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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; Birleşime ara 
verilse de çoğunluk olacağı muhtemel görülmediğin
den : 

9 Mart 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.07'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Malatya 

Memduh Ekşi Hüseyin Deniz. 
Divan Üyesi 

Sivas 
Enver A kova 

II. — GELEN KAĞITLAR 

8 . 3 . 1976 Pazartesi 

Tasan 
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun tasarısı (1/421) (Plan 
Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — C. Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet Öz-

mumcu'nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek 1425 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun teklifi (2/546) (Plan Komis
yonuna) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 1425 sa
yılı Kanunun 1 maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi (2/547) (Plan Komisoynuna) 

4. — Kastamonu Milletvekilleri Vecdi İlhan ile 
Sabri Tığlı'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 43 ncü maddesinin (a) fıkrasının değiştirilme
sine dair Kanun teklifi (2/548) (Plan Komisyonuna) 

5. — Giresun Milletvekili Vamık Tekin ile İzmir 
Milletvekili Kemal Önder'in, 1479 sayılı BAĞ - KUR 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında 
Kanun teklifi (2/549) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) ' 

6. — C. Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen ile İçel 
Milletvekili Hikmet Baloğlu'nun 1897 sayılı Kanun
la değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 36 ncı maddesinin ortak hükümler bölümü
nün «A» kısım «6 - a» paragrafına 1 hüküm eklen

mesine dair Kanun teklifi (2/550) (Plan Komisyo
nuna) 

7. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 6 ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 25 nci madde
sinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi (2/551) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) 

8. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Ünal'ın 492 
sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/552) (Plan Ko
misyonuna) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kamu 
Hizmetleri Personeli Birlikleri Kanunu Teklifi. 
(2/553) (Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plan komisyon
larına) 

Tezkereler 
10. — Muğla Milletvekili Ali Hilmi Döğerli'nin, 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi, (3/569) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/570) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

12. — İzmir Milletvekili A. Kemal Önder'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/571) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

13. — İstanbul Üniversitesinin 1970 Bütçe yılı 
Kesınhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su-
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nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/572) 
(Plan Komisyonuna) 

Yazılı Somlar 
14. — İstanbul Milletvekili Vahit Çalm'ın, 1975 

yılında demir - çelik ara ürünleri için verilen ithal 
izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1095) 

15. — İstanbul Milletvekili Vahit Çalm'ın, demir -
çelik ara ürünleri için 1975 yılında verilen ithal 
izin belgelerine ilişkin Ticaret Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/1096) 

16. — îstanbul Milletvekili Vahit Çalın'ın, demir -
çelik ara ürünleri ithali için transfer talebinde bu
lunan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1097) 

17. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, Es
kişehir - Çifteler ilçesi ilköğretim Müdürlüğüne ya
pılacak tayine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1098) 

18. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1099) 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Haşhaş üreticisine fazla ödenen parala
rın geri alınma şekline ilişkin Gıda - Tanm ve Hay
vancılık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1100) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutslü'nun, İsparta - Yalvaç ilçesine bağlı Tırtar kö
yünde bir* çocuğun ölümüyle ilgili -söylentilere iliş
kin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1101) 

21. — Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaTın, Te
kel mamulleri satıcılarının haklarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1102) 

22. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
TRT Ankara Televizyonunda da yayınlanan «İşçi
lerin teşkilâtlanması sorunlart» adlı açık oturuma 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1103) 

23. — Manisa Millat*vekili Veli Bakırh'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan yazılı soru önergesi. .(7/1104) 

24. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
sahte belgelerle vergi iadesi, gümrük indirimi ve 
teşvik tedbirlerinden yararlananlar nakkında dava 
açılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1105) 

25. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, İtal
ya'ya mobilya ihracına ilişkin Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1106) 

26. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Mo
bilya ihracatı yolsuzluk iddiaları ile Ankara'da İtal
yan malı mobilya satan bir firmaya ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/1107) 

27. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 1975 
yılında ithal edilen civata, somun ve benzeri malze
me ile ithalâtı yapan firmalara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/1108) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta - Yalvaç ilçesi Kumdanlı kasa
bası Belediye Meclisinin 17 . 2 . 1976 tarihli toplan
tısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1109) 

29. — İstanbul Milletvekili. Engin Ünsal'ın, Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygulama ve 
biçimine ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1110) 

30. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Çifte 
Tabiiyet usulüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1111) 

31. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, kal
dırılan banka ikramiyelerine ilişkin Maliye Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/11L2) 

32. — Nevşehir Milletvekili Hagıp Üner'in, Nev
şehir il ve ilçelerindeki .boş bulunan imam kadrola
rına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1113) 

Genel Görüşme 
33. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar

kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin-önergesi. ,(8/7) . 

Meclis Araştırması 
34. — -Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-

oğlu ve 9 arkadaşmm Orman Bakanlığında yapıldığı 
iddia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca 
davranışları saptamak amacfyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 
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9 . 3 . 1976 Salı 

Tasarı 
1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Ka

nununun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında; kanum tasarısı (1/422) (Anayasa, Adalet ve. 
İçişleri Komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Kütahya Milletvekili İlhan Eusoy ve 10 

arkadaşının, 5434 sayılr T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/554) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin: Uysalin, 
22 . 1 . 1976 tarihli ve 1934 sayılı T. B. M, M. Ki
taplığı Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bir ek madde ilâvesine dair ka
nun teklifi (2/555) (Anayasa Komisyonuna) 

»>••« 

BİRİNCİ ÖTÜRÜM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekil Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 73̂  ncü BirleşİHnini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır, sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica 
ederim. 

Sonradan teşrii eden saym üyelerin de yoklama
ya katılmalarım*rica ederim. 

ffl. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

Yoklamaya katılmayan sayın üye?. BAŞKAN 
Yok. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe'nin dör
düncü demir - çelik fabrikasının yerinin tespiti hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç sayın arkadaşımıza gündem dışı 
söz vereceğim. 

İlk olarak Malatya Milletvekili Sayın Hakkı Gök
çe, dördüncü demir çelik fabrikasının yer tespitiy
le ilgili olarak buyurun efendim. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Dördüncü Demir Çelik Fabrikasının kuruluş ye
rinin tespiti etütleri uzun zamandır devam etmekte
dir. Planlamanın öneminin kabul edildiği Türkiye' 
mizde, kalkınmamızda büyük değer taşıyan Dördün
cü Demir Çelük Fabrikasının kuruluşurida politfik 
tercihlerin öne alınmamasınm gerekliliğine değinmek 
istiyorum. 

Kalkınmış ülkelerin demir çelik üretimine ver
diği değer ortadadır; toplu iğneden ay modeline ka
dar gerekli olan bu maddenin, en gelişmiş ülkeler
de, en çok üretildiği bir gerçektir. Bu bakımdan, 
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Türkiye'de Dördüncü Demir Çelik Fabrikasına baş
larken beşincî  altıncı demir çelik tesislerinin etüt
leri de ele alınmalıdır. Ancak, Sayın Başbakan bun
dan 5 ay kadar önce, Dördüncü Demir - Çelik Fab
rikasının Sivas ilimizde kurulacağını açıklamıştır. 
Sanayi Bakanı da birkaç gün önce aynı sözü tek
rarlamıştır. Bunun hatalı bir tutum olduğunu söy
lemek istiyorum. Çünkü, bu fabrikamı/ kuruluş ye
rinin etütlerinin yapımı «TÜSTAŞ» isimli bir Fir
maya yeni verilmiştir. 

Bir taraftan, Sayın Başbakan ve Sayın Sanayi 
Bakanı tercihlerini ifade etmişler, diğer taraftan, yer 
tespiti işini üslenmiş TÜSTAŞ tespit' işinin raporu
nu hazırlamaktadır. Bu haliyle tercih, tespitten çok 
evvel yapılmış bulunuyor. 

Bu durum karşısında, şirketin, Hükümetin ken
disine emanet ettiği ve 3 milyon lira karşılığında ve
receği raporunu bu politik eğilim, daha doğrusu bu 
politik öneri dışına taşırmasına olanak kalmamıştır. 

Şu haliyle yer tespitinin yapılması için planlama
ya takdim edilecek bu raporun gerçekçiliğine inan
ma olasılığı da ortadan kalkmıştır. Hükümet, ya yer 
tespitine hazırlık olacak raporun hazırlanması için 
3 milyon lirayı bu şirkete vermemeliydi, ya da şirke
tin hazırlayacağı raporun objektif olabilmesini temin 
•için politik tercihini söylememeliydi. 

Şimdi burada âkla gelen şu oluyor : Sayın Hü
kümet bu raporu hazırlayacak şirkete yer tespiti 
işini peşin hükümle vermiştir. Düşüncemizin aksi 
olur, söylenilen yerden başka bir yer tespit olunur
sa, Sayın Hükümet sözünü geri alacak mıdır? Al
mayacaksa, yapılacak etüdün anlamı var mıdır? Bu
nu Sayın Hükümetten öğrenmek istiyorum. 

Daha etüt safhasında bulunan yer tespit işlemi 
Yüksek Planlama Dairesinden geçmeden Hükümet 
bu şekilde konuşmamalı idi. Türkiye'nin kalkınma
sında büyük hamleler yaratacak bu dev tesisin ku
ruluşu, politik görüşün dışında tutulmalıydı. 

Arz ettiğim gibi, şirket, yer seçimi için çalışma 
yapacaktır; görüşünü ifade eden raporunu Planla
maya sunacaktır. Bu durum karşısında Planlamanın 
bir karar safhasına gelmesi zaman isteyecektir. Sa
yın Hükümet, politik tercihlerini, Türkiye'nin kal
kınmasında: çok önemli yeri olan Dördüncü Demir -
Çelik Fabrikasında ortaya koymamalıdır. 

Bu bakımdan, bundan önce söylenmiş olanlar 
aceleye getirilmiş beyanlardır; yer tespiti yapacak 
olan şirkete bu bir politik baskı unsurudur. Yarın 
Planlamaya aynı derecede bask; unsuru olacaktır. 

Politik görüşler Planlama Dairesine empoze edilme
melidir. Gerçekçilikten uzaklaşıldığı zaman Planla
manın görüşü ve değeri geçerlilik durumunu kaybe
der ve o zaman ekonomik hayatımız tehlikeli yola 
sapmış olur. 

Sayın Hükümetten dileğimiz şudur: Devlet Plan
lama Dairesi, Dördüncü Demir Çelik Fabrikasının 
kurulacağı yerin tespitinde serbest bırakılmalıdır, il
me dayalı bir karar alınmalıdır. Ülke gerçeklerin
den sapmayan, ülkemize yararlı ve kalkınmamızda 
yardımcı olan unsurlar zedelenmemelidir. Politik 
tercihler karşısında Planlamaya dayanmadan bir ka
rar alınması gerekirse, o zaman bizim de söyleye
ceklerimiz olacaktır. Eğer bu durumda adaletli bir 
yer tespiti gerekiyorsa, Dördüncü Demir Çelik Fab
rikasının kuruluş yeri Malatya olmalıdır. Türkiye' 
nin en büyük demir cevheri yatakları Malatya'dadır. 
Bu bölgede bir paletleme tesisinin kurulması Plan
lamaca öngörülmüştür. Diğer illere nazaran ham
madde temini daha ucuza mal edilecektir. İşletme 
için gerekli enerji tesisin kurulacağı bölgeye yakın
lığı nedeniyle en elverişlisidir. Arazi kamulaştırılma
sı, işçi ücretleri, ulaşım durumu, tüketim piyasaları
nın kurulacağı fabrikaya yakınlığı, pazarlamanın ko
laylığı ve ucuzluğu, uygunluğu vardır. Devlet Plan
lama Dairesi halen genel hatlar üzerinde durmakta
dır. Malatya bölgesi, her haliyle tercihli görülmek
tedir. İstihraç, yani maden çıkarma konusu önemli
dir. Bu yönden en büyük yatırım Malatya'da Hasan 
Çelebi bölgesinde halen yapılmaktadır. Bütün bunla
ra rağmen, Malatya ve Sivas aynı ülkenin, aynı duy
gular içinde bulunan insanlarını üzerinde taşıyan bel
delerdir. Politik duygular bir tarafa itilirse, Devle
tin ekonomik dayanağı olan Planlama Dairesi akıl 
ve ilim yoluyle meselelerimizi halledecektir. 

Bu düşünceler içinde hepinize saygılarımı sunu
yorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Gökçe. 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nın, 
yakında açılacak olan Doğu tütün piyasası ve Bitlis 
tütün ekicilerinin âcil sorunları hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Yakında açılacak olan Doğu tütün 
piyasası ve Bitlis tütün ekicilerinin âcil sorunlarıyle 
ilgili olarak, Sayın Bitlis Milletvekili Abidin înan 
Gaydalı, buyurur efendim. 

ABİDİN İNAN GAYDALİ (Bitlis) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; pek yakında Doğu tütün 
piyasamız açılacaktır. Bu nedenle, önemli bir konu-
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yu, huzurlarınızda, Yüce Meclis kürsüsünden tuta
naklara geçirmekte fayda umarak söz aldım. 

