni alabilmek, özrü ispat 
edebilmek gibi. Bunlar, ağır ve tatbikatında de
vam, edenleri ve müşkül vaziyete sokabilen hü
kümlerdir. Daha mutedil bir hüküm töklif halin
de gelmiştir. Burada, 211'le bahsedilen devam 
ve izin kısmı 16 ncı kısım olarak teklifte, Ko
misyonca 9 neu kısım, devam ve izin 127 nu
maralı maddeyle getirilmiştir. Her ikisi arasın
da birinci fıkralarda bir karşılaştırma yapıldığı 
takdirde, partilerin temayüllerinin de ne isti
kamette oilduğu açıklıkla - yetkililerce hazırlan
mıştır - görülecektir. Burada, biraz daha üze
rinde.durala/bilecek hususlar olabilirdi; ama bu, 
daha iyi bir netice almak için, fakat Komisyonun 
getirmiş olduğu şu hüküm, belki Meclise devam 
yönünden burada gayet güzel sözler söylemek 
yönmnden yerindedir ve şunu söylüyorum; Mec
lise devam etmenin, parlamenter vazifenin, 
Parlâmentoda bir üye olmak durumunun, evve
lemirde kanunları çıkarmak olduuğnu her za-

• man için grup olarak da şahsen de iddia etmi
şizdir ve bunun müdafiiyiz; ama diğer taraf
tan, bir de tatbikat ile bunun arasındaki müna
sebeti temin etmek ve gelecekteki Meclislerin 
de bu İçtüzükle çalışacaklarını kabul duru
munda olmak lâzımdır. Bu yapılmadığı takdir
de, bir parlamenterin dışarıda da birtakım va
zifeleri bulunduğunu da kabul etmediğimiz tak

dirde o zaman getirilecek hüküm, dediğimiz gibi 
çok katı olacaktır 

Bu yönüyile, biz birinci fıkranın mevcut ol
mamasını, bunun manevî unsur halinde ve grup-

: 1ar halinde çalışacak Meclisin gruplarının ev
velemirde bunu temin etmesiyle mümkün olabile
ceği kanaati içerisinde bu takriri şahsen vermiş 

' (bulunmaktayım. Takririme bu yönüyle iltifat 
edilmesini arz ve istirham ederim. 

»Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın İmer'in deği

şiklik önergesine Komisyon katılmamıştı. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) — Sa
yın Başkan, bir defa daha okutsanız. 

BAŞKAN •— Okutayım efendim. 
(Tstanıbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın İmer'in önergesi de aynı 

mahiyette olduğu için birlikte muamele göre
ceklerdir efendim. 

Tekrar oya sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul (edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'ıon 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu

lunan önergeye katılıyor musunuz efendim ? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan, fazla bir değişiklik de yok. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Önerge
mi izah sadedinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

iSaym Komisyon Başkanı, önergeme, Komis
yonun tanzim etmiş olduğu metinle aralarında 
fazla bir fark bulunmadığı için iştirak etmedi
ğini ifade ettiler. Halbuki çok fazla fark vardır. 

Bu madde üzerinde daha evvel söz alıp ko
nuşan arkadaşlarımızın tümünün endişesi şu 
idi: Bir milletvekili yoklamada bulundu, o gün 
birkaç açık omlamayı gerektiren bir husus var; 
diyelim ki, 4 veya 5 açık oylama yapılıyor. Bun
lardan 3 tanesinde, 4 tanesinde bulunuyor bir 
milletvekili, ama bir tanesinde, milletvekilliği
nin gereği olan diğer hizmetlerini ifa edebilmek 
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için yarım saatlik bir ayrılması yaihut belki beş 
'dakikalık bir ayrılması sonucunda oylamanın 
birisinde bulunamıyor. Bulunamadığı takdirde, 
- maddeyi olduğu gibi kabul edersek - o millet
vekili o günkü birleşimde yok sayılıyor. M/etin 
olduğu gibi kalırsa bu, büyük bir haksızlık ve 
(adaletsizlik getiriyor. 

Değerli arkadaşlarını, özellikle devam eden 
milletvekiıllerinin aleyhine bir husus getiriyor 
bu. Yoksa bu madde devamı sağlamaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Özürünü bil
direceksin. 

YUiSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Müsa
ade buyurun arkadaşlar. Devanı eden milletve-
killerinin aleyhine bir durum getiriyor. Şura
da hepimizin, devam eden milletvekilleri birbi
rimizi tanıyoruz. Dikkat buyuran, herkes kendi 
nefsiyle mütalâa etsin; şu veya bu açık oylama
larda bulunmadın diye, ihtar da en çok bu mil
letvekillerine gelir. 

Değerli arkadaşlarım, benim yaptığımı teklif 
kabul edildiği takdirde; milletvekili o gün ya
pılan yoklamada bulunmamışsa veya birkaç açıık 
oylamadan bir veya birkaçında bulunmuş da, 
bir tanesinde bulunamamışsa, o takdirde yok 
farzedilmeyecek. Demek ki, benim önergemin 
mahiyetiyle madde mertni arasında büyük fark 
var ve madde [metnindeki adaletsizliği, haksızlı
ğı ortadan kaldıracak, özellikle devanı eden mil
letvekilleri aleyhinde olan bir haksızlığı ortadan 
kaldıracak bir mahiyettir. Komisyonun bu far
kı gördüğü inancındayım. Ama, metne saihip 
çıkma arzusu içinde belki de fazla bir fark gör-
miediklerinıi ifade etmişlerdir. 

Heyeti Umuımiyece kabul edileceğini ümide-
• denek, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yağeı'nm öner
gesine de Komisyon katılmadığını belirtmişti. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir'. 

Sayın Komisyon değişiklik önergesine fil-
hal katılıyor musunuz ?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, mü
saade buyurun önergeyi tetkik edelim, ondan 
sonra beyanda bulunacağım.. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Filhal katılıp 
katılmadığınızı söyleyin 
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I BAŞKAN —• Efendim, Komisyon tetkik et-
I mek ihtiyacını hissediyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV-
I DET AKÇALI (Adana) — Madde ile önenge 
I arasında fark olup olmadığını görmediğimiz 
I için bir tetkik edelim, ondan sonra karara va-
I ralım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Maddenin 
I hiç gereği kalmıyor ki. 
I BAŞKAN —••Efendim, rica ediyorum; Ko-
I misyon önergeyi tetkik etmek ihtiyacında oldu-
I ğunu söyledi. Bu önemli bir mesele değil. 
I Sayın Komisyon Başkanı, önergeyi tetkik 
I edin, devam edelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana,) — Fazla bir fark olma
dığı için katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, filhal katılmıştır. 
Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Mevlüt Ocafcçıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon.?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Öner-
f gemi izah için söz istiyorum Sayın Başkan. 
I BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayım 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Ülkemizde idare, maalesef vatandaşlarımızın 
itimadını kazanır bir halde değil, bu hüviyete 
gelmemiş. İdarede, herhangi bir dairede bir işi 
olan vatandaş, mutlaka orada bir tesirin yapıl
ması gerektiği inancında. 

Şimdi, köyünden kalkıp Ankara'da işi olan 
bir vatandaş geliyor. Hepimiz bu vatandaşın 
yanma katılıp, o daireye götürmek ve konuştur
mak, itimadını temin eder bir hale getirmek 

I mecburiyetindeyiz. Hepimiz bu çalışmanın için
deyiz. Memuru öğleden evvel bulamadık, öğle-

j den sonra ıgelecek dendi. 14,00'te vardık, 14,30 -
115,00'te geldi, 16,00 - 15,30 >da bu görevi yerine 
ıgetindik - ki, bizim için ıgörev oluyor ülkemizde
ki duruma göre - yarım saat, bir saat yoklamaya 
<geç kaldık. O gün bulunmamış olacağız, çünkü 

i 15,30 - 16,00'da geleceğiz. Bu bizler için büyük 
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sıkıntı olacak. Gerçi, devam konusunda bir bir 
alerji, bir tepki var. Ben biraz da bunu haksız 
buluyorum. 

Dünya parlâmentolarından misaller veren
ler oldu. Ben de şahsan İsrail Parlâmentosuna 
iait. bu hususta bir yazı okudum, bir broşür ver
diler. Aynı derdin orada da olduğu, 300 kişilik 
bir Mecliste nihayet 20 - 30 kişi ile müzakerele
rin devam ettiği, diğer üyelerinin muhtelif se
beplerle devam edemediklerini orada okudum. 

Şimdi, zaten herhangi bir kanunun 'müzâke
resinde de - Şurada 3 - 3,5 senedir bulunuyo
ruz - 200 - 300 .mebusun bulunmasına pek de lü
zum olmuyor. Nihayet o kanunla ilgisi bulunan 
o kanun tasarısı üzerinde malûmıatı bulunan ar
kadaşlar, görevli arkadaşlar bulunuyor, konuş
maları da yeteriıuee yapıyorlar. 