Tekel İdaresinin iftiharla piyasaya sürdüğü filt
reli sigaralarımızın tümünde Bitlis tütünü mevcuttur; 
şöhretini bu tütünden almaktadır. Zira Bitlis tütünü, 
filtreli sigara harmanlarında esans ve çeşni olarak 
kullanılmaktadır. 1950'den beri Türk tütün kongre
lerinde Bitlis temsilciliğinden başlayan çalışmalarım, 
1960'dan sonra da Meclisimizin yüce kürsüsünden 
tutanaklarda da mevcut şikâyet ve dileklerim zaman 
zaman nazarı dikkate alındı ise de; gerçek anlamı ile 
dilek ve gereksinmelerimizi somut bir çözüme bağ-
layamadık. Hak ve hukuk saygınlığına inandığım Ba
kanımız Sayın Orhan Öztrak'tan bir kez daha huzur
larınızda talepte bulunacağım. 

Bugün Türkiye'de yetiştirilmekte olan tütünler 
arasında Rize'nin puro tütünü, Şemdinli'nin Hasan-
keyf tütünleri gibi Bitlis tütününün de süper kaliteli 
bir tütün olması nedeniyle, Doğu tütün piyasası dı
şında tutularak, özel bir baş ve ortalama fiyat uy
gulanmasını istiyoruz. 

Bu konuya, 1971 satın alımında sayın Bakan 
Ahmet thsan Birincioğlu gerekli eğilimleri gösterdi
ler. Bitlis ve Malatya illerimize imal edilmekte olan 
«Doğu» isimli sigaraları, arzularımız üzerine, bir 
ayırım yaparak; Malatya'da «Doğu» ve Bitlisimiz-
de de aranılan halk tipi «Doğu» yerine «Bitlis» na-
mıyle sigara yapımına başlandı ve baş ve ortalarruv 
fiyatları da emsallerinden farklı gösterilerek, üstün
lüğü tescil edilmiş oldu. 

1971 partiler üstü hükümetlerdeyse, buzdolabına 
kaldırılan birçok konular gibi, Bitlis tütününün önemi 
de rafa kaldırıldı. Bitlis sigarasına olağanüstü rağ
bet artınca, Malatya sigara fabrikası da «Doğu» 
isimli sigarayı terk edip, tekrar haksız bir iktisapla 
Bitlis etiketini kullanmaya başladı. 

Bu yetmiyormuş gibi Bitlis Tekel Başmüdürlü
ğü, yörelerine kalitesi çok düşük Malatya'da imal 
edilen Bitlis sigaralarını sevk ederek, kendi Başmü
dürlüğü yörelerine de Bitlis bitkisini getirtmek su
retiyle vatandaşı açıkça kandırmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yine bu yüce kürsüden Te
kel Genel Müdürlüğünün «etiket hırsızlığı» yaptığı 
tabirini sıkılarak arz etmiştim. Bunun üzerine zama
nın Bakanı sayın Haydar Özalp'in müdahaleleriyle 
Malatya sigara fabrikasında yapılan bu nahoş du
rum önlendiyse de, sayın Özalp'tan sonraki partiler 
üstü hükümetler dönemini fırsat ve ganimet bilen 
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Tekel Genel Müdürlüğü, Bitlis etiketini tekrar kul
lanmaya başladı ve halen de kullanmaktadır. 

Partiler üstü hükümetlerden sonra 1973'te işbaşı
na selen ikili koalisyon döneminde, yörem için ya
kınlık ve gayretlerini gördüğüm Tekel Bakanı sayın 
Mahmut Türkmenoğlu'na da huzurlarınızda şükran 
borcumu açıklamak isterim. 

Sigara dumanını yavan ekmeğine katık yapmaya 
çalışan ve tütününden başka hiç bir geliri olmayan 
Bitlis'li tütün yetişiricilerinin, önemli sorunlarım sa
yın Birincioğlu ve sayın Özalp gibi sayın Türkmen
oğlu'da ele almışlardı. Yine bir konuşmamda, biri 
maddî, diğeri manevî güçle oluşan çift motorlu hü
kümet tabiriyle tanımladığını ikili koalisyon, çift mo
torun güç ve hızım icraatta değil, görevi terk etmek: 

te kullandı. Böylece de, sayın Türkmenoğlu'nun, iş
siz ve açlıkla savaşan Doğu için düşündükleri birçok 
önemli ve komplike hizmetlerden de mahrum kal
dık. Devlet çarkını işletmek üzere kurulmuş bulunan 
dörtlü koalisyon döneminde, tabiri caizse motor gü
cümüz dörde çıktı. Bu kez senkronize olmayan çark
lar nedeniyle, plan ve programlarımız umulan ran
dımanı veremedi. 

Günümü/ün çok ağır ekonomik koşulları altında 
çilekeş Bitlisimiz daha da ezildi. Bu çağrıma sayın 
Öztrak çözüm formülü bulamazlarsa, açlıktan ölüme 
terk edilmiş bulunan Bitlisli ırkdaşlarımız için, has
tanelerimiz , korkarım açlık grevine başlayacak olan 
parlamenterlerle dolmuş olacaktır. 

Üzüntülüyüm, hem de çok üzüntülüyüm; fakat 
henüz ümidimi yitirmedim. Bitlislimi açlık ve işsiz
likten kurtaracak herhangi bir büyük tesis için hu
zurlarınızda kendimi bir koç gibi kurbanlık olarak 
adıyorum.. Böylece, Adalet Partisi bünyesinde yal
nız asrî koç değil, kurbanlık koç veya kuzuların da 
olduğunu belirtmek isterim. Bana yardımcı olmanızı 
diliyor, sonsuz hürmetlerimi arz ile teşekkür ediyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gaydalı. 
3. — Diyarbakır Milletvekili Recai iskender oğlu-' 

nun, Diyarbakır ve civarındaki talebe hareketleri 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Diyarbakır ve civarında vuku bu
lan talebe hareketleriyle ilgili bir konuşma yapmak 
üzere sayın Recai tskenderoğlu; buyurun efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
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Başbakan Yardımcısı sayın. Türk&şı 1 şubat 19J76 I 
günü yaptığı, Rawrya ve TtelevisgroMa da yayudaöap. 
demecinde, eski teormşöTalamnda. yaptığa- gibi; Genel 
Başkanımın sayın E c e l i n demeşlarM cevaplan
dırmaya kalkıştığında, daima bir bölümünü bölücü
lükten ve bölgecilikten bahsederek, gerek, açık, ge
rekse ima yoluyla ismimi diline peleseaketmeyii âdet 
haline getirmiş bulunmaktadır. Bu konuda, «Diyar
bakır olayları» diye siyasî tarihimize geçmiş olan, 
ideolojisine karşı halkın tepkisinin fikir planında ha
zırlayıcısı olarak hep bendenizi suçlamaya kalkmış
tır. Şunu hemen belirteyim ki; Türk demokrasisini 
yozlaştıracak, faşist tırmanmalara karşı Diyarbakırlıla
rı ve mazlum bırakılmış tüm yurttaşlarımızı, demok
ratik haklarına sahip, çıkarılmalarındaki eylemlerinde 
onları fikir planında, hazırlayabilmişsem, bu bana 
ancak demokratik inancı doğrultusunda görevini yap
mış insanların mutluluk ve kıvancını sağlar. 

Görev şuuru ve ciddiyeti olan hükümetLer, iddia
larını yargı organları önünde ispsrta gitmek mec-
bumyetindedMer. Yüce Meclisin yüksek huzurunda 
açıklıyorum: Bu konuda yasama dokunulmazlığa ba> 
rınağına sığınmak tenezzülünde bulunmayacağım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Doğudaki' hiç bir olay, 
çevresindeki olaylardan tek başına ayrılamaz; Bu 
kural, ulusların yaşantısındaki toplumsal ilişkilerinde 
de kesinkes geçerli bir kuraldır. Bu nedenle, devlet 
yönetiminde devlet adamına» düşen görev; yalnız top
rağa sahip olmak değil, halkı devletin müşterek eği
liminde birleştirmek ve kazanmaktır. Bu düşüncemiz, 
kaynağjnı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusunun,. 
Devletin- ve ulusun bölünmez ve bütünlüğünün esp
risine dayadığı şu tanımlamadan, alır: 

«Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, be
raber yaşamak hususunda müşterek arza ve muvafa-
katta- samimi olan ve sahip olunan mirasu* muha
fazasına beraber devam hususunda iradeleri müşte
rek olan insanların, bMîkte, aynı- toprak bütünlüğü 
üzerinde vücuda getirdikleri cemiyete millet adı veri
lir», 

Bu deyim, Atatürk'ün deyimidir. Bu deyimi, bu j 
tanımlamayı Başbakan Yardımcısının fikir yapısında, 
Türk siyasî hayatına çakmış olduğu 1944'ten- bu ya
na arıyoruz; fakat maalesef bulamıyoruz. Bu büyük 
tarihî tatundamamın ardamı; asırlar boyunca oluşup;, 
gelişerek bir arada yaşayan insariamn,, yalnız kafatası: i 
benzerliği ve kan bağı ile. ba$lü§ına, değil, bilimsel ! 
düşüncesinin iradesiyle baplık kurmasının gerekti- I 

I ğini taşır, işte Atatück göçüşünde ve modern dür 
şüncede aaaflefc anlayıp budur. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanın sayın Yardımcı
sının bilmediği veya bilmezlikten geldiği, her toplum
da sınıfların, yani sosyal ve ekonomik çıkarlar ba
kımından bölünmüş hale gelmelerinin zorunlu bir 
sosyal gelişme olgusu olduğudur. 

' Bu öz esaslardan hareket ederek, bölgeciliğimize 
: değin iddialarına gelince; sosyo ekonomik ve siyasal 

dünya görüşümle yukarıda çok kısa olarak arza ça-
lışjtığim Devletimizin milliyetçilik görüşü açısından 
konuya yaklaşım yaptığımızda, ben, faşist düşünce 
ve onun dünya görüşüne göre elbette ki bölgeci 
yimdir. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, Doğu ve Gü-
; neydoğu Anadolumuzun ihmal edildiği, bu bölge

nin 24 iMnde yaşayan yurttaşlarımızın, kardeşlerimi
zin yaşantuannui' günümüz standartlarının ço< altında 

' bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Türkiye-
; miz, dünya kıyaslamalarına göre genellikle az geliş-
i miş; fakat gelişme potansiyeli yüksek olan» bir ülke-

j; dir; ama bu geri kalmış olan ülkenin Doğu ve Gü-
j neydoğu bölgesi, Türkiye ortalamasına göre, sosyal 
j ve ekonomik, bakımdan çok daha geri kalmış, bir 
j dummdadır. Bu bölgenin kırsaL alanlarında yaşayan 
j insanların arasında hâlâ ortaçağ ilişkileri egemendir. 

j Bu acıdan, konuya yaklaşımda bulunmak gere-
] kirşe, Cumhuriyet Halk Partisinin 1973 seçim; bil-
I dilmesinde beürütiği: gibi; «Halkçı ve hakeı bir ik#-
J dar» yalnız insanlar arasından değil, bDİgelerarasın-
j da da sosyal adaleti sağlamayı özgüme ve hakça 

kalkınmanın temeli sayması, lâzım gelir. Bu nedenle, 
j tekrar edelim ki, devletler için sorun, - yani rnese-
j le - toprağa sahip olmakla, yeterli olmayıp, halkı 
h devlerin' müşterek eğiliminde birleştirmek ve kazan-
I; 
; m aktır. 

Sayın milletvekilleri, komünizmle mücadele ko-
Î i nusunu ağızlarına pelesenk yapanlar, keşke anti - ko-
] münizmi bir sosyal demokrat kadar bilebilmiş olsa-
! lardı. 

Saygı değer milletvekilleri, çok sınıflı toplunı-
; larda demokrasi bir sosyal güçler mücadelesidir. 
I Günümüz Türkiye'si, arayışlar ve yeni tecrübeler 
h edinme toplum görüntüsünü vermektedir. Dünya 

olay/ları temellerini çalişkilerıde bulur: Çelişkileri var 
1 oldukça. değişim ve evrim- de yurdumuzda elbette 
İ devam; edecektir. 
Iı 

| Bu nedenle demokrasinin devamında ve sosyal 
|; adaletli evrimin sağlanmasında uyanan halkımızla 
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birlikte, biz Cumhuriyet Halk. Partililer özgürlük sa
vaşında bize düşen görevi sürdürmeye kararlı ol
duğumuzu bildirirken, Yüce Meclise dinleme lütfun-
da bulundukları için şükranlarımı ve saygılarımı te-
yiden sunarım. 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişle
ri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı 
Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/573) 

BAŞKAN — Beş adet Cumhurbaşkanlığı tezke
resi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba

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

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Hasan Aksay'a, içişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/574; 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Balka
nı Hasan Aksay'ın döüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Bayın
dırlık Bakanı Fehim Adak'm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/575) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'ın dönü
şüne kadar; Gıda - Tarım "e Hayvancılık Bakanlı-

Teşekkür ederim efendim. (C. H. P sıralarından 
aUcışlaü) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tskenderoğ-
lu. 

Gündeme geçiyoruz. 

gına, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sosyal 
Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'a, Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhubaşkanlığt tezkeresi. 

- (3/576) 
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sosyal Güven

lik Bakanı A. Mahir Ablum'un dönüşüne kadar; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıya
settin Karaca'nın vekillik etmesinin. Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunular. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/578) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkereleri vardır, oku
tuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

5. — Görev ile Fransa'ya giden Çalışma Bakanı 
Ahmet Tevfik Paksu'ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doğrunun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/577) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile Fransa'ya giden Çalışma Bakam Ah
met Tevfik Paksu'nun dönüşüne kadar; Çalışma Ba
kanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğrucun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze-
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle iz'ir. istemleri 
Başkanlık Divanının 4 . 3 . 1976 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 
Bitlis Milletvekili Abidin tnan Gaydalı 141 gün " 

hastalığı nedeniyle 22 . 12 . 1975 tarihinden itibaren 
Muğla Milletvekili Adnan Akarca 20 gün mazereti 
nedeniyle 2 . 3 . 1976 tarihinden itibaren, 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 20 gün ma.-
zereti nedeniyle 3 . 3 . 1976 tarihinden itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya 21 gün 
mazereti nedeniyle 10 . 3 . 1976 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup onayını
za sunacağım:. 

«Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, 141 gün 
hastalığı nedeniyle, 22 . 12 . 1975 tarihinden itiba
ren» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 20 gün ma
zereti nedeniyle, 2 . 3 . 1976 tarihinden itibaren» 

/. — Yugoslavya Parlamentosundan bir neve t in 
Türkiye'ye davet edilmesine dair Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi-Başkanlık Divanları Müşterek 
Toplantısı kararı. (3/580) 

Genel Kurula 
Vaki davet münasebetiyle, 21 - 27 Ekim 1975 

tarihleri arasında Yugoslavya'yı ziyaret eden Parlâ
mento Heyetimizin bu ziyaretini iade etmelerine im
kân vermek maksadıyle, Yugoslavya Parlamentosun
dan bir heyetin davet edilmesi; Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarının 19.2.1976 
tarihindeki müşterek Toplantısında uygun bulundu
ğuna karar verilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayı-

B AŞK AN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

«Tekirdağ Milletvekili Yılmaz. Alpaslan, 20 gün 
mazereti nedeniyle, 3 . 3 . 1976 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya, 21 gün 
mazereti nedeniyle, 10 . 3 . 1976 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

7. — İki aydan fazla izin alan Bitlis Milletvekili 
Abidin inan Gaydah'ya ödeneğinin verilebilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/579) 

BAŞKAN — Diğer Başkanlık tezkeresini okutu
yorum: 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay

dan fazla izin alan Bitlis Milletvekili Abidin inan 
Gaydah'ya ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 130 
ncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına su
nulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyoaıfn: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

lı Yasa ile değiştirilen-5 nci maddesi hükmü uyarın
ca, tasviplerine sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

2. — Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grupu üye
liklerine siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylara 
dair liste (3/581) 

BAŞKAN — Kuzey Atlaınıtilk Asamblesi üyelikleri 
için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayları ofcu-
tuyoruım: 

Genıel Kurula 
Yasama Medlislerinin Dış Münasebetleıliniin Dü-

zsenlenmesıi hatkikımdalki 3,78 sayılı Yasanın 1599 Sayılı 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Yasa ıie değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca siyasî 
parti gruplarınca aday olarak gösterilen Kuzey At
lantik Asamblesi Türk Grupu üyeleri: 

Sayın Mehmet Delikaya (C. H. P. Malatya Mil
letvekili) 

/Sayın Ömer Lütfî Zararsız (M. S. P. Yozgat Mil
letvekili) 

Sayın Adnan Akarca (D. P. Muğla Milletvekili) 
Saym Talât Oğuz (C. G. P. Mardin Milletvekili) 
Yüce Meclisin bilgisinde sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — (10/72) ve (10/79) esas numaralı Meclis 
Araştırması önergelerinin, emsal teşkil etmemek üze
re gündemin ilk sırasına alınması; iki önergenin bir
leştirilmek suretiyle öncelikle görüşülmesi ve bu öner
gelerin öngörüşmeleri tamamlanıncaya kadar «Ana
yasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için 
yapılacak seçim» in ertelenmesine dair Danışma 
Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — 2 adet Danışma Kurulu önerisi 
vardır, okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 67 
Danışma Kurulunun, 3 Mart 1976 Çarşamba 

günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Geneli 
Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclsi Başkanı 

C H P . Grupu Başkanvekili A.P. Grupu Başkanvekili 
Alili Nejat Ölçen Oğuz Aygün 

M.S.P. Grupu Başkanvekili D.P.Grupu Başkanvekili 
S. Arif Emre Özer Ölçmen 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

1. — Millet Meclisi gündeminin, «Genel Görüş
me ve Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüş-
meler» kısmının 70 nci sırasında yer alan (10/79) 
esas numaralı, Kamu kuruluşlarına yurt dışından 
yapılan alımlarda komisyonculuk, aracılık yapan şa
hıs ve firmaları saptamak; rüşvet ve yolsuzluk ko

nularını açıklığa kavuşturmak amacıyle bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önerge ile aynı konu
da, Gündemin 63 ncü sırasında yer alan, (10/72) esas 
numaralı, Amerikan Lockheed Aircraft Şirketinin 
Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddialarının 
doğru olup olmadığını saptamak amacıyla bir Mec
lis Araştırması açiilmasma ilişkin önergenin, konunun 
güncelliği ve taşıdığı önem nedeniyle, emsal teşkil 
etmem ek üzere bu kısmın ilk sırasına alınması ve 
iki önerge birleştirilmek suretiyle öncelikle görüşül
mesi önerilmiştir. 

2. — Birinci öneri konusu Meclis Araştmması 
önergesinin öngörüşaneJıeri tamarn'lanıncaya kadar, 
Gündemin seçim kısmında yer alan, Anayasa Mah
kemesinde açık bulunan bir asıl üyelik için yapılacak 
seçimin ertelenmesi önerilmiştir. 

iBAŞKAN — Birinci hususu tekrar okutarak 
oylarınıza sunacağım 

(Danışma Kurulu önerisinin birinci kısmı tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

.İkinci kısmını tekrar okutuyorum. 
(Danışma Kurulu önerisinin ikinci kısmı tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bu önerisini 

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

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması ve Genel Gö-. 
rüşme önergeleri var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk halkı büyük bir tarihsel talihsizllikle karşı 

karşıyadır. 31 Mart hükümeti kuruluşunun, varolu
şunun özünde yatan sınıfsal dürtüyü kültür, sanat 
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düşjin alanına da sorumsuzca yansıtmakta gecitome-
mişttir.. 

Ulusal kültür adına yapılan (kırım onursuz bir 
kültür, sanat, düşün, ulusal d i düşmanlığına dö
nüşmüş, toplumlardan esirgendiği zaman çok acı ve 
(sert tepkilerini de bağrında getiren soylu bir özgürlük 
alamı çağdışı yöntemlerle sınırlandırılmıştır. Ulus
lararası saygınlığımızın korkunç, bir inlişû- geçtiği de 
somut kanıtHanyla uluslararası sanat tarihi tutanak
larıma bir kara belge olarak geçmiştir. 

Herkesin politikacı ama, çök az insanın sanat
çı olabileceği ve oMtığup bir değerler çağında fatura
sını bütün toplumun ve gelecek kuşaklanın ödeye
ceği her ödünün, her gdnişümin uygulayıcılarım, 
dayandığı siyasal iRıtfidarferını evrensel yargıcılar 

iBugün üllkede siyasal iktidar, ekonomide, ma
liyede, eğitimde, dış politikada, iç politikada na
sıl bir sınıfsal politika izliyorsa, sanat, kültür, dü
şün, ulusal dil alanında da aynı politikayı izlemek
tedir. Bu politikanın artık herkesçe kabul edilen 
niteliği dışa bağlılığı, egemen çıkar çevrelerinin, 
muttali azınlığın ted*annnav sömürüsüne hizmetkârlık 
eteeıtettedir.. Bu da tartışmasız geniş emekçi ve ça
lışa*» yığttteHfc uyamşı, hak arayışı, sınıfsal bSflıin-
çiyte fBİiişeee t̂ir. Hükümet sanat? ve kültür kıyı
mlıyla karanlıktan, karaMlisazilkten yana yerimi al
mıştır. 

Millî Eğitim Bakanının genelgesi, Külttür Baka
nının İslim Kültürü dihaldı ilânı, gerıdi katrıplariin 
yasa dışı kitapçı baskınları, tiyatro yasakları, san
sürler, yecel yönetdcüerkı müsamnere, oyum, sergi, 
haikgöGasd yasalkları, cezatövderâni ve yaflgı sakMaları» 
nı dolduran yazar, çizer, düşünür kırmaları, yargı 
kararı oimadam yasaikkmtam Devlet ı%atfcPolliarı, TRT 
ya-yamları. sansürleri,, ulusal dili geriye çekme genel
geleri ve yasakları hiç tartışmasız halk yararına öne
rilen^ düzen, değişikliğinin sağlıklı* bir bilince erişme 
hızının önünü kesmeyi amaçlamaktadır. 

Okullarda kitaplıklardan çıkartılmak için kuru
lan mliteliksiz yargıcılar kurulunun artana uyguladık
ları kitaplar ulusal vıe lüuslaıraırası dteğerleıii kanıtlain-
mış yazarların yapıtlarıdır. 

Bu hakkı kendilerinde nasıl buluyorlar. Bu ya
pıtların değerlerini tartışma düzeyinden, ve niteliğin
den yoksun, koşuldanıdırılimış önyargılı değinleriyle 
nasıl" seçicilik yapıyorlar, yaptırılıyor, bu cesareti 
anlamak olanak dışıdır. 

.Sanatçıları, yazarları, çizerleri, düşünürleri bir 
toplumsal o%ı olan uğraşlarından, halkının sorum
larımdan soyutlamaya tutucuların, gericilerin fildi
şi kulelerine sıkıştırmaya, çökmeye tarihsel ünlü 
egemenlerin ve zalimlerim bile gücü yetmemiştir. 

Vedat Nedim Tör, Eflâtun Cem Güney, Esat 
Mahmut Karakurt, Cevalt Vehbi Başkurt, Sabahat
tin Ali, Orh'am Kemal,, Kemal Tahir, Oktay Ak-
bal, Refik Erduran, Afet Muhlteremoğlu, Tarık Dur
sun, K. Rifat İlgaz, Kemal Bilbaşar, Mahmut Ma-
kal, Aziz Neslin, Metin Brksan, Muzaffer îzgü, Be
kir Yıldız, kuırgumail ulusaiL sanat ©mııraımiuz olarak 
dünıya sanat kamuoyunun bildiği öğündüğü bizim sâ  
natçdacımızdır. Dünyanın öğündülMeriıyle bu: hükü
met döğünür duruma düşmüştür. Bu. yüee yapıt
lardan. halkımızı mahrum etmek için yapılan çağdı
şı'. girişimler ve zorlamalar, bizi uluslararası bir say
gınlık inişline mahkûm etaıişltür. Kısası Embiya, Hay-
berkalesli Cengi düzeyinde kültürlerle, Cengiz 
Aytmaitov'u, Sartre'yi, Gogol'u, Dostoyevfeki'yi 
JAk Vedte'yi, Charles Dikens'i, Vick'ie Colins'u 
Allbert Camus'u ve ulusa! sanatçılararıızı yargılatma-
ya hiç kimsenin hakiki olmamak gerekir. 

Kültür, sanat, düşün, ulusal dil sorunlarını içe
ren kanamalar artık parlamento düzeyimde tartışıl
malıdır. 

(Bu nedenle kültür, sanat, düşün, ulusal din sorun
larına ilişkin Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
Meclis Araştırmasını öneririz. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

K. Maraş. Milletvekili 
Oğuz Söğülrfü 

Amasya Milletvekili 
Vehbi. Meşhur 

. Aydın Milletvekili 
tsa Ayhan 

İsıtanlbul Milletvekili 
Engin Unsal 

K. Maraş Milletvekili 
Mehmet Özdal 

Muş Milletvekili 
A. Hantdi Çelebi 

Amasya Milletvekili 
Orhan Kayıhan 

Aydın Milletvekili 
Şükrü Koç 

tçd Milletvekili. 
Süiteymara Şimşek 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

2. - Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğ-
lu ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı 
iddia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca 
davranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve TOS ncü, maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 
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BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi var
dır okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevi üslendiğinden bu yana, egemen çıkarcı 

çevrelerin paralelindeki Cephe iktidarı 12 Ekim se
çimlerinde planladığı, sonuca varabilmek için devlet
tin tüm olanaklarını belirli ve bilinen çevreler lehin
de kullanmış ve seçim sonrası bu usulsüzlüklere de
vam olunmuştur. Böylesine yasa duvarlarını yıkma 
pahasına zorlanarak yapılan usulsüzlüklerden bir bö
lümü de Orman Bakanlığında oluşturulmuştur. 