Şimdi, bu alerji -yersiz olmakla beraber, bu
gün bu tepki üzerinde durup, devamı sağlayıcı 
,bâzı ıkajyıltfliar getirumek lâzıım. Aımıa, şu bir saıati de 
laılkaıdjaşlıaırrtimıza tanıanalk zaruTiejtii hâsıl oluyor. 
Nihayet 15,30 - 1'6,00'da gelmiş bir arkadaş 
19,00'a, '2!l,Û0'e kadar, gece yarılarına kadar mü
zakerelerde bulunacak ve o gün yok sayılacak.. 
Bunu ben doğru bulmuyorum. Bir saatlik bir 
avantaj tanıyalım. Kabulünüze mazhar olursa 
memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ocakçıoğlu' 

nun önergesine de Komisyon katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kafeul eden
ler.. Kabul etmeyenler... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
• Başkan, bir daha önergeyi okutur musunuz? 

BAŞKAN — Hay hay efendim okutayım. 
(Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'nıun 

önergesi tekrar okundu) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
önergede, yok olduğu halde nisap bulunamamış-
sa bu husus nasıl tatbik edilecektir? Bu husu
sun açıklığa kavuşturulması lâzımdır. 

BAŞKAN — Herhalde, yani «Bildirir» dedi
ğine göre nisabın bulunduğu ahvale münhasır 
olması gerekir bu önergenin. 

MEVUÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Nisap 
bulunmazsa dağılır zaten. 

BAŞKAN — Evet, zaten dağılır, birleşim 
olmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Olmadığı takdirde, 
gelir de Başkanlığa ispati vücut ederse.. Öner
ge sahibinin bunu açıklaması lâzım. Dağıldığı 
halde bir saat sonra gelir, Başkanlığa yazı ile 
«Ben geldim» derse, var sayılacak mı, sayılma
yacak mı? Bunun açıklanması lâzımı efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tatbikatta 
zor olur sayın Başkan. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, müzakere açılmışsa, gelecek arkadaşlar 
geldiğini bildirecek, aeılmamışsa zaten kime ne 
diyebilir?.. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar oy
luyorum. önergeyi kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmemiştir.. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — 10 güne çıkarılma
sına katılıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğru'nun önerge
sine Komisyon katılmıştır, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner'in önergesine 
Komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kaibul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, zaten 
yoklamalar Başkanlığa gittiği için ayrıca bu ra
poru yazmaya lüzum yoktur. Zaten, yoklamala
rın neticesi Başkanlığa bildirilecektir. Bu sebep
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı'nın önergesine 
Komisyon katılmıyor, önergeyi oylarınıza su-
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nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
KJalbul edilmemiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayını Başkan, .bu
rada bir düzeltime yapacağım, ikinci cümlede 
ıbir mürettip hatası var: «Verilebilir:» kelimesi 
«verilir» olacak. Bir de, «görüşmesiz» ile «işa
retle» kelimelerinin arasına «ve» kelimesi konu
lacak, 109'a göre düzeltiriz, o şekilde okunarak. 

BAŞKAN — Onlar zaten o şekilde okundu 
her halde; bizde o şekilde tashih edilmiş 'efen
dim. 

Maddeyi kabul ettiğiniz değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

128 nci maddeyi okutuyorum. 
Devamsızlık cetveli ; 
Madde 128. — Başkanlık Divanı milletvekil

lerinin! Genel Kurul veya Komisyon çalışmaları
na katılmadığı günleri «gösterir bir cetvel düzen
leyerek bu cetvelin ilgili üyelera ait kısımlarını 
•özel surette kendilerine gönderir. 

Cetvele itirazı olan milletvekili aldığından 
haşlayarak yedi gün içinde yazı ile itiraz edebi
lir, 

Başkanlık Divanı itirazı inceler; gerekiyor
sa ilgili üyeden bilgi ve belge ister, bundan son
ra varacağı sonuca göre devamsızlık cetveli ya-
yımlaf. 

Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde 
'en az üç defa yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Madde üzerinde değişiklik öner-
'gesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
!bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

1!29 ncu maddeyi okutuyorum i 
Devamsızlığın müeyyidesi : 
Madde 129. — Bir yasama yılı içinde izinsiz 

ve özürsüz olarak toplam kırkbeş birleşimden 
fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının 
üç aylığı kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Gıyaset-
tin Karaca, buyurunuz efendim.. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri 1 

129 nen maddenin, ıelbetteki devamsızlığı 
olan parlamenterler içim bir müeyyide getirmesi 
tabiî ve normaldir. Ancak burada «45 birleşim

den fazla yok sayılan milletvekilinin yollukları
nın üç aylığı kesilir» denmektedir. 

Bence, 45 birleşim devamsızlık çok fazladır, 
bunu daha indirmek lâzımdır. Şimdi erimizde 
'mevcut İçtüzüğe göre, Parlâmentonu/n Millet 
Meclisi kanadı, Salı Çarşamba ve PerşettiDbe gün
leri olmak üzere haftada üç gün toplanacaktır. 
Bu bir ayda 12 gün eder. Bir yılda ise, 
12X112=144 gün eder. 144 günlün içerisinde tah
minen 20 .günlük millî ve dinî bayramlar dola-
yısıyle tatil günlerini de çıkardığımız zaman, 
Parlâmentonun çalışma igünü olarak 144'ten 20' 
yi tenzil ettiğimizde geriye 124 gün kalıyor. 

Demek ki, 124 günlük içtima iç erişinde 45 
gün gelmeyene bir müeyyide tatbik edilmeye
cek; ancak 46 günden sonra gelmezse bu mü
eyyide tatibik edilecektir. 124.'ten 45'i çıkardığı
mız zaman, geride kalan 79 gündeki 79 birle-
leşim, bir yıl içindeki bir yasa dönemi içinde 79 
defa 'oturuma gelen milletvekili böyle bir mü
eyyideden mahrum kalacak ve bu müeyyide ona 
tatbik edilmeyecektir. 

Bu haklımdan, 45 günden fazla birleşime gel
memek suretiyle tespit edilen bu müddeti, ben
deniz çok fazla görmekteyim. Normal alarak, bu 
45 birleşimin 20'ye indirilmesi lâzımdır. Madem 
'devana istiyoruz, madem davamda bir müeyyide 
istiyoruz ve iş çıkarmak da istiyoruz. Şu halde 
'20 birleşim özürsüz ve mazeretsiz gelmeyen ve
ya bunu ispat edemeyen kimsenin, bir maaşa 
tekabül eden, yani üç aylık yolluğu kesilir, şek
linde bu maddeni'n düzeltilmesinde isabet oldu
ğu kanaatindeyim, 

'Takdir Yüce Heyete aittir. Saygılar suna-
<rım. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki değişiklik 
önergelerine geçiyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ömergemizi 
gönderiyoruz, nazarı itibare alınız efendim. 

BAŞKAN — Gönderiniz efendim. 
önergeleri okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
Devamsızlığın müeyyidesi ulan 129 neu mad

denin aşağıdaki sakilde değiştirilmesini arz ve 
tal eh ederim. 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydali 

«Madde 129. — Bir yasama yılı içinde, izin
siz ve özürsüz olarak toplam 45 birleşim yok sa-
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yılan milletvekillerine ihtarla beraber 6 ay Yü
ce Meclise alınmaz ve bu işlem basınla da k u m -
»oyuna açıklanır.» 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 12'9 ncu maddesindeki 45 gün ye

rine, 30 gün olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir' 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
129 ncu maddedeki «45 Birleşim» deyiminin 

<S0 Birleşim» olarak değişmesini Öneririm. 
İçel 

Turhan özgüner 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 129 ncu maddesinin 45 birleşimi
nin 30'a indirilmesini saygı ile öneririm. 

Ankara 
Şinasi özdenoğhı 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar oku
tuyorum. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başe.r, 
Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğlu ve İçel 
Milletvekili Turhan özigüner'in önergeleri tek
rar okundu.» 

BAŞKAN —. Efendim, hu üç önerige de aynı 
malhiyette bulunduğunıdam birlikte işlem göre
cektir, 

•Sayın Komisyon, bu önergelere katılıyor mu
sunuz efendim1? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Ko
misyonda 'bunun kaç birleşim olması gerektiği 
uzun uzun münakaşa edilmiş ve 45 gün içinde 
karar alınmıştır. O bakımdan katılamıyoruz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Önergemi 
izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — 3 Önerge adına sıize söz veri
yorum Sayın Özgüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri: 

129 ncu madde üzeninde çok açık konuşan 
Giyasettin Karaca arkadaşımızdan sonra, sade
ce önergenin savunımasmı kısaca, yapacağını, 
fazlaca yapmaya gerek yok. 