Sayılmayacak kadar çok usulsüz, yasalara aykırı, 
yönetmeliklere aykırı partizanca davranış saptamak 
mümkün ki, geriye «A. P.'ye oy sağlamak için or
manların satışa çıkarıldığının resmî ilân olarak ve
rilmesi kaldı» demek yanlış bir yorum sayılamaz. 

Bir önerge kapsamı içinde tüm yolsuzlukları sıra
lama imkânımız olmadığı için, bazı somut örnekler 
vermekle yetineceğiz. Tabiî ki önergemize Yüce Mec
lis itibar ederse o zaman-tüm yolsuzluklar belge bel
ge ortaya konulacaktır. 

Şimdilik aşağıdaki verileri huzurunuza getiriyo
ruz. 

1. — Teknik personel yönetmeliğini yürürlükten 
kaldırarak genel affın dahi temize çıkaramadığı bir 
kaç kişiye mühim görevler verilmiştir. 

2. — 6831 sayılı orman yasasının 34 ncü madde
sini değiştiren 1744 sayılı yasaya dayalı olarak Ece-
vit Hükümetince gerçekleştirilen «orman köylerini 
kalkındırma fonu yönetmeliği» Orman Bakanı Tur
han Kapanlı tarafından kendi seçim bölgesi Ankara 
İli için partizan çıkarlar uğruna saptırılmıştır. Örne
ğin; Kızılcahamam - Pazar köylülerine dağıtılan kre
diler yönetmeliğe aykırı ve partizanlık amacına yöne
lik olarak çoğu A. P. delegesi olan 20 kişiye, adam 
başına 24 900'er lira olmak üzere toplam 522 900 
TL. tutarında aynî ve nakdî kredi dağıtmıştır. 
Bu pazarlıklı ödemeler için cephe ile uydulaşmayan 
4 proje baş mühendisi 28 günde değiştirilmiştir. 

3. — Fazla uygar olmamasına karşın Hindistan 
gibi bir ülkeyi dahi faşist bir yönetim uygulamasına 
yol açan, devlet olanaklarının siyasal çıkar uğruna 
kullanılma eylemi daha vahimi ile cephenin orman 
bakanı tarafından Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. 
Şöyle M: Bolu ve Kastamonu Orman tamirhane park-
larındaJki orman yol araçları dozer, greyder vs. Ba
kanın seçim şansını artırmak bakımından Ankara'nın 
kırsal kesimine, ova köylerinin yollarının yapımında 

görevlendirilmiştir. Bakan bu yasa dışı eylemiyle ki^ 
şisel seçim şansı ile partisinin oy alma şansını artır
mak amacını gütmüştür. 

4. — Orman sınırları dışına çıkarılacak yerler 
hakkında tüzük ve orman kadastrosu yönetmeliği ak
lın alamayacağı biçimde ihlal edilerek sahil orman
ları partizanlarına peşkeş çekilmiş özellikle İstanbul, 
İzmir, Tekirdağ yöresindeki ormanlar çiftlik sahip
lerine sahil arsası spekülatörlerine özel mülkiyet ha
linde sunulmuştur. 100 milyonları aşan bu orman sa
hil yağmasının tüm belgeleri elimizdedir. 

5. — Orman Bakanı Orman Genel Müdürü ara
cılığı ile 1975 tarihli 1906 sayılı orman köylüsünün 
hayatiyetiyle ilgili yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 
T. M. M. O. Birliği Orman Mühendisleri odası yö
netiminin yandaşlarına devredebilmek için devletin 
1,5 milyon TL. otosu ve emriyle 600 orman yüksek 
mühendisi Ankara'ya taşınarak meslek kuruluşları 
provakatör örgütler şekline sokulmak istenmiş, so
nuç alınamayınca genel müdürler seviyesinde yeni 
atamalara girişilmiştir. 

6. — Parlamentoya saygısızlığı ile bilinen bir kı
sım üyelerine hakaret edip bir bütün olan parla
mentonun bir bölümüne savaş ilân eden bir genel 
müdürü «benim C. H. P.'lilerle savaşım var» diye
rek devlet memuru tarafsızlığını partizanlığını açık
ça ifan eden, yasayı düpedüz çiğneyen zatı halen ay
nı görevde tutmaktadır. Bakan bu genel müdüre en 
azından «tarafsızlığını yitirmiş devlet memuru duru
muna girmesi nedeniyle gerekirken onu kanatlarının 
altına almış ve bu tutumunu onaylar tavır içine gir
miştir. Böylece Bakanlığı içinde partizanlığa prim ve
receğini A. P.'li parlamenterlerin dışmda kalanlara 
hakaret «denileceğini adeta öğütlemiştir. 

7. — Bakan bu eylemlerine bakanlığın personelini 
ikiye böler bir tutumu da eklemiştir. Parlamento 
kürsüsünden bakanlığı bütçesini savunurken 4 bin 
mühendisin salt çoğunluğuna «Komünistleri yene
medik» diyebilme cüretini gösterebilmiştir. Bu iddia
nın bölücülükten öte bir tutum olduğu, emrinde en 
üst kademelerde çalışan kesin çoğunluk için «madde 
tasrihi yoluyle suç isnatırida bulunmuştur.» Böylece 
bakanın -emrindeki personele iş yaptrrabilme olanağı 
ortadan kalkmıştır. 

Bütün tm partizanlık, kanunsuzluk ve yolsuzluk
lar nedeniyle Orman Bakanı Turhan Kapanlı hakkın-
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da Anayasamızın 88, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Rize Kastamonu 
O. Yılmaz Karaosmanoğlu Vecdi İlhan 

tstanbul Eskişehir 
Vahit Çalın Niyazi Onal 
Trabzon Ankara 

H. Kadri Üyiipoğlu Kemal Ataman 
Artvin Muğla 

Ekrem Sadi Erdem Halil Dere 
İstanbul Kastamonu 

Metin Tüzün Sabri Tığlı 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/7) 

BAŞKAN —• Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1973 - 1974 ders yılında Samandagı ilçesinde ta

rih öğretmenliği yapmakta iken not defterinde tahri
fat ve rüşvet yemekten mahkemeye sevkedilen; bu ne
denlerden dolayı görev yeri değiştirilen Mehmet Oku
yan adındaki öğrtmen Cephe İktidarı iş başına ge
lince; adı geçeni taltif etmeyi yeğ tutmuş; suç yeri ve 
halen mahkemesi devam eden Samandagı ilçesine Lise 
Müdürü, olarak atamıştır. 

Bunun neticesi olarak 21 Aralık 1975 tarihinden 
itibaren; şaibeli müdürü protesto etmek için 690 öğ
renci derslere girmemektedirler. 

Bir ara idarece Lise Müdürüne bir haftalık izin 
verilmiş; lise o hafta güllük gülistanlık olmuştur. 

Tekrar göreve başlamasıyle protesto mahiyetindeki 
direniş devam etmiştir. 

Sorunun halledilmesi için sorumlulara yapılan uya
rı ve girişimler sonuçsuz kalmış 690 öğrencinin sene 
kaybetmelerine göz yumulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı tedrisat programında ihti
las konulu bir ders olmadığına göre böyle şaibeli bir 
kişiyi iş başında tutmak 690 beynin Türkiye'mize kat
kıda bulunmalarını bir sene geciktirmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in bu tu
tumu Türkiye'mize 690 iş senesine malolmuştur. 

Bu nedenlerden dolayı Anayasamızın 88 nci ve 
İçtüzüğümüzün 102 nci maddesi gereğince Millî Eği
tim Bakanının tutumu hakkında Genel Görüşme açıl
masını saygı ile rica ederiz. 

Hatay Çorum 
Malik Yılman Etem Eken 

Ankara İzmir 
Kemal Atamatl Remzi Özen 

Antalya Hatay 
Fahri Özçelik Sabri İnce 

Uşak îçel 
Kadir Özpak Çetin Yılmaz 

Sinop Muş 
T. Fikret Övet A. Hamdi Çelebi 

İzmir Amasya 
Mahmut Türkmenoğlu Orhan Kayıhan 

İzmir Ankara 
Coşkun Karagözoğlu Muammer Alıcı 

Tokal Manisa 
Ali Kurt Veli Bakirli 
Burdur Amasya 

Osman Aykul Vehbi Meşhur 
Yozgat Kahraman Maraş 

Nedim Korkmaz • Mehmet Özdal 
Muşj Nevşehir 

Tekin ileri Dikmen M. Zeki .Tekiner 
Kırklareli Edirne 

Mehmet Dedeoğlu İlhan Işık 
Kııışehir Samsun 

Sait Şayiam İrfan Yankutan 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, gecekon
du ecrimisilleri kovuşturmalarının bir süre durdurul
masına ilişkin kanun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/304, 4/124) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, «Sunuşlar» bö
lümünün son kısmında, İçtüzüğün 38 nci maddesine 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

göre iki önerge daha vardır, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Gecekondu ecrimisillerinin bir süre durdurulma

sına dair Kanun teklifim 11 . 12. 1974 tarihinde İçiş
leri Komisyonuna havale edilmiştir. 
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Teklifim Komisyonca 45 gün zarfında ele alınma
mış bulunmaktadır. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince Genel Kurul 
gündemine alınmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
îstanbul 

Reşit Ülker 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, konu 

anlaşılmadı. 
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ül

ker'in bir önergesi vardır; bir kanun teklifinin, İçtü
züğümüzün 38 nci maddesine göre, Komisyonda gö
rüşülmeden Mecliste görüşülme isteğini havidir. Bu 
isteği havi önergeyi tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi tek
rar okundu) 

REŞİT ÜLKER (îstanbul) — Sayın Başkan lehin
de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde söz istiyorsunuz. Buyurunuz 
Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım, epey bir süre önce 11 .12. 1974 tarihinde, seçim 
bölgem olan İstanbul'da geniş ölçüde ecrimisil uygu
lamasına geçildiğini ve bu uygulamanın durdurulma
sının da mümkün olmadığını gördüm. Yani, gecekon
du bölgelerinde, aslında bütün siyasî partilerin bun
dan önceki seçim bildirgelerinde «gecekonduları meş-
rulaştıracağız» dedikleri bölgelerin içinde olup, eğer, 
gerekli kanun çıkarılsa idi, kendilerinden ecrimisil, 
yani Hazine, belediye, özel idare arsaları, daha doğru
su bunlara ait olduğu halde, 775 sayılı Gecekondu Ka
nunu gereğince belediyeye devredilmiş ve gecekondu 
önleme, ıslah ve tasfiye bölgeleri içinde bulunan va
tandaşlara, meblâğları da çok büyük olan kira (ecri
misil eski hukuktan gelme bir tabir, kira değil de bir 
yere kanunsuz girilmişle, yani mukavele yapılmadan 
giriîmişse, alınan paraya ecrimisil deniyor); yani, bir 
nevi kira olan paralar için vatandaşlara tebligatlar 
yapıldı, davalar açıldı; bir kısmından da talisi! edil
mektedir. Bunların içinde 50 bin, 80 bin ve 100 bine 
dava edilen miktara varan paralar vardır 

İşte bunları Gecekondu Kanunu içinde önlemek 
bakımından, Gecekondu Kanununda değişiklik yapı
larak bütün siyasî partilerin «.meşrulaştıracağız» de
diği gecekondu bölgesindeki vatandaşları ecrimisil 
tehdidinden ve eziyetinden kurtarmak bakımından bir 
kanun teklifi yaptım. Bu, Komisyonda aşağı yukarı 
bir seneyi geçkin bir zamandan beri durmaktadır. 
Bu arada, bu kanun teklifimden çok sonra Sayın İl

han Ersoy ve 10 arkadaşı bir gecekondu kanunu tek
lifi vermişler; ama bizim kanun teklifimizden pek çok 
sonra verilmiş. O teklif Yüce Gene] Kurulun bir kara
rı ile gündeme alınmış, konuşulmaya başlanmış Bu ko
nuda, o konu ile aynı niteliktedir. İstirham ediyorum, 
gecekonduda yaşayan ezilmiş vatandaşları koruyan bü
tün siyasî partilerin buna oy vereceklerini ve Genel 
Kurulun gündemine alıp öbürü ile birleştirileceği 
inancını taşıyorum ve hepinizin yardımını diliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Aleyhte, Say.n İlhan Ersoy, buyurun efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşım, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker beyefendinin, 11 .12 .1974'te, bendenizin de ta
kip edip defaatle okuduğu ve bir an evvel Komisyon
dan çıkarıp, Bütçe Plan Komisyonuna intikalini sağ
lamasına gayret sarfettiğim kanun tekliflerinde, özel
likle İstanbul'da gecekondu sakinlerini büyük ölçüde 
müşkül durumda bırakan «ecrimisil» konusunun halli 
düşünülmekte, hükme bağlanmaktadır. 

Haddizatında, bu kanun teklifinin sureti katiye-
de karşısında değilim ve zannediyorum ki hiçbir ar
kadaşım da değildir. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım bilirler ki, bende
nizin bundan, yani 11 .12.1974 tarihinden çok daha 
sonra 25 . 6 .1975'te vermiş olduğum kanun teklifi, 
özel olarak gecekonduların affı ve Gecekondu Kanu
nu gereğince belediyelerin görmek istedikleri, fakat 
hükümlerin engel teşkil ettiği bir vakıayı dile getire
rek, belediyeler tarafından yapılması istenen hizmetle
rin yapılmasını, İmar ve İskân Bakanlığı bütçesine 
koymuş olduğumuz paraların sarfına imkân verilme
sini derpiş ediyor. Bu arada bazı lüzumsuz formali
teleri de yerinden kaldırıyor. Ancak, arkadaşımın 
teklifi, sadece havale edilmiş bulunduğu İçişleri Ko
misyonunu değil, hem devlet ve belediyeleri, hem de 
özel mülkiyet prensiplerine bağlı olduğunu kabullen
diğimiz Vakıflar İdaresini de büyük ölçüde ilgilendi
ren bir ecrimisil müessesesinin yeni baştan tetkikini 
öngörüyor. 

Bendeniz kanun teklifime, nasıl olsa böyle bir ka
nun teklifi vardır, bu da gelecektir, lüzumsuz yere 
ben de teklifte bulunmayayım diye bu konuyu dahil 
etmedim. Yoksa bendeniz, 775 sayılı Kanunu hazır
layan bir arkadaşınız sıfatiyle. bunu düşünmüştüm. 

Ancak, demin de arz ettiğim gibi, arkadaşımın 

— 77 — 



M. Meclisi B : 73 9 . 3 . 1976 O : 1 

getirmiş olduğu bu kanun teklifi, sureti katiyede Bütçe i 
Plan Komisyonunda görüşülmesi lâzım gelen kanun 
tekliflerinden bir tanesidir. Bu itibarla, bu kanun tek
lifi ile birlikte müzakeresi bahis konusu olamaz. Kal
dı ki, şu anda o kanun teklifinin de gündeme alınması 
halinde, kendilerinin de bir kanun teklifi daha var, 
Kasım Önadım arkadaşımızın da arkadaşları ile be
raber bir kanun teklifi dalha var, bunların buraya ayrı 
ayrı getirilmesi halinde bugün görüşülmesi mümkün 
olmaz muhterem arkadaşlar. 

Çok değerli arkadaşlarım bilirler ki, İçtüzük ge
reğince, Genel Kurulda kanunları birleştirmek müm
kün değildir. Bunun yeni baştan komisyona havalesi 
bahis konusudur. Komisyona havale edilen bir işin 
en azından bir hafta, belki de aylarca daha sürünce
mede kalması, dolayısıyle yaralarının sarılmasını bek
leyen binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce gecekonduda
ki oturan vatandaşımızın yaralarının sarılmasının ak
satılması bahis konusudur. 

Bu yönden aykırı görüşteyim, reddini rica eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tekrar söz rica edi-' 
yorum efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil; bir lehte, bir aleyh
te Sayın Ülker. 

Efendim Sayın Ülker'in önergesini Yüce Heyetin 
oylarına sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka-
kabul edilmemiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 775 sa
yılı Gecekondu ^Kanunundan sonra yapılan gecekon
duların y t kil maması ve cezalarının affına ilişkin Ka
nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi. (2/27, 4/123) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum : 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

775 Tayılı Gecekondu Kanunundan sonra yapılan 
gecekonduların yıkılmaması ve cezalarının affı hak
kındaki kanun teklifim (2/27) 9 Ocak 1974 gününde 
İçişleri Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır. 

Benden 1,5 yıl sonra (5 .5 . 1975'de) verilen (2/388) 
sayılı Saym Jlhan Ersoy ve arkadaşlarınca sunulan 
aynı korurdaki Jcanun teklifi 26. 6 .1975 günü gün
deme .alınmış bulunmaktadır. 

Havale edilmiş bulunduğu İçişleri Komisyonunda 
45 ©tin geçmesine rağmen gündeme alınmayan kanun 
teklifimin, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğinde Genel 

Kurul gündemine alınmasını ve 2/388 sayılı İlhan Er-
soy'un teklifiyle birleştirilmesini saygı ile öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge lehinde söz istiyorsunuz. 
Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım; 

Biraz evvelkine benzer, fakat ondan daha belirgin 
bir kanun ve İçtüzük ihlâli ile karşı karşıyayız. 2/27 
sırasmı alan, 1.11.1973 tarihinde, gecekonduların 
affı, yani meşrulaştırılmasıyle ilgili bir kanun tekli
fini arkadaşlarımızla birlikte Meclise sunduk, sene 
1973, Sıra Sayısı 2/37. Geliş sırasına göre bu numa
raları alıyor. 

Bundan çok sonra, 5 . 5 . 1975'te, aşağı yukarı iki 
seneden fazla, (Bizimki 2/27, öbürü 2/388) Sayın İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşı aynı konuda bir kanun teklifini 
(2/388) vermişler ve 45 gün geçti, İçişleri Komisyo
nundan çıkmadı diye, Genel Kurula başvurmuşlar, Sa
yın Genel Kurul bunun gündeme alınmasına karar 
vermiş ve bu konu burada tümüyle konuşulmuş du
rumda. 

Şimdi, benim arkadaşlarımla birlikte verdiğim, 
1973'te verdiğim kanun teklifi Komisyonda bırakılı
yor, diğer bir kanun teklifi Genel Kurul gündemine 
alınmış. Sanki milletvekillerinin arasında bir ayrıca
lık varmış, bazıları üstün, bazıları daha dûnmuş gibi, 
bizim kanun teklifimiz Komisyonda duruyor. Aslın
da yapılacak iş, otomatifcman aynı konudaki bütün 
kanun tekliflerinin bir araya getirilmesidir. Meclisin 
kurulduğundan beri usul böyledir. Bir Mecliste muh
telif komisyonlarda veya aynı komisyonda aynı ko
nuya ait kanunlar varsa, bunlar birleştirilirler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, hakemliğinize başvu
ruyorum. Burada eğer şu önerge kabul edilmezse, ya
ni benim arkadaşlarımla verdiğim kanun teklifinin 
gündeme alınması ve öbür teklif ile birleştirilmesi ka
bul edilmezse, olacak durum şu : 

•Halk Partili Reşit Ülker ve arkadaşlarının gece
kondu affına dair kanunu 1973'te verildiği halde Ko
misyonda duracak, Adalet Partili İlhan Ersoy ve ar
kadaşlarının 1975 mayısında verdikleri kanun teklifi 
burada konuşulacak. Beni milletvekilliğinden çıkar
maya karar mı verdiniz arkadaşlar? Eğer vermediniz-
se, eğer Anayasanın 91 nci maddesine göre milletve-
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killerinin kanun teklif etme hakları duruyor ise, bu 
kanun teklifinin de gündeme alınıp beraberce konu
şulması lâzımdır. Adalet budur, usul budur. Aksi hal
de efendim, o konuşulur... Hayır konuşulamaz. Çün
kü, aynı konunun - Meclisimizde tekriri müzakere 
yoktur - bir sene içerisinde tekrar buraya getirilmesi 
mümkün değildir. Konuşulmaya kalkılsa bile, ilgili
lerin ve yetkililerin buraya, kürsüye gelip verecekleri 
cevap; «Bu konu konuşuldu bitti; sizinkinin de hük
mü kalmamıştır» olacaktır. 

(Bu adaletsizliğe imkân vermeyeceğinize inanıyo
rum ve yardımınızı diliyorum. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Aleyhte Sayın İlhan Ersoy, buyurun efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 
değeri i arkadaşlarım; 

ikinci defa huzurunuza çıktığım için cidden üz
günüm. ikinci bir konuda gene üzsgünüm, Gecekondu 
Kanununun bir an evvel çıkarılması için hepimizin 
gönül birliği yapması lâzım gelen bir anda, (A. P. sı
ralarından alkışlar) bunun bir diğer kanunla, demin de 
arz ettiğim gibi, Millet Meclisi Genel Kurulunda bir-
eleştirmesi bahis konusu 'olamayacağına göre, yeni 
baltan komisyonlara havalesinin bu memlekete, ge
cekondu sakinlerine <ve özellikle büyük belediyelere 
- tekrar ediyorum, özellikle büyük belediyelere - hiz
met bakımından büyük aksaklıklar getireceğini, bu 
aksaklıkları çok daha uzatacağını, herhalde çok de
ğerli arkadaşlarım, en az benim kadar biliyorlar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bugün konuşulacak 
ilhan Bey, bugün konuşulacak. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Parti he
sapları var, parti hesapları. • 

IBAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müsaade 
buyurun. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Ben cevap verme
yeceğim Sayın Başkanım, çünkü konu başka. 

ıBAŞKAN — Siz devam edin efendim, konu ile 
ilgili olarak. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Ben nihayet bir 
arkadaşınız sıfatıyle, Gecekondu Kanunu ile ilgili ol
dukça geniş kapsamlı bir teklif getirmişim. Arkada
şımın kanun teklifi önümde : «775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 18 nci maddesinin birinci fıkrasına uyan ve 
10 Haziran 1970 tarihine kadar yapılmış olan bütün 
izinsiz yapılar yıkılmaz» diyor sayın arkadaşım. 
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Değerli arkadaşlarım, 10 Haziran 1970 tarihine 
kadar yapılan yapıları şimdi hangi usulle kim tespit 
edebilecektir? Mantıken bunu bağdaştırmak mümkün 
değildir bugün artık. 

İLHAN ÖZBAY (istanbul) — Sair kanunlarla ve
ya tekliflerle mukayese etmeyin, bu burada görüşü
lür mü görüşülmez mi, onu ifade edin, 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim, 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, rica edi
yorum. 

REŞİT ÜLKJER (İstanbul) — Hangisini mukayese 
ediyorsunuz? 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Efendim, konuş
malar bittiği zaman devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bendenizin getirmiş olduğu 
kanun teklifi, esas itibariyle arkadaşımın getirdiği şey
lerin hepsini kapsıyor, daha da geniş kapsamlı. 

Değerli arkadaşlar, ben şahsen bu kanunu getir
mekle bir vazife yaptığıma kaniyim. Ama gecekon
duların affı, gecekondu bölgelerine hizmetin götürül
mesi, gecekondu fonuna para ayıramayan belediyele
rin bu külfetten kurtarılması, eğer bugün gerçekleşir
se, bunun şerefi naçiz arkadaşınız bendenize ait ol
mayacak, Yüce Meclise ait olacaktır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersöy. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu safhada müm
kün değil. Önerge üzerinde bir lehte, bir aleyhte söz 
verdim; önergeyi şimdi Yüce Heyetin oyuna sunaca
ğım. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yalnız, her iki 
konuşma önergenin lehinde ve aleyhinde şeklinde vu-
kıibulmuyor, dikkatlerinize arz ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, dikkatle dinledim; «kapsam 
itibariyle» dedi; sonra, «geciktirmesi sebebiyle» de
di; «katılmıyorum arkadaşın önergesine» dedi. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir başka ge
cekondu yasasının Mecliste görüşülmesine karşı oldu
ğunu ifade ettiler Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Hayır efendim, gayet açık ifade et
tiler Sayın Ölçen. Eğer başka türlü bir şey olsa mü
dahale ederdim efendim. 

O. YILMAZ KARAOSMANOĞLU (Rize) — Bi
zim kanun tekliflerimiz hiç görüşülmeyecek mi? 

BAŞKAN — Efendim Sayın Reşit Ülker önerge
sinde ; 
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«Yüksek Başkanlığa 
«775 sayılı Gecekondu Kanunundan sonra yapı

lan gecekonduların yıkılmaması ve cezalarının affı» 
hakkımdaki kanun teklifim, (2/27) 9 Ocak 1974 günün
de içişleri Komisyonuna havale edilmiş bulunmakta
ndır. 

Benden 1,5 yıl sonra (5.5.1975'te) verilen (2/388) 
sayılı Sayın İlhan Ersoy ve arkadaşlarınca sunulan 
aynı konudaki kanun teklifi 26 .6 .1975 günü gün
deme alınmış bulunmaktadır. Havale edilmiş bulun
duğu İçişleri Komisyonunda 45 gün geçmesine rağmen 
gündeme alınmayan kanun teklifimin, İçtüzüğün 38 
nci maddesi gereğince Genel Kurul gündemine alın
masını ve 2/388 sayılı. İlhan Ersoy'un teklifi ile birleş
tirilmesini saygı ile öneririm» diyor., 

Ancak, önergenin iki safhası var. Birincisi, 38 nci 
madde gereğince Genel Kurul gündemine alınması; 

ikincisi de, 2/388 sayılı İlhan Ersoy'un teklifi ile bir
leştirilmesi. 

Şimdi, birinci hususta Yüce Heyetin onayını alaca
ğım. İkinci hususu, «.birleştirmek» Genel Kurulun 
yetkisi dahilinde olmadığı için, onu oya sunmayaca
ğım. 