Şimdi arkadaşlar; 45 günü bırakırsak, hesa
bını da gayet güzel yapan Karaca arkadaşıma 
iştirakime söylüyorum ki, tatbikatı mümkün ol
maz. Yani bu-maddenin, bir yasama yılı içinde 

45 günü hakikaten tatbik edilemeyeceğine gö
re, ölü doğduğunu iddia etmek mümkündür. 
Onun için geliniz, hakikaten bir müeyyide adı 
altında ceza maddesi getiriyorsak ve 127 ve 
128 ncii maddeyi işler- halde tutmak istiyorsak, 
129 ncu maddeyi ona göre tedvin edelim. Aksi 
takdirde 129 ncu madde ölü doğan bir madde 
gibi doğarsa bir yıl içerisıinde 45 günü hesap 
edip, hakikaten hangi milletvekiline tatbik ede
ceğimizi uygulamada göreceğiz M, mümkün de
ğil O halde devamsızlığa biz kapı açmış, yeşil 
ışık tutmuş oluruz. Geliniz bunu 30 gün yapa
lım, arkadaşımın yaptığı hesap gereğince ha
kikaten 45 günü bir yasama yılı iç e nişinde bir 
araya getirmek mümkün değildir arkadaşla
rım. 

önergelere katılmanızı diler, saygılarımı su
narını. 

BAŞKAN — Efendim, birlikte muamele 
gören bu üç önergeye Komisyon ka.tıılmamış-
tır, önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bitlis Milletvekili Abidin İnanı Gaydalı'nın 

önergesi tekrar okundu) 
jB!AŞK|AX — Sayın Komisyon ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Gay
dalı, önergenizi izah etmek için söz istiyorsu
nuz. Kısa 'olmasını rica ediyorum, buyurunuz 
efendim. ; 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sa
yın Başkanı, değerli arkadaşlarımı; devam ko
nusunda Sayım Karaca, Sayın Özdenoğlu, Sa
yın Yağcı arkadaşlanm detaylı şekilde açıkla
mada bulundular. Bendeniz de, kısaca bu mad
de hakkında açıklamada bulunacağım. 

Para müeyyidesini ben, Yüce Meclise yakış
tıramadım. Bu bakımdan, binbir mücadele ile 
seçime girmiş, milletinin, seçmenimin güvenini 
kazanmış, bu Yüce Meclise gelmiş arkadaşla
rın para cezalariyle tecziye edilmeleri çok yer
sizdir. Size dünya parlâmentolarımdan da bir
kaç örnek arz edeyim:. 

Harbi Umumiden önce Avusturalya Mec
lisinde yedekleri de seçilirdi. Üç oturum devam 
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etmeyen ımilleıtvekilinin yerine derhal yedeği 
işbaşına çağınlıırdı.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yedeği de gel
mezse ? 

A13IÎDİN İiMAN GAYDALI (Devamla) — 
Bn.igu.iT-, Belçika ve İtalya parlâmentolarında ca
ni bir usul de, günlük yoklama bültenleri ya
pılır ve muntazaman her üç ayda bir kamuoyu
na açıklanır. 

Almanya Parlâmentosunda da ödenek yok
tur, hakkı huzur vardır. Meclise devam eden 
parlâmamterim devam ettiği süre karşılığı alır. 

Biz bura'da kısaca bu 'kadar gün devam et
meyen milletvekilinin «üç aylık Ödemeği kesi
lir» şeklinde para cezasını ortaya koymakta 
bence sakınca vardıır. Altı aylık uzaklaştırma
da Meclise alınmama eczasını alan bir kişinin 
bir daha seçime katılamayacağı 'kanısındayım. 
Seçmenlerime karşı ne yüzle çıkacaktır. 

TURHjAN ÖZGÜNER (İçel) — Reklâm olur, 
reklâm. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — iriste başı olur. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — 

Lise başı, Miste sonunu seçim sonunda görüşür
sünüz.. Bu balkımdan önergeme iltifat etme
nizi rica eder, saygılar sunanın.. 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyon Sayın Gay-
dalı'nm önergesinle katılmamıştı. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. Efendim, başka önerge kalmadı
ğı için maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

ıKaibul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum,: 
(Danışma Kurulu. 
Madde 19. — Danışma Kurulu, Millet Mec

lisi Başkanının başkanlığında grup (başkanla
rı veya vekillerinden birisi veya onların yazılı 
olarak görevl'eridirdiği birer milletvekilinden 
kural ur. 

Bu Kurul, İçtüzükte kendisinle verilen gö
revleri yerine getirir ve Başkanım listemi üze
rine danışma niteliğinde görüş bildirir. 

Gerektiğimde bir Hükümet temsilcisi de Da
nışma Kuruluna çağıınlabilir. 

Danışma Kurulu, Başkanın gerekli görme
si veya bir siyasî parti grubu (başkanlığının is
temi üzerine Başkan tarafımdan toplantıya ça
ğırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye! . Sayın Özdenoğlu, buyurun efen
dim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Efen
dim, yerimden ifade etmek istiyorum. Burada 
birinci fıkrada, «Millet Meclisindin Başkanlığın
da grup başkanları...» diyor, aşağıda ise, «Si
yasî parti grubu başkanlığının...ı» diye geçi
yor. Buna, «Siyasî» kelimesinin ilâvesini isti
yoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKjANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Siyasî kelimesinin 
i 1 â v es ini is t/iy o r sun uz. Do ğ ru du r... 

ŞLNAS.t ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aşağı
da var... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet efendim, öner
ge verirseniz, katılırız. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon olarak bu
nu bir maddî hata olarak düzeltilmesi gerektiği
ni mi düşünüyorsunuz!. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) - Maddî hata olarak dü
zeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Onu o şekilde düzeltiyoruz efen
dim. Madde üzerindeki değişiklik önergelerine 
geçiyoruz. 

önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
içtüzük tasarısının 19 ncu maddesinin; , 
a) Üçüncü fıkrasının metinden çıkarılma

sını, 
b) Dördüncü fıkradaki «Başkanın gerekli 

görmesi» ibaresinin, «Başkanlığın gerekli gör
mesi» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
M. Kubilay Imer 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tanzim 

ettiği 19 ncu maddenin üç ve dördüncü fıkrala
rının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Uşak Sivas 

Orhan Dengiz Ahmet Durakoğlu 
A. P. Grup C. H. P. Grup 

Başkan vekili Baskanvekili 
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Fıkra 3 : «Gerektiğinde bir Hükümet temsil
cisi veya Meclis başkanvekilleri de Danışma Ku
ruluna çağırılabilir.» 

Fıkra 4 : «Danışma kurulu, başkanın ge
rekli görmesi veya bir siyasî parti grubu baş
kanlığının istemi üzerine en geç yirmidört saat 
içinde başkan tarafından toplatıya çağrılır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi İçtüzük kanun tasarısının 

Danışma Kurulu ile ilgili olan 19 ncu madde
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum efendim. 

(Konya Milletvekili Kubilay İmer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İmer'in öner
gesine komisyon katılmamıştır oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. Diğer önergeye geçiyoruz. 

(Uşak Milletvekili Orhan Dengiz ve Sivas 
Milletvekii Ahmet Durakoğlu'nun önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılmıştır. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara • Milletvekili Suna Tural ve Sinop 

Milletvekili Hilmi İşgüzar'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon bu önergeye katıl

mamaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Parti gruplarının komisyonlarda temsili : 
Madde 21. — Başkan, 11 nci maddenin ilk 

fıkrasında belirtilen oranlara göre, komisyon
larda da siyasî parti gruplarına düşen üye sa
yısını tespit eder. 

Bir siyasî parti grubu, herhangi bir komis
yonda kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir. 

Siyasî parti grupları, adaylarını belli edile
cek bir süre içerisinde Başkanlığa bildirirler. 
Bütün komisyonlar için, siyasî parti grupların
ca bildirilen adayların isimlerini gösterir liste
lerin Genel Kurulca, işaret oyu ile onaylanması 
suretiyle seçim tamamlanmış olur. 

Plân ve Bütçe Karma Komisyonu ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Ko
misyonu üyeliğine seçilen milletvekilleri, Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Ku
rulu üyeleri, Meclis komisyonlarında görev 
alamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Madde üzerinde değişiklik 
önergeleri vardır, okutuyorum. . 

•Sayın Başkanlığa 
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

Madde 21. — «Başkan beliren oranlara gö
re siyasî parti grup ve bağımsızlara düşen üye 
sayısını tespit eder. Bir üye ikiden fazla ko
misyonda görev alamaz, siyasî parti grupları 
adaylarını bağımsızlar görev almak istedikleri. 
komisyonu belli edilecek bir süre içerisinde 
Başkanlığa bildirirler. Tanzim olunacak listeler 
Genel Kurulca işaret oyu ile oylanması suretiy
le seçim tamamlanmış olur. Plân ve Bütçe 
Karma Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğine 
seçilen milletvekilleri Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı üyeleri Meclis komisyonlarında görev 
alamazlar.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millet Meclisi İçtüzük 

teklifinin 21 nci maddesinin başlık kısmı ile 
birlikte parti grupları ve bağımsız üyelerin ko
misyonlarda temsili. 

Madde 21. — «Başkan 11 nci maddenin ilk 
fıkrasında belirtilen siyasî parti grupları oran
ları ile birlikte bağımsız üyelerin de oranını 
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dikkate alarak ve hesaba katarak komisyon
da her siyasî parti grabu ile bağımsız üyelere 
düşen üye sayısını tespit eder. Bir siyasî parti 
grubu ve bağımsız üye herhangi bir komisyon
da kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir. Si
yasî parti grupları adaylarını bağımsız üyeler
den aday olmak isteyenler belli edilecek bir 
süre içerisinde Başkanlığa bildirirler, bütün ko
misyonlar için siyasî parti gruplarınca ve ba
ğımsız üyelerce bildirilen adayların isimlerini 
gösterir listelerin Genel Kurulca işaret oyu ile 
onaylanması suretiyle seçim tamamlanmış olur. 
Plân ve Bütçe Karma Komisyonu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyo
nu üyeliğine seçilen milletvekilleri Millet Mec
lisi Başkanlık Divanı ve Bakanlar Kurulu üye
leri Meclis komisyonlarında görev alamazlar» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Hayrettin Hana ğa sı 

Millet Mieei&i Başkanlığına 
içtüzük tasarısı 21 nci maddesinin -\ ncü 

fıkrasındaki «işaret oyu ile» ibaresinin «gizli 
oy ile» şeklinde değiştiril meşini arz ve teklif 
ederim. 

Konya. 
Kubilay İm er 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Meclis İçtüzüğünün ko-

' misyonlarla ilgili 21 nci maddesinin madde 
matlâbının ve 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Komisyon üyeliklerinin siyasî gruplar ara
sında bölüşülmesi 1 nci fıkradaki «Siyasî parti 
grubuna ve siyasî gruba» kelimelerinin eklen
mesi. 

iSaym Başkanlığa 
21 nci maddedeki, «ISiyasî parti grupları» 

ibaresinden sonra «ve bağımsızlar» ibaresinin 
eklenmesini saygıyle arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — İşlem yapmak üzere tekrar 
okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'jıı ilk 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul ^edilmemiştir. 

(Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası' 
mu önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye de komisyon ka

tılmamıştır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul .edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm ikin
ci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 1 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) —Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye de katıl

mamıştır. Oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adama) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, oy
larınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Kulbilay İmer'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Anayasanın 92 nci maddesine göre kurulan 
komisyonlar. 

Madde 24. — Anayasanın 92 nci maddesi 
gereğince kurulacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Karma Komisyonlarının üye tamsayısı Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet (Senatosu Başkanları
nın anlaşmasıylc tespit edilir. 
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Millet Meclisi Başkanı en kısa zamanda si
yasî parti grupları başkanlıklarına, her siyasî 
parti gruibundan bu komisyonlara seçilecek 
üye sayısını bildirir. Millet Meclisinden Karma 
Komisyona seçilecek üyeler hakkında 21 nci ve 
22 nci maddeler hükümleri uygulanır. 

Karma komisyonlar Millet Meclisi Başkan
lığınca denetlenir. 

Karma komisyonlar kendilerine havale edi
len işi sona erdirineeye kadar göreve devam 
ederler. Ancak, Millet Meclisi döneminin sona 
ermesi halinde, seçimleri yenilenir. 

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

Madde üzerinde Sayın İmer bir önerge ver
mişsiniz bu önerge 21 nci maddedeki önergeni
zin kaJbulü şartına muallak mahiyet taşıdığı için 
ve o önergeniz de kabul edilmediği için işleme 
koymuyorum efendim. 

KUBİLAY İMER (Konya) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Mulhlterem arkadaşlarım, 58 nci maddeye in
tikal etmiş bulunuyoruz. 58 nci madde üzerin
deki müzakereleri ikmal etmiştik, madde üze
rindeki değişiklik önergelerinin de bir kısmı
nı görüşmüş, oylamış idik. Fakat bir kıısmı üze
rindeki muameleye intikal ettiğimiz sırada ko
misyon önergeleri istemişti. Komisyon şimdi 
önergeleri Başkanlığa tevdi etmiş bulunuyor. 
Önergeler üzerinde bir redaksiyon henüz ba'his 
konusu değil. Komisyon önergeleri incelediğini 
ve üzerinde işlem yapılması lâzımgeldiğini belir
tiyor. önergeleri işlem yapmak üzere tekrar oku
tuyorum efendim. 

Daha önce okunduğu için işlem yapmak üze
re tekrar okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük teklifinin 58 nci maddesinin 1 nci fık

rasındaki «10 milletvekili ayağa kalkar» yerine 
«15 milletvekili ayağa kalkar» şeklinde tadilini 
iarz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Diğer öneııgeye geçiyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 58 nci maddesindeki 10 kişinin 
25 kişiye çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Muğla Nevşehir 
Ahmet Buldanlı Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et
meyenler.... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzüğün 58 nci madde
sinde 2 nci paragrafında 10 milletvekili yerine 
20 milletvekili olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Kâmil Şahinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önerjgeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
58 nci maddenin 3 neü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde düzenlenmelini teklif ederim, Saygıla
rımla. 

Anlkarar 
Yusuf Ziya Yağcı 

«Yoklama elektronik oy düğmelerine basmak 
veya 10 üyenin isteği şeklinde ad okunmak su
retiyle yapılır» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamıştır. Oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kaibul 'et
meyenler... Kalbul edilmemiştir. 

ISaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzüğün 58 nci madde

sinin son paragrafında «Yoklama sonucunda 
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üye tamsayısının salt çoğunluğunun mevcut 
olmadığı anlaşılırsa» cümlesi yerine «Yoklama 
sonucunda Anayasada gösterilen çoğunluğun 
mevcut olup olmadığı anlaşılırsa» şeklinde de
ğiştirilmesini .arz ve teklif ederim.. Saygılarım
la. 

Manisa 
Kâmil ıŞahinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan, zaten aynı mânaya geliyor. 

BAŞKAN — Evet. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul etilenler... Kaibul etmeyenler. 
Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 58, 2 ııei fıkrasının aşağıdalki şekil

de değiştirilmesini öneririm. 
«Bu halde yoklama ad okunmak suretiyle 

yapılır.» 
.Samsun 

Yaşar Akal 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmemiştir. 

iSaym Başkanlığa 
Tasarının 58 nci maddesinin 2 nci bendinde

ki 10 milletvekili deyiminin 5 milletvekili ola
rak değiştirilmesini saygıyla öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

Başkan — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kaibul edenler.. Kabul et
meyenler... Kaibul edilmemiştir. 

Sayın Baş'kanlığa 
58 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki 10 mil

letvekili deyiminin 5 milletvekili olaraik; 
2 nci fıkrasında «Bu halde yoklama ad oku

mak suretiyle yapılır» şeklinde değiştirilme
sini öneririm, Saygılarımla. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) —Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul et
meyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Önergeler bitmiştir. 58 nci maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Parti gruplarınım Başkanlık Divanında 

temsili 
Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı, siyasî 

parti gruplarının parti grupları toplam sayısı 
içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre 
ber siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Di-
vanmda'ki görev yeri sayısını tespit eder ve 
Danışma Kuruluna bildirir. 

Başkanlık Divanmdalki görev yerleri, Baş-
kanvekilleri için - iki adedi Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî par
ti grulbuna aidolmak üzere - oran, en yüksek 
olandan başlayarak sıra ile dağıtılır. 

İdareci Üyeliklerle, Divan Üyelikleri için 
görev yerleri dağıtımı Danışma Kurulunun gö
rüşlü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaş
tırılır. 

îSiyasî Parti grupları kendilerine düşen 
yerler için adaylarını gösterir. Bu adayları gös
terir listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oy
lanması suretiyle seçim tamamlanmış olur. 

Millet Meclisi Başkanvekilleri, İdareci Üye
leri ve Divan üyeleri iki yasama yılı için seçi
lirler. Bu görevlerde herhangi bir suretle boşalma 
olması halinde yeni seçilen Divan Üyesi, eskisi-
nin görev süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Şimdi önergeler kısmına intikal etmemiz 
gerekiyor; fakat muhterem arkadaşlarım bu 
madde üzerinde verilmiş pek çok önerge var. 
Aslında bu önergeler İçtüzüğün görüşülme za
manını tayinde gruplar arasında çıkan anlaş
mazlık sebebiyle, daha çök anladığım şekliyle, 
verilmiş önergeler mahiyetinde bulunuyor idi. 
Bilâhara bu anlaşmazlıklar halledildi, giderildi; 
ancak burada önerge sahibi arkadaşlarımızın 
çoğu yok, olmadan bunları bu gerekçe ile sar-
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fmazar etme imkânına da sahip bulunmuyorum. 
O takdirde bunların ayrı ayrı işlem görmesi ge
rekir. 

Sayın Komisyon sizin ayrıca bu yürürlük 
maddelerinin oylanmaması, İçtüzüğün tümü 
üzerinde 109 ncu maddeye göre yapılması lâ
zım gelen bâzı tashihlerin tespiti bakımından 
da bir talebiniz var. Bir talebinizde kararlı ise
niz, bu 2 maddenin müzakeresini o çalışma ile 
(birlikte ikmâl etmemiz düşünülebilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV-
ıHKT AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, biz 
bu maddeyi bilâhara görüştük diğer partili ar
kadaşlarla; şimdi orada açık oy talebi var; fa
kat açık oy talebi bulunan 15 arkadaşımız bu
rada bulunmadığı için.. 