Sayın Reşit Ülker'in kanun teklifinin, 38 nci mad
de gereğince Genel Kurul gündemine alınmasına da
ir önergesini Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : 
Ka!bul edenler... Kaibul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir., 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

ENGİN UNSAL (İstanbul) — Bir önerge daha 
var aynı konuda Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Safhası gelince o hususta işlem ya
pacağız, sunuşlar bölümü ile ilgili önergeleri hallet
tim efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve İO ar
kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önerisi (2/388) (S. 
sayısı: 203) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşmeleri 
tamamlanamayan gündemin 13 ncü sırasındaki Kütah
ya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 arkadaşının, Gece
kondu Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkın
da kanun teklifi üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Sayın Hükümet?.. Yetkili temsilci burada, yetki 
belgesi ibraz edilmiştir; 38'e göre aldığımız için Ko
misyonu aramıyoruz, 

ADİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hükümette 
adam yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Yetkili temsilci» var, ifade ettim 
Sayın Ölçen, belge geldi Divanımıza. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, belge yetmez, zatında bulunması gerek. 

BAŞKAN — Belge ile birlikte zat teşrif etti efen
dim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Demin yoktu. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 

(1) 203 S. Sayılı basmayazı 2.3.1976 tarihli 70 
nci Birleşim tutanağına eklidir, 

tamamlanmıştır. Şimdi maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunacağım... 

Değerli arkadaşlarım, oylamaya geçmeden önce 
bir hususu bilgilerinize sunacağım : 

Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının bir önergesi 
var, okuyorum : 

«Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy ve 10 

arkadaşının, Gecekondu Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin tümünün görüşmesi ya
pılmıştır. 

«Bu kanun teklifi, İçtüzüğün 38 nci maddesi ge
reğince, 45 gün zarfında İçişleri Komisyonunda görü
şülmediğinden, doğrudan doğruya Meclis gündemine 
alınmıştır. Aynı konuda Meclise sunduğumuz iki ka
nun teklifi daha vardır : Bunlardan biri; 1 . 1 . 1973' 
te Meclise sunulan 775 sayılı Gecekondu Kanunun
dan sonra yapılan gecekonduların yıkılmaması ve ce
zalarının affı hakkındadır (numarası 2/27). 

«Diğeri ise; 11 .12.1974'te Meclise sunulan, ge
cekondu ecrimisillerinin alınmasının bir süre durdurul
masına dair kanun teklifim (2/304). 

«Her iki teklifimiz de aynı konuda. Her ikisi de 
Sayın İlhan Ersoy'un ve arkadaşlarının teklifinden çok 
önce verilmiştir. Ersoy'un teklif tarihi 5 . 5 . 1975 ol
duğu halde, teklifimizin biri 1 . 1 .1973'te, (iki sene 
dört ay önce) diğeri 11 . 12.1974'te (altı ay önce) 
Meclise verilmişlerdir. 

80 
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«Meclisimizin kurulduğu günden bugüne kadar, 
aynı konudaki kanun teklif ve tasarıları birleştirile
rek görüşülmüştür, bundan sonra da öyle olacaktır. 
Bu nedenle, Gecekondu Kanunu ile ilgili iki teklifimi
zin de Sayın İlhan Ersoy'un teklifi ile birleşmesi ve 
birlikte görüşülmesi gerekmektedir. Aksi halde, Sayın 
Ersoy ve arkadaşlarının çok çok sonra verilmiş tek
lifleri görüşülecek, bizim tekliflerimiz görüşülemeye
cektir. Oysa, kanun teklif etme hakkı milletvekilleri
ne, Anayasanın 91 nci maddesi ile tanınmış bir hak
tır. Bu hak ortadan kaldırılmış olacaktır. 

«Sonuç : 
«Ersoy ve arkadaşlarının kanun teklifinin, diğer 

kanun teklifleriyle birleştirilmek üzere komisyona ha
valesini... Bu önerge evvelce verilmiş önergeden fark
lıdır. 

«Saygılarımla öneririm. 

İstanbul İstanbul 
Reşit Ülker Mehmet Emin Sungur 

İstanbul İstanbul 
İlhan Özbay Abdurrahman Köksaloğlu 

İstanbul 
M. Kâzım Özeke» 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığınız bu önergenin 
oylamaya, işleme konulamayacağı kanaatindedir. Şu 
sebeple : 

Birincisi; geçen Birleşimde tümü üzerindeki mü
zakereler tamamlanmış, maddelere geçilmesi oylama 
safhasına gelinmiştir. 

İkinci husus; yine geçen birleşimde, Sayın Nejat 
Ölçen ve arkadaşlarının verdiği, komisyonlarda görü
şülmesine dair önerge reddedilmiş; az evvel «sunuş
lar» bölümünde bu öneriyi kapsayan, yine Sayın Ül
ker'in önergeleri, Yüce Heyetinizce reddedilmiş bu
lunmaktadır. 

Başkanlığınız, bu reddetme keyfiyetini bir Meclis 
kararı halinde, konunun bir an evvel görüşülmesi şek
linde anlamaktadır. Bu sebeple önergenizi işleme koy
mamayı düşünmektedir. 

'REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkında. 

IBAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz efendim. 
Önerge lehinde ve Başkanlığın tutumu aleyhinde 

olarak söz isteminizi tespit ediyorum. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İşleme koymaya-

cakmışsınız gibi geldi bana. 
BAŞKAN — Hayır, beyan ettim efendim. İşleme 

koyamayacağımı beyan ettiğim için Sayın Ülker... 
Buyurunuz efendim, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel olayı dinlediniz. 2 sene evvel verilmiş, 
6 ay evvel verilmiş kanun teklifleri bir komisyonda 
bırakılırken, aynı konuda, doğrudan doğruya bı: ko
nu ile ilgili bir diğer kanun teklifi burada görüşül
mek istenmektedir. 

'Burada büyük bir adaletsizlik cereyan etmektedir. 
Mutlaka bunu ya Meclisimiz veya Anayasa Mahke
mesi halletmek zorunda kalacaktır. Çünkü bu usul, 
burada sürdürülemez. Bu usul kabul edildiği takdir
de, parlamenterlerin kanun teklif etme hakkı orta
dan kaldırılmış olacaktır. Bu, çoğunluğun iradesine 
bağlı olacaktır. O çoğunluk isterse aynı af kanunu, 
daha evvel verilmiş olsa bile, gündeme almayı red
dedecektir; isterse üç gün evvel verilmiş bir önerge ile 
45 günü geçirdi diye gündeme alacaktır. Bunun bu 
şekilde yürütülmesine imkân yoktun 

Yalnız, Sayın Başkanlık burada bir noktaya ta
kılmaktadır. Dafha evvel bir önerge kabul edilmiştir, 
buyuruyorlar. Ben şu ayrımı yapıyorum : 

Burada oya konulan önergeler iki kısım. Bir kısmı 
38 nci madde gereğince gündeme alınma önergeleri
dir; biraz evvel reddedildi. 

Bir önerge de, Sayın Grup Başkanlarımız tara
fından verilmiş. O da, komisyona incelemek üzere 
- tetkik ettim o önergeyi, eğer yanılmıyorsam - gönde
rilmesini istiyor. 

Benim önergem ise başka bîr niteliktedir. Ben di
yorum ki, Genel Kurulun gündemine almama kararı 
verdiniz; ama bir yol kalmıştır Sayın Başkan, bir yol 
kalmıştır elinizde. Eğer benim gerekçem, farklı ge
rekçem komisyonda daha iyi konuşulsun diye değil, o 
nokta doğru bir noktadır; konuşulmuştur, reddedil
miştir. Ben farklı bir gerekçe getiriyorum, diyorum 
ki : Komisyona havale ediniz ki, komisyon da diğer 
önergelerle - Sayın Kasım Önadım'ın önergesinden de 
'bahsettiler - ne kadar bu çeşit önerge varsa bir ara
ya gelsin, buraya getirilsin diyorum. Onun için bu 
önerge çok farklı bir önergedir. Oya konulması lâ
zım geldiği kanaatindeyim. 

Eminim ki, bundan yarar bekleyen arkadaşlar 
yanlış bir iş" yapmaktadırlar. Biz bunu Türk halkına 
anlatmak imkânına sahibiz. Zaten biliyorlar, 1970 

. yılında verdiğimizi biliyorlar, 1973 yılında ona ben
zer bir önergenin Adalet Partisi tarafından getiril
diğini, tıpkı bugün olduğu gibi yine gündeme alındı
ğını, benim önergemin yine bugünkü gibi reddedil
diğini biliyor, A. P. oylarıyle yapıldığını biliyorlar ve 
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Cumhuriyet Halk Partisi Türk halkına bunu anlata
bilecek güçte bir partidir. 

Bunun diğer yolsuzluklardan ne farkı vardır? Bu 
da, Meclisin içinde İçtüzük yolsuzluğudur. Arkadaş
lar, bunu önleyecek sizsiniz. Kim önleyecek bunu?.. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

İşin tuhafı, ben hayret ediyorum, bir Koalisyon 
var; gecekonduların meşrulaştırılması bir koalisyo
nu ilgilendirir. Ben zannediyorum ki, koalisyonun 
da bir kanadından kaçırarak kanun getirilmektedir. 
Şahsî kanun getirmek suretiyle, Koalisyonun bir baş
ka kanadından da kaçırılıp kanun getirilmektedir. Ya
rın o Koalisyon içinde diyecekler ki, onlar çıkarmadı, 
bunu Adalet Partisi çıkardı. 

Sayın Başkanım, böyle bir yolsuzluğa, böyle bir 
adaletsizliğe imkân vermeyeceğinizi; sayın üyeler, böy
le bir yolsuzluğa, böyle bir adaletsizliğe imkân verme
yeceğinizi ve eğer şunları birleştirirseriiz, bugün dahi 
bunun görüşülmesinin mümkün olduğunu sizlere söy
lemek istiyorum. Takdir sizlerindir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
'Başka görüşme talebinde bulunan?.. Yok. 
Sayın Ülker'in önergesini, hakemliği Yüce Heye

tinize bırakarak oylarınıza sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, mad
delere geçilmesini oylayalım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in bir başka önergesi 
var. (A. P. sıralarından «Oooo!..» sesleri) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ne
dir bu yani? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim... Rica 
ederim efendim... Müsaade buyurunuz okuyayım : 

«iMillet Meclisi (Başkanlığına' 
••«•Kütahya Milletivdkili Sayın İlhan Ersoy ve 10 

arkadaşının Gecekondu Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin (2/388) aynı konuda da
ha önce Meclise sunmuş olduğumuz : 

ı«a) 775 sayılı Gecekondu Kanunundan sonra 
yapılan gecekonduların yıkılmaması ve cezalarının af
fı (2/27) hakkındaki, 

«ıb) Gecekondu ecrimisillerinin alınmasının bir 
süre durdurulmasına dair kanun tekliflerimizle birleş
tirilmesini öneririz.» diyor. 

Az evvel de arz ettim, Meclisimizde İçtüzüğümüze 
göre böyle bir imkân bulunmadığından, birleştirmek 
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hakkı komisyona ait olduğundan, bu önergeyi işle
me koyamıyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkında söz 
rica ediyorum. 

iBAŞKAN — Hangi usul efendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Genel Kurulda 

birleşti rilemeyeceğin'i buyurdunuz Sayın Başkan. Bu
nun usulü hakkında söz istiyorum. Birleşeceği kanı
sındayım ve neden birleşeceğini açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar olan tatbi
katımız, daha evvel bu hususta Mecliste açılan mü
zakere, alınmış olunan Meclis kararı ve komisyon
ların İçtüzükteki görevleriyle ilgili maddesi, böyle bir 
işleme koyma imkânını bana vermiyor. Buna rağ
men.... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkında iza
hat vermeme müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Fakat, daha evvelki Meclis kararına 
aykırı olur bu beyanınız^ 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İzah edeceğim efen
dim, neden bunun oylanması lâzım geldiğini arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım, bir noktayı arz etmek istiyorum. Daha evvel 
konuyu konuştuğumuz için altyapısını tamamen bi
liyorsunuz, 

Şimdi Sayın Başkanım, Genel Kurulda birleştir
me yapılamayacağını ifade buyurdular ve tatbikatla
rın da bu şekilde olduğunu söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, bunun aksı fikir olarak da, 
komisyonlarda birleştirme yapılabilir, Genel Kurul
larda birleştirme yapılamaz, görüşü var. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonlar, Genel Kurul
lar namına iş görürler, onların adına iş görürler. Eğer 
Genel Kurullar bir meseleyi çözemezlerse, biraz ev
vel ka'bul ettiğiniz önergelerde olduğu gibi, Genel 
Kurul, «45 gün zarfında komisyon görevini yerine 
getirememiştir» diye işe el koyar, doğrudan doğruya 
bunu çözer. Niye? Çünkü esas hak sahibi odur; ko
misyon, Genel Kurul namına orada çalışır. 