BAŞKAN — Efendim açık oy talebi değil, 
önerge sahibi arkadaşlarım yok, şayet bunları 
madde ile birlikte alsa idiniz, bir yeni metin 
getirse idiniz; önergeleri dikkate almış olsa idi
niz, bütün önergeleri, aramayaMlirdim. Ama 
şimdi yeni bir metin yok, önergeler var, öner
ge sahiplerini aramaya, olmasalar dahi işlem 
yapmaya mecburum, İçtüzük karşısında. Bu 
itibarla madem böyle bir maniin kalktığını 
İfade ediyorsunuz, eğer 109 ncu maddeye göre 
bir talebiniz olaoaksa ve bu talebinizde musir 
iseniz bu 2 maddenin müzakeresini onlarla bir
likte yapalbiliriz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan geçici 
maddeler var, sayın Başkan o önergelerde bir 
tek imza sahibi olsa arkadaştan rica ederdik 
'geri .alırlardı. 

BAŞKAN — Gayet talbiî ben de aynı şeyi 
iSöylüyorum. (l«ıSonra arkadaşlara geri aldırı
rız» sesleri). 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Peki sonraya bıra
kalım sayın Başkan. 

13 neü maddede zannediyorum fazla yok sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bakayım efendim 13 ncü mad
deye de. 

Onda da pek çok önerge var sayın Komis
yon Başkanı. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan yani bu arkadaşlar bulunmadığı için mi 
geri bırakıyoruz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, değil. Geri al
ma ihtimalleri var. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Belki gel
mezler efendim. Onları bekliyecek mi bu Mec
lis? Medbur muyuz onları beklemeye? Gelsin
ler burada bulunsunlar efendim. 

BAŞKAN — Efendim hayır, beklemiyeeek 
de çalışacak. Yani o çalışmayı belki ortadan 
kaldırabiliriz, arkadaşlarımız geri alırlarsa di
ye. 

Efendim bunu benimle mi konuşacaksınız 
sayın Kazova. 

Efendim Komisyon 109 ncu maddeye göre 
zaten mehil istediğini beyan ettiler. Bu mehlin 
hitamında 2 maddeyi de birlikte ikmâl etme im
kânına sahip olacağız. Bu itibarla bir tehir is
teğidir, bu tehir isteğini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul edilmiş
tir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum «fendim: 

ONBEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Seçilmiş Komisyonlar. 
Geçici Madde 1. — 1 Kasım 1956 tarihlî 

T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesi gereğince ku
rulmuş bulunan Meclis Başkanlık Divanı ile: 
komisyonlar, görevlerine yasama yılı sonuna, 
kadar devam ederler. Bu süre içinde bu İçtüzü
ğün 11 ve 20 nci maddeleri uygulanmaz. 

Geçici komisyonlar Millet Meclisi Genel 
Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça görevleri
ni tamamlayıncaya kadar çalışmalarına devam 
ederler. 

IMEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz sayın 
Atagün? 

iSaym Komisyon Başkanı, bu geçici madde
nin metinden çıkarılması ile ilgili bir önerge 
var. Bu önergeye katılmak eğiliminde misiniz 
aeaJba ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmak eğilimin-
deyiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımdan bu hu-
ısusu dikkate alarak söz talebinde bulunmala
rını rica ediyorum. 
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MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Öner
ge, maddenin metinde çıkarılması sadedinde 
md? 

BAŞKAN — Evet o mahiyette efendim. 
MEHMET ATAGÜN — (Kırklareli) — O 

zaman bendeniz de iltihak edeceğim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye i . Yok... 
Madde üzerindeki değişiklik önergesini oku

tuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

İçtüzük teklifinin geçıicd 1 nci maddesinin 
tekliften çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Millet Meclisi AP Millet Meclisi OHP 
Grup Basjkanvekili Grup Başkanvekili 

Orlhan Dengiz Ahmet Durakoğlu 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, değişiklik. 

önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiş, madde metin
den çıkarılmıştır. 

Bu suretle geçici 2 nci madde 1 nci madde 
olarak ifade edilecektir efendim. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Kitaplık Komisyonu. 
Geçici Madde 1. — Türkiye Büyük Millet 

ıMec'lisi Kitaplık Karma Komisyonu kanunla dü
zenleninceye kadar, Cumhuriyet -Senatosunca. 
Seçilecek Kitaplık Komisyonuyla bir arada 
Karıma Komisyon alarak görev yapmak üze
re, Genel Kurulca, genel hükümler uyarın
ca, bir kitaplık Komisyonu seçilir. Kitaplık Ko
misyonunun üye sayısı, Millet Meclisi Başkanı
nın Cumhuriyet Senatosu Başkanıyle danışma
sından sonra, Danışma Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok... Maddenin metinden çıkarıl
masıyla ilgili bir önerge vardır, okutuyorum. 

İS ayın Başkanlığa 
İçtüzük teklifinin geçici 2 nci maddesinin 

imetinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Millet Meclisi AP Millet Meclisi OHP 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Orlhan Denıgiz Ahmet Durakoğlu 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz Sayın. 
Başkan. 
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BAŞKAN — Maddenin metinden çıkarılma
sına ait önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş, geçici 2 
nci madde de metinden çıkarılmıştır. 

160 nci maddeyi okutuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 160 
ve 161 nci maddeler yürürlük maddesi olduğu 
için bırakalım, 162 nci maddeyi görüşelim. Di
ğerlerini tashiıhden sonra vermemiz gerekiyor. 

BAŞKAN — Hangisi efendim ?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — 160 nci madde eski 
İçtüzüğün kaldırıldığına dair maddedir, 161 nci 
madde de yürürlük tarihini ifade eden madde
dir. 16i2 nci maddeyi şimdi görüşebiliriz. 
BAŞKAN — Hepsi yürürlük maddesi mahiye-

tıinde oluyor. Onun için hepsini bırakalım. 
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle İçtüzü-

ğümüzıün 11, 13 ve yürürlüğe taallûk eden 160, 
ve 162 nci maddeleri kalmış bulunuyor. İçtüzük
le ilgili müzakereleri burada kesiyoruz efendim. 

19. — Kastamonu Milletvekili Saibri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına dair kanu nteklifi ve Bayındırlık Ko
misyonu raporu (2/662) (\S. Sayısı : 785) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince ve Baş
kanlığa intikal eden bir önerge muvacehesinde, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
olan kanun teklifine ait önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gjündeımin, «Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünde yer alan S. Sayısı : 
785) Kastamonu Milletvekili Sabni Keskin ve 4 
arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanununda bâzı değişiklikler yapılma
sına dair kanun teklifinin, gündemdeki sair i§* 
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görü'şülme-
'sıini arz ve teklif ederim. 

İBayındırlık Komisyonu Başkanı 
Onhan Dengiz 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergedeki 
ivedilikle görüşme isteğini oylarınıza sunuyo-

(1) 785 S. Sayılı batsmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

İllgili Komisyon Başkanı Saym Deniz, ve Hü
kümeti Bayındırlık Bakanlığı Başmiişaviri Sa
yın Namık Sıiay temsil etmekte olup, yetki bel-
ıgesi Başkanlığa verilmiştir. 

Tasarı ile ilgili raporun okunması hususun
da bdr istek vâki olmamıştır. Bu sebeple rapor 
okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
diye?. Yok.. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
'Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

teklifi 
Madde 1. — 6235 sayılı Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş bulunan 1 nci maddesiyle 
aynı kanunun 27 nci .maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya kanunen salahiyetli 
olup da, serfbest olarak meslekî'faaliyette, bulu
nan yükselk mühendis, yüksek mimar, mühendis 
ve mimarlardan isteyenleri teşkilâtı içinde top
layan hükmî şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. Birliğin 
ve odaların merkezi Ankara'dır.» 

«Madde 27. — 26 nci maddede yazılı ceza
lara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ve oda idare heyeti yoluyle Yüksek Hay
siyet Divanına itiraz olunabilir. Bu cezalar ka-
'tileşimedikçe tatbik olunmaz.» 

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

Efendim, çerçeve 1 nci maddenin ihtiva etti
ği 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı çerçeve maddenin ihtiva ettiği 27 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa

yılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci madde
sinin (a) bendinde yer alan (bilûmum) ibaresi 
(teşkilatındaki) şeklinde değiştirilmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 6235 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Ek fıkra : «Bu kanunda belirtilen şartları 

ihtiva edenlerin, müracaatları halinde, en geç 
15 gün içinde ilgili odaya kayıtları yapılır.» 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 

madde eklenmiştir : 
Ek Madde : Türk Mühendis ve Mimar Oda

ları Birliği ve bu birliğe bağlı odalar; kanunla 
kendilerine verilmiş olan vazife ve salâhiyetler
den fazlasını kullanamayacakları gibi, hiejbir 
şekil ve surette siyasetle de uğraşamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yolk. 