Şimdi, Genel Kurul, komisyon görevini yapma
dığı zaman işe el koyduğuna ve her şeye, İçtüzük ge
reğince hâkim bulunduğuna göre niçin iki teklif Ge
nel Kurulda birleşmesin? Bunun için Tüzükte engel
leyici bir madde bulamadım, engelleyici b'ir madde 
olması lâzım. Lehine de bir madde yok. Genel Ku
rulun yetkilerini kısıtlı kabul etmediğimize, komis-

82 — 
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yon görevini yapmadığı zaman Genel Kurul onun 
adına,. kendi adına işe elkoyup çözümlediğine göre, 
burada da açıkça iki kanun teklifini birleştirir. Eğer, 
«iki kanun teklifi burada birleştirilmez» denirse, bi
raz evvelki adaletsizlik ortaya çıkar. Eminim ki, oy
larınız ne şekilde tecelli ederse etsin, içiniz kanadı. 
Dediniz ki : «Bir adam iki sene eVvel hir kanun ver
miş, iki sene sonra gelen bir kanunu biz, çoğunluk 
oyları ile hallettik». Ama eğer burada onların birleş
tirilmesi usulünü kalbul edersek - ki vardır bu yetki
si - o zaman bu adaletsizliği Genel Kurul çözümleye
cektir. 

Şimdi bu kanunda komisyon yok, komisyonsuz 
nasıl çözümlüyoruz bu kanunu? Komisyon olmadığı 
gibi, «yalnız komisyon birleştirir» görüşü de olamaz. 
Çünkü komisyon yok, niçin komisyonda birleştirme 
olsun da Genel Kurulda olmasın? Onun için burada 
kanunların birleştirilmesi mümkündür. 

Bu konuda da yardımlarınızı rica edeceğim. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Ülker'in bu görüşmesinden sonra da Baş

kanlığın düşünüş ve tutumunda bir değişiklik olma
mıştır : 2 .10. 1972 tarih ve 140 numaralı Birleşim
de aynı husus müzakere konusu olmuş, Yüce Mecli
sin kararma iktiran etmiş ve demin oylanan önerge
ler gibi, komisyona iade ve ondan sonra komisyon
da birleştirme hususu karargir olmuştur. 

(Bu sebeple önergeyi işleme koyamıyorum. 
'Ş/imdi tümü üzerindeki müzakere tamamlandığı 

cihetle maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi 'hususu kabul edilmiştir. 

Gecekondu Kanununda Bazı Değişiklikler Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi 

IMadde 1. — 20.7.1966 günlü ve 775 sayılı Ge
cekondu Kanununun 12 nci maddesinin (c) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

c) 'Belediye Meclislerince gerekli görülen haller
de, belediye bütçelerine konacak ödenekler, 

IBAŞKAN — Madde üzerinde iki sayın üye söz 
istemişlerdir : Sayın Ülker, ve Sayın Ersoy. 

Buyurun Sayın Ülker. 
Sayın Ülker, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na mı, yoksa şahsınız adına mı? 
REŞÎT ÜLKER (tstaribul) — Şahsım adına Sa

yın Başkan. 
IBA'ŞKAN — Peki efendim, şahsınız adına buyu

run efendim, 

— 83 
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REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla
rım;. 

Burada getirilen değişiklik şu : 12 nci maddenin 
ihalen yürürlükte olan (c) fıkrası şöyle : «Belediye 
bütçelerine, yıllık 'bütçelerindeki toplam giderlerin 
yüzde birinden az olmamak üzere, konacak ödenek
ler». Maddenin başlığı da «Fonların teşkili ve kulla
nılması.» 12 nci madde ise şöyledir : «Bu kanundaki 
hizmetlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklar
dan sağlanacak gelirler, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasında, ilgili belediyeler adına açılacak özel hesap
larda toplanarak birer fon teşkil edilir.» 

Şimdi, yapılan değişiklik ise şu şekilde : «Belediye 
'Meclislerince gerekli görülen hallerde,, belediye büt
çelerine konacak ödenekler». Birisinde, yani bugünkü 
gecekondu kanununda, fon mecburî olarak en az 
% 1 olarak tespit edilmiş, diğeri serbest bırakılmış. 
Bunun neticesi ne olacaktır, onu bilmemiz lâzım. Bir 
defa bu, Türkiye'deki bütün belediyelerle ilgilidir ve 
bugün hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde, her 
ilinde gecekondu meselesi yani mesken meselesi var
dır ve aslında gecekondu meselesinin temeli konut 
meselesidir. Bu maddede akla gelebilir ki, bir çok 
fıkralar vardır : (a) fıkrası vardır, (b) fıkrası vardır 
«ikatılma payları» diyor, (d) fıkrası vardır, devlet 
bütçesinden yardım vardır; taksit ve faizler vardır, 
yani fonun diğer kaynakları, fona bağlı diğer kay
naklar bu fonu sağlar; öyle ise bu ihmal edilebi
lir. Gerçek bu değildir, arkadaşlar. Bu fonun içerisin
de işler olan, işlemekte olan iki kanat vardır. Bir 
tanesi; bu (c) fıkrası, bir tanesi de; hükümet yardı
mıdır. 

Şimdi, belediyeleri gecekondu için tahsisat ayırma 
işinde serbest bıraktığınız takdirde, bu fon büyük bir 
darbe yiyecektir. Belediyeler ister istemez böyle şeh
rin arkasında, kasabanın arkasında kalmış güç şartla
rı olan, yapılan hizmetleri gözükmeyen gecekondula
ra genellikle para harcamayı tercih etmezler. Önle
rinde seçim vardır. Daha gözönünde, şehrin merke-: 
zinde, daha mutlu insanların, daha rahat insanların 
oturduğu yerlere bunları kaydıracaklardır ve arka so
kaklarda; seçim platformlarında «Biz arka sökakdaki-
leri, çamurlu sokakdakileri düşüneceğiz» diye söyle
nen söz burada tam tersine çevrilecektir. Çünkü, bu
günkü uygulama içinde bu % l'den az olmamak üze
re tayin edilen fondan, milyonlarca liralık gecekon
dulara îmar iskân Bakanlığının da tasvibiyle yardım 
yapılmaktadır. Meselâ, 20 - 25 belediyeye geçen yıl 
aşağı yukarı 25 milyon, 30 milyon yardım yapılmış-
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tır, rakamda yanılmış olabilirim. Yani bu kanalla tas
vip edilen hizmetler yapılmıştır. 

Netice itibariyle şu olacaktır : Kasabanın arka
sında yoksul, konutsuz insanlar, gecekondular ihmal 
edilmiş olacak; bir netice, sonuç bu. İkinci bir sonuç 
da, bugün zaten merkezî idare gecekondular üzerin
de sultasını, verdiği ödenekle kullanmaktadır, İmar ve 
İskân Bakanlığı bu fona yardım etmektedir; yardım 
ettikçe de İmar ve îskân Bakanlığının eline, avucu-
na bakılır durum vardır. O zaman bu maddeyi, bu 
fıkrayı, bu değişikliği kabul ettiğimiz zaman, daha 
çok merkezî idarenin eline bakılır bir duruma gelmiş 
olacak ve belediyeler daha büyük bir cenderinin, - bu-

' gün Belediye Gelirleri Kanununun çıkarılmaması do-
layısıyle daha büyük cendere içindedirler - daha bü
yük bir baskının içine gireceklerdir. 

'BAŞKAN —• Lütfen tamamlayın efendim, 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tamamladım efen

dim. 
Benim istirhamım, eğer Gecekondu Kanununun 

bu fonunun işlemesini ve gecekondularda yaşayan 
yoksul vatandaşları düşünüyorsak bu getirilen öneri
yi reddetmek gerekir inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Millî Selâmet Partisi Grııpu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 

M S P . GRUPU ADİNA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; Sayın Adalet Partisi Kütahya Milletvekili İl
han. Ersoy ve 10 arkadaşının teklif ettikleri Gece
kondu Kanununda bazı değişiklikler yapılması hak
kındaki kanun teklifinin 1 nci maddesine müteallik 
Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz etme
ye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, önce bir hususu tebarüz 
ettirmeme yüksek müsaadelerinizi rica ediyorum. 
Millî Selâmet Partisi olarak biz memleket hayrına, 
millet hayrına çeşitli fakir fukaranın, vatandaş kesi
minin hayrına teklif neredeı, gelirse gelsin, bu siyasî 
istismar hâdisesi yapılacakmış, şu parti bunu oy me
selesi haline getirecekmiş gibi birtakım mütalâalar
dan son derece uzak olarak o teklif hayırlı ise, bile
siniz ki, o teklife hiçbir politik kavga yarışının için
de olmadan oy kullanırız, düşüncemize uygunsa müs
pet görüşümüzü söyleriz. 

Böyle olunca Parlamento daha fazla itibar kaza
nıyor, meselelerin halli daha kolay oluyor, vatan mil
let hayrına daha iyi neticeler ve merhaleler elde et

mek mümkün oluyor. Bunun için bütün arkadaşla
rımıza ısrarla ifade ediyoruz, hangi hayırlı teklifleri 
varsa, bütün hayırlı tekliflerini getirsinler, onların 
siyasî kanaatlerine bakmadan bu hayırlı teklife Millî 
Selâmet Partisi Grupu olarak parmak kaldırırız, des
tek oluruz, yardımcı oluruz; önerge ile katılırız, fikir
le katılırız ve teşvik ederiz. 

Onun için bu kanunu bir parti rekabeti kanunu 
olarak görmüyoruz. Diğer partilerin de böyle görme
mesini temenni ederiz; hayırda, iyilikte yarış edilme
si gereğine inanırız. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Millî Selâmet Par
tisi Grupu olarak, bendenize grup daha evvel vazi
fe vermişti, gecekondu meselelerini geniş bir şekilde 
içine alan hazırlık çalışması içindeydik. Hazırlığımı
zın son safhasına gelmiş durumdayken, bu kanun 
teklifini Mecliste görmüş olmaktan memnun olduk. 
Bu hazırlığımızın bir kısmını böylelikle tenzil etmiş 
olacağız, diğer gecekondu meselelerini tazammun 
eden görüşlerimizi kanun teklifi veya bir diğer yolla 
halletmenin araştırması içinde olacağız. 

Türkiye'nin bugün hakikaten en ıstıraplı halk 
kesiminin barındığı bölgelerdir. gecekondu bölge
leri. 

Bendenim, rahmetli babamızın 450 liraya satınal-
dığı secekonduda vaktiyle ömrü geçen bir kimse ola
rak, gecekondu meselelerine Parlamentomuzun da
ha büyük bir dikkatle alâka göstermesini hususen, 
ayrıca ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, teklifin 1 nci maddesi 
olan (c) bendinin değiştirilmesine müteallik görüşü 
müspet mütalaa etmekteyiz. Belediyelere % 1 olarak 
ayrılması mecburi tutulan fonun az olduğu kanaa
tindeyiz. 

Bir diğer husus da, her belediyenin imkânları 
aynı değildir, her belediyenin bulunduğu mahaldeki 
gecekondu problemi, gecekondu kesafeti de aynı de
ğildir; belediyelere bu manada seyyaliyet getirmek, 
belediye bütçelerinin kendi imkânlarına göre tespi
tini yapabilmeleri bakımından bu (c) bendini müs
pet mütalâa ediyoruz. 

Ayrıca, belediyeler gecekondu meselelerine, bil
hassa daha çok eğilme imkânını bulacaklar ve bu bir 
manada siyasî rekabeti hızlandıracak ise de, gece
kondu meselelerinin hallini getirici bir maddedir. 
Belediyeler bu meselelerinin sözünü etmek yerine, 
bütçelerindeki daha geniş imkânlarla yapacakları 
fedakârlık sebebiyle, siyasî rekabetle de olsa, gece
kondu meselelerinin sözlü tartışmasından çok netice 
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atıcı çözüm yollarına gitmiş olacaklardır. Bu ba
kımdan, son derece faydalı buluyoruz mevcut tek
lifi ve Millî Selâmet Partisi Grupu olarak buna ka
tılıyoruz. 

1974 yılında ayağımızın tozuyla şu Meclise geldi
ğimizde bu kürsüden ifade ettik. Belediye Meclisi 
Kanunu çok önemlidir. Bunu ilk defa ifade eden dör
düncü dönem milletvekillerinden biri naçizane ben-
denizim. «Belediye Gelirleri Kanunu ivedilikle çıka
rılmalıdır, önemlidir» diye içişleri Bakanlığı bütçe
sinde ifade etmiştik. Bugün bu kecekondu meselesi 
gündemimize, kürsüye geldiğinde biz o günkü konuş
mamızı hatırladık ve bu meseleyi hallederken, Bele
diye Gelirleri Kanununun da ehemmiyetini ifade et
mekte zaruret görüyorum. Bu kanunu biran evvel 
Meclisimiz çıkarmalıdır, Belediye Gelirleri Kanunu 
çok önemlidir. 1974'te bunu ifade ettik, müteakiben 
ifade ettik ve bu yıl'ki İçişleri Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmelerde de ifade ettik. 