4 ncü madde ile metne eklenen ek 4 ncü mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesinin son fıkrasıyle aynı kanunun 28, 33, 
38 ve muvakkat 1 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

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

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun, 1 . 1 . 1972 tari

hinden itibaren tatbik edilmek üzere, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu, Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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(BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı ? Yolk. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
ıbul edenler... Etmeyenler... Kabul ediltmâştir. 

Kanun teklifi Meclisimizce kalbul edilmiş bu
lunmaktadır. 

İ4 . 2 . 1973 O : 1 

'Muhterem arkadaşlarım, tayin edilen gün
demimiz içerisinde .görüşülecek bir konu kalma
mış bulunmaktadır. T sefbeple 15 Şubat 1973 
ıPerşemfbe günü saat 15,00'te toplanmak üzere 
(Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanıma Saatli : 19,00 

• » « • 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 2 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan Baş-

kanvekilliği için üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜIMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4.1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
tmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 

Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komıisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M, Meclisi 1/775; C, Senatosu 
1/160) (M. Meclisi ;S. Sayısı : 806; O. Senato
su S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 12.2.1973) 

X 2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi vie Bütçe Karma Komisyonuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan-
lıkları tezkereleri (M. MeciM&i 2/793; C. Sena
tosu 2/41) (M. Mec&i S. Sayısı : 807; C. Se
natosu S. iSayısı : 192) (.Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

X 3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



velide dağiiışilkllik yıapılnıası hakkında kanun 
(teklifi ve Bütçe Karma Komlisyonu raporuna, 
ıdair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M, Meclisi 2/795; 
C. Senatosu 2/42) (M. Meclisi S. (Sayısı : 808; 
C. Senatosu !S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 
a2 . 2 . 1973) 

X 4. — C. Senatosu idare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı ('A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları teskeresi (M,. Meclisi 2/801; C. 
Senatosu 2/43) (M,. Midisi! S. Sayısı : 809; C. 
Senatosu S. Sayısı 193) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

X 5, — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. 
Mıeclisıi 1/772; C. Senatosu 1/157) (M. Meclisi 
IS. (Sayısı : 810; C. Senatosu S. Sayısı : 206) 
(Dağıtma tarihü : 12 . 2 . 1973) 

X 6. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 
yılı Bütçe Kjanununa (bağlı (A/ l ) (işareti det-
velde değişiklik yapılması balkkında kanun 
ıtefclifi ve Bütçe Karıma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/813; 
C. Senatosu 2/44) (M. Meclisi S. Sayısı : 811; 
C. Senatosu S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

X 7. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununıa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karıma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/773; C. Senatosu 1/158) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 812; C. Senatosu S. 
Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve büttçte 
Karıma Kamisyoınu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karana Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. MeceM 1/770; C. Senatosu 1/154) 

(M. Meclisi S. Sayısı : 813; C. Senatosu S. Sa
yısı : 203) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez-
kerelerri (M. Meclisi 1/771; C. Senatosu 1/155) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 814; C. Senatosu S. Sa
yısı : 204) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 10. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. MecM 1/774; C. Senatosu 1/159) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 815; C. Senatosu S. Sa
yısı : 209) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 11. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/776; C. 
Senatosu 1/161) (M. Meclisi S. Sayısı : 816; C. 
Senatosu S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

X 12, — 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda. 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Kanma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
756; C. Senatosu 1/152) (M. Meelisi S. Sayısı : 
817; C. Senatosu S. Sayısı : 202) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1973) 

X 13. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısanın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karoma Komisyonu raporuna dair 
G. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. MeclM 1/777; C. Se
natosu 1/162) (M. Meclisi S. Sayısı : 818; G. 
Senatosu S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi :. 
12 . 2 . 1973) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve-
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Bütçe Kanma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Kanma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/778; C. Senatosu 
1/156) (M. Meclisi & Sayısı : 819; C. Senatosu 
S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 15. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/766; C. 
Senatosu 1/163) (M. Meclisi S. Sayısı : 820; 
C. Senatosu ;S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

X 16. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
ibaşkanlıkları teskereleri (M. Meclisi 1/769); 
C. Senatosu 1/133) (M. Meclisi S. Sayısı : 821; 
C. Senatosu S. Sayısı : 212) (Dağıtma, tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

X 17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/768; C. Se
natosu 1/164) (M. Meclisi S. Sayısı : 822; C. 
Senatosu S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1973) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• 1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bayındırlık 
Komisyonu raporu (2/662)' (S. Sayısı : 785) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973) 





Dönem : 3 *y 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : # 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Türk Mühen
dis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bâzı değişiklikler yapıl
masına dair kanun teklifi ve Bayındırlık Komisyonu raporu (2/622) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair ka

nun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
«Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ede.iz. 

Kastaino'nüiMilletvckili Kastamonu Milletvekili Kocaeli MiMetve.kiili Kastamonu Milletvekilli 
Sabri Keskin Orhan Deniz Sabri Yahşi Mustafa Topçular 

Kooaelii MlleltveJkiM 
Cevat Âdemoğlu 

GEREKÇE 

27 . 5 . 1959 günlü ve 7303 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 27 . J . 1954 
günlü ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda, geçmiş yıllarda edini
len tecrübeler ve T. C. Anayasasında 20 . 9 . 1971 günlü 1488 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 
"göaönüne alınarak, yeniden bâzı düzeltmelere gidiknesi zorunlu olmuştur. 

Kuruluş amacına göre kamu ve memleket ya'.".arlarını, mesleğin gelişmesini ve meslek mensup
larının haklarını, yetkilerini gözönünde bulundur na.k suretiyle, teşebbüs ve faaliyetlerde bulunan 
hir bakıma danışma organı halinde çalışması gereken Odalar Birliği ve bu Birliğe bağlı odaların 
amacından saptırılmaması esastır. 

Çalışmalarının bu esasa uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Bunun dışında uygulamada 
karşılaşılan bâzı aksaklıkları ve çelişkileri de gidermek gerekmektedir. 

Kanunlammızın verdiği yetkilerle yüksek öğrenimini tamamlayan gençlerimizin yine kanun
larla verilmiş olan haklarının 6235 sayılı Kanunla kısıtlanması sakıncaları gayet açıktır, özel
likle .müktesep hakların, ilgililerce noksansız ve omsalleıünden farksız olarak kullanılaibilmesi 
kadar tabiî birşey düşünülemez. Halbuki 6235 sayılı Kanun; belirli bir yüksek öğrenim, görmüş ve 
hattâ öğrenimleri boyunca, hir nevi ihtisas tecrübesi olan pratik stajlarını da tamamlayarak ha
yata atılmış bulunanların, kamu kesiminde görevli olsun veya seribest çalışsın, mesleklerini icra 
edeibilmeleri için, yeniden bir şart ileri sürmekte ve kendilerinin mutlaka T. M. M. O. B.'nin ilgili 
Odalarına kayıtlı olmaları mecburiyetini getirmektedir. 

Hattâ, kendilerinde bu şartın arandığı elemanların bir kısmı, 6235 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce meslek hayatına atılmış ve mesleki erini icra etmekte iken, hu zorunlulukla 
karşı karşıya bırakılmışlardır, daha sonra çıkar .ilan bir kanunla esasen yapageldikleri meslekî 
hizmeti yapmaktan alıkonmuşl ardır. 

Bu ise, en azından, üniversitelerden veya dengi Akademi ve Yüksek Okullardan alınmış unva
nın ve kanunlarla kazanılmış müktesep hakların ihlâli demektir. 

Bunun yanı sıra, yıllarca emek sarfına ve maddî kayıplara rağmen, çeşi'tM imkânsızlıklar içeri
sinde, kanunların keııdülea'ine verdiği haklarla yüksek öğrenimlini bitirdiklerinde, 'kenıdiilerine 
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yetkili organlarca verilmiş bulunan Y. mühendis, Y. mimar, mühendis veya ımiimar unvanlarını el
de etmiş olmaları da dikkate alımmayarak, kişisel anlayış ve keyfî davranışlarla, kendi istek
lerine ve hattâ Danıştay karalılarına .rağmen, ilgıili odalara kayıtlanılın yapılmadığı, yapılmak 
istenmediğü ve bu suretle sanatlanniı icraya engel olunduğu da bir gerçektir. 

Bu. şartlar altında, T.M.M.O.B.'ne bağlı odaların hepsinin, 6235 saydı Kanunun çıkarılması 
sırasında «İde edilmek istenen gayeye bağlı kaldıkları iddia tolraıaiMiz. Özellikle son yıllarda, 
çalışmaların meylckî olmaktan çıkarılıp, daha çok politik bir amaca yöneltildiği de görülmek-
tediir. 

Özet olarak söylemek gerekilme, kanunlarımızda öngörülen hususlara taınıamcn uygun ola
rak yüksek öğreriımlerim bitiren, özerk üniversitelere e kendlerine Y. mühendis, Y. mimar, mühen
dis veya mimar unvanı verilenlerin, mesleklerini icra eddbljmeleri ve hele kamu kesllminde me
mur .olarak çalışabilmeleri için, ayrıca başka biir kuruluşa girmeye zorlaımııalanııım, bugünkü an
layış ve hattâ Anayasa iille verilmiş olan görev, yetki ve haklarla bağdaştırılmaısı güçtür. 

Konu, kamu hizmetlerinin; görülmesi cephesinden incelendikte, Devlet (içinde Devlet olma 
vasıf ve yetkilerinin hiç. bir kuruluşa verilemeyeceği gözönünc alınarak, daha da önem kazan
maktadır.. 

İşte bıı İkamın teklifi, Anayasamızda son defa yapılan değ%:Jldiiklere paralel olarak, bu çe
lişkileri ortadan kaldırmak, o dalanını amaç dışı hareketlere yönelmesini önlemek ve öğrenimini 
bilfiil tamamlayıp, iinivers'üte, akademi, ve yüksek okullardan diploma almış olan Y. mühendis, 
Y. m;irnar, mühendis ve mimarlarını bu unvanlarım kazandıklarımda, elde ettikleri kanunî hak ve 
yo'Ökileri 'kısıtlamamak maksadıyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

M'ûnıleket gerçekleri de, hak ve hukuk prensipleri ide, gelişmekte cilan ülkemizin teknik güce 
olan ihtiyacı da bunu gerekli kıl maktadır. 

Kanını teklifinin 1 nci maddesi, 6235 sayılı Kanınım 1 ve 27 nci maddelerinin yürürlükteki şe
killerini değiştirmektedir. 1 nci maddede yapılan değişiklikle, odalara kayıt mecburiyeti kaldırıl
makta, serbest olarak meslekî faaliyette bulunan Y. mühendis, Y. mimar, mühendis ve -mimarlar
dan, isteyenlerin bu odalara kaydcılunabilccekleri hükme bağlanmaktadır. 

Burada, kamu hizmetinde çalışanların, bir yandan T.M.M.O.B.'nin, diğer taraftan da çalıştıkları 
kuruluşların görüşlerine uymak Zorunda kaldıklarında, ya odadan ihraçlan veya çalıştıkları kuru
luş tarafından cezalandın İmaları gibi çözülmesi vo düzeltilmesi mümkün olamayan bir durumla da 
karşılaşılacaklannda-n, 1 nci maddemin kapsamı dışında bırakılmaları öngörülmüştür. 

27 nci maddede yapılan değişiklik, yargı mercilerine başvurmayı önleyen hükmün -kaldırılma
sını ve cezalanıl uygulanmasını gerektiren durumun açıklanmasını öngörmüştür. 

Teklifin 2 nci maddesiyle yapılan değişiklik, 1 nci maddede sözü geçen değişikliğe uygun ola
rak yapılmış olan bir düzeltmeden ibarettir. 

Teklifin 3 ncü maddesiyle de, yukarıda açıklandığı şekilde, isteyenlerin, yeterli şartlan haiz ol
maları halinde, odalara kaydedilchilmelermi sağ ayan, buna engel olunmasına ise meydan verme
yecek bir lıüıküm getirilmektedir. 

Teklifin 4 ncü maddesi, T.M.M.O.B.'nin ve buna bağlı odaların amacının dışına çıkmasını önlemek 
için getirilmiştir. 

Teklifin 5 nci maddesiyle bâzı maddelerin kaldırılması ise, yukarıdaki değişikliklerle paralelli
ği sağlamak için gereklidir. 

6 nci ve 7 nci maddeler yürürlük maddeleridir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 785) 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. : 2/622 
Karar No. : 2 

12 . 1 . 1973 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere ediildi : 

Gerekçede arz olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek teklif aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

. Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
0. Deniz 

Ankara 
M. Maden 

İmzada bulunamadı. 

Kırklareli 
B. Arda 

Sözcü 
Balıkesir 
0. Tan 

Burdur 
M. özbey 

îmzada bulunamadı. 

Muş . 
K. Emre 

Kâtip 
İstanbul 

M. F. Güngör 

Kars 
V. Koçulu 

Zonguldak 
A. N. Akın 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 785) 
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KAiSTAMONU MİLLETVEKİLİ ıSABRİ KES
KİN VE 24 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

teklifi 

MADDE 1, — 6235 sayılı Türk Mühendis vs 
Mimar Odaları Birliği Kanununun 7303 sayılı 
Kanunla değiştırlmiiş bulunan 1 nci maddesiyle 
aynı kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 1. •— Türkiye hudutları içimde mes
lek ve saaıatlarmı 'icraya kanunen salahiyetli 
olup da, serbest olarak meslisld faaliyette bulu
nan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis 
ve mimarlar lan isteyenleri teşkilâtı -içinde top
layan hükmî şahsiyeti haiz (Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği) kurulmuştur. Biriliğin 
ve odaların merkezi Ankara'dır.» 

«Madde 27. — 26 nci maddede yazılı ceza
lara kargı tebliğ tariMnden itibaren 15 gün 
içinde ve oda idare hrıyieti yoluyla Yüksek Haysi
yet Divanına itiraz olunabilir. Bu cezalar kati-
legmedikıge tatibik tolunma?.» 

MADDE 2. — 6235 sayılı Kanunun 7303 sa
yılı. Kanunla değiştirilmiş bulunan 2 nci madde
sinin (a) bendinde yer alan (bilûmum) ibaresi 
(teşkilatındaki) sekilinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 6235 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ek fıkra : «Bu kamunda heîjrfriiisn şart lan 
ihtiva edenlerin, müracaatları halinde, en geç 
15 gün içinde iügi?;i odaya kayıtları yapılır.» 

MADDE 4. — 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE : Türk Mühendis ve Mimsr Oda
ları Birliği ve bu birliğe bağlı odalar; kanunla 
kendilerine verilmiş olan vazife ve salâhiyetler
den fazlasını kullanamayacakları gibi, hiç bir 
şekil ve surette siyasetle de uğraşamazlar.» 

MADDE 5. — 6235 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin son fikrasıyle aynı kanunun 28, 33, 
38 ve muvakkat 1 nci maddeleıü yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

ıMİLLET MECLİSİ -BAYINDIRLIK KOMİS
YONU METNİ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi ay
nen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (!S. Sayısı : 785) 



(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 2 arkadaşının teklifi) 

MADDE 6. — Bu kanun, 1 . 1 . 1972 tari
hinden itibaren tatbik edilmek üzere, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

(MADDE 7. — Bu kanunu, Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millet Meclisi Bayındırlık Komisyonu metni 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 785) 





Döfnem : 3 Oftf i 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö Ü D 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/775; 

C. Senatosu : 1/160) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. SayBi : 208) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2.1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1170 - 1/160 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
ilgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 245 sayılı yazınız : 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1972 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık Oy Neticesi : 131 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/775 C. S. 1/160 

No. : 320 

Kabul 
Ret 

: 129 
: 2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9-. 2 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olu
nan «İktisadî ve Ticarî İlim'ler Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
(Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Donam : 3 O A T T 
Topianü : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O l ! / 

M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /793; C. Senatosu : 2 /41) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 192) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel S ekr ete iliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1157, 2/41 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU -BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 232 ısayılı yazınız: 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca 'kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Grenel Kurulu
nun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

(Jereğinü rica ederim. 
Salgılananda. 

Telcin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/793 C. S. 2/41 

No. : 301 

: 136 

: 134 
2 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9.2. 1973 

'Cumhuriyet Senaltosu Genel Kurulsunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ocu 'Bileşiminde iayınıen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu akli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 O A O 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö U O 

M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /795; C. Senatosu : 2 /42) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 191) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1158, 2/42 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA . 
İlgi : 2 . 2 . 1973 g'ün ve 233 sayılı yazınız: 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birteşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

ürkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/795, C. S. 2/12 

No. : 302 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ket 

: 130 

: 128 
. 2 

9 . 2 . 1973 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
iCumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihi 30 neu Birleşiminde aynen kabul 

edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakmda 
kanun teklifi» ve Biitçe Karma Komisyonu rapora ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 OflQ 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O U ü 

C. Senatosu İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 / 8 0 1 ; C. Senatosu : 2 /43) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayıisı : 193) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1159 - 2/43 

BÜTÇE KABMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 2 . 2 , 1973 gün vıe 234 sayılı yazımız : 
1972 yılı Büfece Kanununa bağlı (A/l) işiareltili cetveSıde değişiiMk yapılaması İMtaı&a kanun 

teikMMn, Bütçe Kanma Komisyonunda fealbul olusuan metni, üuımihuriyeit Senatosu Genel Kurulu
nun 8 . 2 . 1973 tar&hli 30 nou Birîeşdm&nid© aynıen ve açıik oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön-
d'erülinm'Şitdır. 

Gereğini rdıoa ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Ouımjhur̂ eıt Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 138 
1 

Kabul : 135 
Bet : 3 

T. B. M. M. 
Bütçe Karına Komisyonu 9.2. 1973 
Esas No. : 2/801 C. S. 2/43 

No. : 303 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet -Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1972 tarihli 30 «ncu Birleşiminde aynen kabul edi
len «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 'ökli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sıınulnnak üzene Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

.Zonguldak 'Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 810 
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkankklan tezkereleri (M. Meclisi : 1/772; C. Senatosu : 1/157) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 206) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1167 - 1/157 

9.2. 1973 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
îlgi : 2 . 2 . 1073 gün ve 242 sayılı yazınız : 
1972 yılı Büıfcge Kanunu ile bu kanununa bağlı cetvellerde cleğipdıik yapılması bakılanda, ka-

nun tasarısının, Bütçe Karina Kotmisyonunda kabul olunan metınd, Cumhuriyet Ssnaıtıoısu Genel 
Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihi 30 ncu Birlepmjinde aynen ve açık oyla kabul edilerek, toya illpk-
fce gönderfciışıtir. 

Crereğiınd rica ederdim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Balkanı 

Açık oy neticesi : 134 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

13i 
2 
1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1973 
Esas No.' : 1/772 C. 8. 1/157 

No. : 317 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cuımlmriyot Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul olu
nan» 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda kanım tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştdr. 

Genel Kumlun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karına Komisyonu 

[Başkanı 
Zonguldak Miliötvelkili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek-
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, C. Senatosu ile 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (2 /813) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayıöı : 194) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2 . 1973 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 1160- 2/U 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 235 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli, cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ket 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1973 

Esas No: 2/813 C. S. 2/4 i 
Xo. : 306 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edi
len «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) igavotli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi» vo Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Geaıel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kcvni Nedimoğlu 

811 

: 142 

: 139 
i 3 



I 



Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 812 
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/773; C. Senatosu : 

1 /158)) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu !S. Sayısı : 210) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1168 - 1/158 

9.2. 1973 

(BÜTÇE KAI^IA KOMUSrONiU BAŞKANLIĞINA 

îllgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 243 sayılı yazınız : 
Anltea tfaıivOTsitiesi 1972 yılı Bütçla Kanununa bağlı cafavellerdıe değişiiklk yapılması foaMan-

da [kanun tasarısının, Bütçe Karana Komisyonunca [kabul olunan metni, CunılhurCyet Senatosu Ge
nel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu BMeşiminde aynen vie açıfc oyla kabul edilerek, dosya 
üisilk;t/e gıöand/örilımgflltlr. 

Gereğini rica edeıüm. 
Salgılananla. 

Tekin Anburun 
Cıı-mhurayet (Senatosu 

Başkana 

AÇIK OY NETİCESİ : 136 

Kabul 
Ret 
ÇeMınser 

: 133 
2 

: 1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1973 
Esas No. : 1/773 C. S. 1/158 

No. : 318 
LMILLET MECLİSİ BAŞKALIĞINA 

Cumhuriyet iSenatosu Genel Kurallımın 8 . 2 . 1973 tardîhli 30 ncu Birleşimilnde aynen kabul 
olunan «Ankara Üniversitesi 1972 yıilı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değ%iklik yapıl!m,ası 
hakkında (kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komiyonıu raporu lelkli >ollarak göaıdieırilmaiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Nevni Nedimoğlti 





Dönem : 3 A | A 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 l ü 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 ydı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/770 
C. Senatosu : 1/154) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 203) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1164 - 1/15-1 

(BÜTÇE KARMA KOMSrö^U IUŞKiANLIĞIîslA. 

îlgi : 2 . 2 . 1973 gün vie 240 sayılı yaauıız : 
îatanlbul Teknik thı&vtaraibösi 1972 yılı Bütçe Kanunum bağlı ostivettlendıe dıeğişikH lk yapıl

ması haikikmlia foajnun tasarısının, 'Bütçe Rafına Komisyonunca kaibul olunan metni, Cumihuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihi 30 ncu Birleı̂ imlinde aynen ve açık oyla fkalbnü «di-
llerelk, diosya ilişikte göndeoilimiştk". 

Gereğimi rioa oderüm. 
Saygılammia. 

Telân Arıburun 
Cumhuriyet (Senatosu 

Baışkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 133 

Kalbul 
Ret 
Çekimser 

130 
2 
1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1973 
Esas No. : 1/770 C. S. 1/15-1 

No. : 315 • 
MİLLET MECLİSİ BAKANLIĞINA 

Cumhııriyet Senatosu Genieil Kurulunun ' 8 . 2 . 1973 taıılihld 30 ncu Birleşeninde aynen kasbul 
edilen «İstanbul Teilaıük Üniversditesi 1972- 'yılı Bütçe Kanununla bağlı cetvellerde değişıildlik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu leöslli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasriflerine sunulm'ak üzere Yüksek Bakanlığa arz olunur., 
Bütçeı Karmja Kjomisyonu 

Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Nevni Nedimoğlu 





Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 814 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/771; 
C. Senatosu : 1/155) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 204) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüyü 
Üayi : 1165 - 1/155 

9 . 2 . 1973 

UÜTCE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlg.l : 2 . 2 . 1973 gün ve 241 sayılı yazınız : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senato
su Grenel Kurulunun 8 . 2 . İ973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin, Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
(Vkinser 

134 

130 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/771 C. 8. 1/155 
No. : 316 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

9.2. 1973 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 neu Birleşiminde aynen kabul edi
len» Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa-'bağlı cetvellerde 'deği'şiHik yapılması 
hakkında kanun 'tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu B'aşkfcnı 

Zonguldak Milletvekilli 
Kevni Nedimoğlu 

- » I ^ « > w I I 





IHraem 
Toplantı 

3 
4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 815 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/774; 
C. Senatosu : 1/159) 

(Not : Cumhuriyet (Senatosu S. ıSayusı : 209) 

Cumhuriyet Senatosu 
k Genel Sekreterliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1169 - 1/159 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 244 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-

kında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarüıli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ârıburıın 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık Oy Neticesi.: 130 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

127 
2 
1 

99 . 2 . 1973 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/774 C. S. 1/159 

No. : 319 
MILLLET MECLLİSÎ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul o'lu-
nan «Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere yüksek Balkan']ığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 816 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanunun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/776; C. Senatosu : 1/161) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu iS. Sayısı : 207) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1171-1/161 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 246 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1973 
tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 133 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

130 
2 
1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/776, C. S. 1/161 
No. : 321 

MİLLET MECLİSE BAŞKANLIĞINA 

9 . 2 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul edi
len «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
K. Nedimoğlu 





Dönem : 3 Ö I "T 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O I / 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/756; C. Senatosu : 1/152) 

(Kot : Cumhuriyet Senatosu S. (Sayısı : 202) 

Cumhuriyet Senatosu, 
Genel Sekreterliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1161 -1/152 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgü : 2 . 2 . 1973 gün ve 236 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta

sarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşflmtade aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 130 

Kabul : 128 
Ret : 2 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1973 
Esas No. : 1/756, C. S. 1/152 

No. : 299 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Donem : 3 ö I Ö 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O I O 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/777; C. Senatosu : 1/162) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 213) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2.1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1172 -1/162 

BÜTÇE KAKMA KOMİS VONU BAŞKANLIĞINA 
* • • " 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 247 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1973 
tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi . : 182 

Kabul : 130 
Ket : 2 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1973 
Esas No. : 1/777, C. S. 1/162 

No. : 322 

MİLLET "MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Gene] Kurulunun 8 . 2. 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Üönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/778; 

C. Senatosu : 1/156) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu ®. ıSayıısı : 205) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği " ' 9.2.1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1166 -1/156 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 148 sayılı yazınız : 
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncr. Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Acık oy neticesi : 134 

Kabul : 130 
Ret : 3 
Çeinser : 1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1973 
Esas No. : 1/778, C. S. 1/156 

No. : 323 
MİLLET MEOlJSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 neu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Orman Genel Müdülüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 

819 





Dönem : 3 O O f l 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö Z Ü 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
Iıakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/766; C. Senatosu : 1/163) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 211) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği .' "' ' " 9 . 2 . 1973 

Keınunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1175-1/163 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 237 sayılı yazınız : 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1973 
tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık ov neticesi : 137 

Kabul : 134 
Ret : 2 
Cekinser : 1 

T. B. M. 31. 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1973 
Esas No. : 1/766, C. S. 1/163 

No. : 311 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanım tasa
rısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 O*) I 
Toplantı: 4 M İ L L E T M E C L Î S İ S . S a y ı s ı : Q£ I 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/769; C. Senatosu : 1/133) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 212) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1162 -1/153 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 239 sayılı yazınız : 
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tclıin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 138 

Kabul : 136 
Ret : 2 

T. B. 31. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1973 
Esas No. ; 1/769, C. S. 1/153 

No. : 314 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynan kabul 
edilen «Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı:) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlıij 



I 

t 



Dönem : 3 0 0 0 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö Z Z 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/768; 
C. Senatosu : 1/164) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu 6. Sayısı : 214) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1163 -1/164 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün ve 238 sayılı yazınız : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihi 30 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi
lerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 128 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/768, G. S. 1/164 

No. : 313 

Kabul 
Ret 

: 124 
: 4 

9.2. 1973 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1973 tarihli 30 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 