Gecekondu meselesinin hallinde bu Belediye Ge
lirleri Kanununun halli ve fonların seyyal bırakılma
sı son derece faydalıdır, ancak bu kanunun diğer 
maddelerde belki söz almayı zait addederiz, mevcut 
ayrılan fonların belediyelerin istediklerinde geri al
ması hükmünü taşıyan maddelerini tasvip etmiyoruz; 
bu fonla dondurulmalı, gecekondu meseleleri çözüm
lenmeli. Bu sene belediye gecekondu fonuna şu ka
dar ayırır, para sıkıntısı müzayaka durumunda olur, 
«o fondaki parayı geri aldım, kullanıyorum, borçla
nıyorum» der. Bu hiçbir mesafe alma imkânım te
min etmez. Onun için fonlar dondurulmalı, geri alın
mamalı, «Fon» kelimesinde de esasen bu mana bu
lunmaktadır. Onun için muhterem arkadaşlarım, 
1 nci maddeye biz bu dediğimiz endişeleri de ifade 
ederek müspet oy kullanacağımızı ifade ediyoruz. 

Saygılar sunarız, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın ilhan Ersoy? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
1 nci maddeyi tekrar okutarak oylarınıza sunaca

ğım. 
(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 20 . 7 . 1966 günlü ve 775 sayılı 
Gecekondu Kanununa aşağıdaki Geçici maddeler 
eklenmiştir. 
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Geçici Madde 6. — 12 nci madde ile teşkil edil
miş bulunan Fon'a 12 . 4 . 1975 gününden önce, adı 
geçen maddenin (c) bendi gereğince belediye bütçe
sinden intikal eden ödenekten henüz harcanmamış 
olanları, belediye meclisi kararı ile ve belediyenin 
diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere fon'dan geri 
alınabilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde söz iste
yen arkadaşlarımız sayın üyeler ve Sayın Ersoy... 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Buyurun^ Sa

yın Battal, geçici 6 nci madde üzerinde. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Biraz evvelki 1 nci maddedeki beyanlarımız sı
rasında geçici 6 nci maddedeki tanzim tarzına karşı 
olduğumuzu ifade etmiştim. Kanun teklifi sahibi ar
kadaşıma bu endişemi şifahen ayrıca belirttim. Ken
dileri bir önerge hazırladıklarını, bizim bu görüşümü
ze katıldıklarını söylediler. Ben de bu önergeye im
za atacağımı ifade ettim. 

' Şimdi zaman kazanmak bakımından, önergenin 
görüşülmesine zaman kazanmak bakımından ve bu 
görüşlerimizin tekrarında fayda mülâhaza ettiğimiz 
için tekrar söz aldım. Bu önergemizin ehemmiyetine 
tekrar işaret ediyorum. Yüksek Heyetin önergeye il
tifat etmesini ve fonun dondurulmasının teminini 
rica ediyorum. Aksi takdirde, gecekondu fonu diye 
belli bir miktar belediye bütçesinde ayrılır, sonra pa
raya sıkıldım tekrar bu parayı geri çekiyorum der, 
gecekondu meselesi halledilmez. 

Onun için istikrar temin edelim, bu fonu katı ha
le getirelim ve katı hale geldikten sonra gecekondu 
meselesinin üzerine daha fazla gitmek mümkün ola
caktır. 

Cümlenize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Filhakika Sayın Reşit Ülker, Sayın İlhan Özbay, 

Sayın Kâzım Özeke, Sayın Abdurrahman Köksaloğ-
lu, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Sayın Mehmet 
Emin Sungur ve Sayın Engin Ünsal'ın bir değişiklik 
önergesi vardır, okuyorum: 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
S. Sayısı 203 olan Gecekondu Kanununda deği

şiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Geçici 6 nci 
maddesindeki 12 . 4 .1975 tarihinin 1 . 3 . 1976 ola
rak değiştirilmesini öneririz.» 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
yayımı tarihinde olacak diye bir önerge hazırlıyoruz, 
müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Sayın Ülker ve arkadaşları da o şe
kilde değiştirebilirler, arzu ederlerse. 

«Yayımı tarihi» olarak değiştirilmesi hakkında 
bir beyanda bulunuldu; siz değiştiriyor musunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
kıncaları vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
1 . 3 . 1976 olarak değiştirilmesini öneren Sayın 

Ülker ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Geçici 6 ncı maddeyi, kabul edilen önergeyle al
dığı yeni şekille oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 7. — 12 nci maddenin (c) bendi 
gereğince, belediye bütçelerinden fon'a aktarılması 
gerekli görülen ödenekleri intikal ettirememiş bele
diyeler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. 

Ayrıca, Gecekondu Kanununun çeşitli maddele
rinde sözü geçen yükümlülükleri 12 . 4 . 1975 günü
ne kadar yerine getirememiş olan Belediye sorum
luları hakkında ceza hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde 7'yie ilgili söz iste
yen sayın arkadaşlarımız: Sayın Ülker ve Sayın Er-
soy. 

Sayın Ülker söz istiyor musunuz? Vazgeçtiniz. 
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sayın Başkan, o 

zaman onu da düzeltelim, 1 . 3 . 1976 yapabm. 
BAŞKAN — Geçici 7 nci maddeyle ilgili bir 

önerge var, okuyorum. 
Sayın Ülker, Sayın Sungur, Sayın Özeke, Sayın 

Çilesiz, Sayın Özbay, Sayın Unsal ve Sayın Köksal-
oğlu'nun önergesi : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 203 Gecekondu Kanununda değişik

lik yapan kanun teklifinin geçici madde 7'deki 
12 . 4 . 1975 tarihinin 1 . 3 . 1976 olarak değiştiril
mesini öneririz.» 

Bu önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... KaJbul edilmiş
tir. 

Geçici 7 nci maddeyi kabul edilen önerge ile al
dığı yeni şekille oylarınıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okutuyorum. 
Geçici Madde 8. — Belediyelere ait olan veya 

Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin mülkiye-
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tine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde 
12 . 4 . 1975 gününden önce yapıldıkları tespit edilen 
gecekondular hakkında da sözü geçen Kanunun 21 
nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Bu gecekondulardan haklarında yıkım kararı 
alınmış ve fakat karar henüz yerine getirilmemiş 
olanlarının yıkımı durdurulur. 

Haklarındaki yıkım kararları daha önce yerine 
getirilmiş bulunan gecekondu sahipleri, bundan do
layı herhangi bir hak talep edemezler. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili Sayın Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Grup adına rica 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adına, buyurun Sayın Ülker. 
C. H. P. GRUPU ADJNA REŞİT ÜLKER (İs

tanbul) — Değerli arkadaşlarım; 

Bu madde gecekondu affı veyahut gecekondula
rın meşrulaştırılmasıyle ilgili maddedir, esas madde
dir. 

Biraz evvel şahsım adına konuşurken ifade etti
ğim gibi, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Millet
vekili Reşit Ülker 1970'te ilk teklifi yapmıştır. 1973'e 
kadar bu teklif gündeme alınmamış; 1973'te Cumhu
riyet Halk Partili Reşit Ülker 38 nci madde gereğin
ce bu gecekondu affının yapılmasını, yani gündeme 
doğrudan doğruya alınmasını ve seçimden evvel hal
ledilmesini istemiştir. Ama, c gün de bugünkü gibi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili tarafın
dan yapılan - ki, o partinin demektir, onun grupun-
dan geçmiştir, onun felsefesini, görüşünü ifade et
mektedir - bu kanunun gündeme alınması o zaman 
da Adalet Parti oylarıyle reddedilmiştir. 

Bir süre sonra hemen hemen aynı olan Cumhu
riyet Halk Partisi milletvekili Reşit Ülker'in teklifi
nin aynı olan bir teklifi Bursa Milletvekili Sayın Ka
sım Önadım arkadaşımız- getirmiş, komisyona ver
miş, 45 gün beklemiş ve 38 nci madde gereğince 
günde ne alınmasını istemiş; ben de o zaman Halk 
Partisi milletvekili Reşit Ülker olarak, kürsüye ge
lip bunu destek'ed'ğimi datu ev »el verilmiş olan tek
lifle birleştirilmesini istediğimiz halde, bu teklif red
dedilmiş, Kasım Önadım arkadaşımızın teklifi gün
deme alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına bunu niçin anlatıyorum? Çünkü, gece
konduların affedilmemesi vatandaş üzerinde siyasî 
bir seçim baskısı olarak kullanılmıştır. Onun için bu 
tür kanunlar, şişkinlikleri gideren, hakları yerine ge-
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tiren, gecekonduda yaşayan vatandaşın kapısında 
kendisini çeşitli yollarla sıkıştıran görevlileri, gecele
yin rüyasında sığındığı yuvacığmı yıkan kazmak he
yulaları görmekten kurtarıcı bir yoldan kaçınılmıştır. 
Bu yol muhafaza edildikçe orada yaşayan vatandaş
ların oyları alınır zannedilmiştir. Ne zamana kadar? 
1973 seçimlerine kadar. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1973 seçimlerinde «Ak-
günler» bildirisiyle bütün sömürülere son verdiği 
gibi, gecekondu sömürüsüne de son verileceğini be
lirtmiş, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı 
Sayın Ecevit ilk seçim konuşmasını istanbul'da bir 
gecekondu bölgesinde yaparak başlamış; «Artık bu 
gecekondu sömürüsünü yıkacağım, yıktıracağım. 
Eğer gecekondunu ayaikta tutmak istiyorsan mahal-
lendeki sandığından bize oy çıkarmaya mecbursun» 
görüşünün üzerine yürümüş ve seçimde sonucu al
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, teknik bir konu, rica 
ediyorum biraz madde ile ilgili beyanda bulunun, 
istirham ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına bu maddenin ruhunu, özünü anlatmak 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, seçimden sonra Cumhuriyet 
Halk Partisinin başında bulunduğu bir Koalisyon 
Hükümeti kurulmuştur. Bu Hükümet, gecekondu so
rununun kökünü ve kökenini bilmekte idi. Bir ta
raftan, gecekonduların affı için o partinin bir eri 
olan milletvekillerinden Reşit Ülker ve arkadaşları 
Af Yasasını 1 . 1 1 . 1973'te Meclise getirmiştir. Di
ğer taraftan da, işbaşında olan Koalisyon Hükümeti 
meselenin temeline inmiş ve konut meselesini temel
den ele almış ve bunun çözümü için bir yetki kanu
nu hazırlayarak - bunun hazırlıkları uzun sürmüş
tür, çünkü, bunda toprak meselesi vardır, bunda ar
tık değerlerin değerlendirilmesi meselesi vardır, imar 
meselesi vardır, konut meselesi vardır - Yüce Mecli-
-sin huzuruna gelmiştir. Hep birden hatırlayacaksı
nız, bu yetki kanunlarına da Adalet Partili arkadaş
larımız karşı çıkmışlardır. Bu yetki kanunundan bir
kaç tane daha vardı, Adalet Partili arkadaşlar karşı 
oldukları için çıkmamıştır. Yani, böylelikle gerçek
ten gecekondu meselesini kökten çözecek, temelden 
çözecek çözüm yolunu sizler burada engellediniz ve 
şimdiki MC Hükümeti de işbaşına geldiği zaman 
- yanılmıyorsam - bu kanunu Komisyona aldı, bu-

I güne kadar getirmedi. Şimdi tek yapılan şey, böyle 
bir Af Kanununu gene seçmenin önüne sermektir. 

I Değerli arkadaşlarım, bu Af Kanunu ile mesele 
I çözümlenmez. Bu, âdeta aspirin gibi bir şeydir; te

mel hastalığı geçirmez, arazları bir süre geçirir ya-
I hut geçmiş zannettirir. Aspirinin tesiri geçtiği zaman 
1 nasıl ağrılar ortaya çıkarsa; sosyal ağrılar, ekonomik 
I ağrılar ortaya çıkarsa, burada da sosyal ve ekonomik 
I ağrılar çıkacaktır. Çünkü bunu biz getirirken, bir ted

bir olarak bir aspirin gibi, bugünkü ıstırabına bir ça-
I re olarak görmüşüzdür. Asıl gecekondu meselesinin 
I temeli finansmana dayanır. Gecekondu Kanununun 

ilkeleri genel olarak iyidir. Bu Gecekondu Kanunu 
nasıl bir sistemi kabul etmiş? Şöyle bir sistemi kabul 

I etmiş: Önleme bölgesi yapılacak, burada vatandaş
lara, mesken ihtiyacı olan yoksul vatandaşlara yer 

I gösterilecek, plan verilecek, kredi yardımı yapılacak 
ve böylece konut sorunu çözümlenecek ve yeniden 

I 18 nci maddeye göre gecekondu yapılmayacak, yapı
lan gecekondular yıkılacak. Ne zaman yıkılacak? 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — 20 dakika oldu 

mu? 
BAŞKAN — Hayır, ama maddeler üzerinde gö

rüşmeler 10 dakika malumuâliniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ne zaman yapılacak, ne zaman olacak bu iş? 
Eğer siz önleme için yeterli finansmanı sağlamamış 
iseniz, eğer sizin ekonomik görüşleriniz madenleri
mize, vergi kaynaklarımıza, tarım gelirlerine ve di
ğer reform yapacağımız kesimlere yönelmemişse, 
gecekondu sorununun çözümlenmesine imlkân yok
tur. Çünkü, önleyemezsiniz, yer gösteremezsiniz, 
plan veremezsiniz, toprak veremezsiniz; toprak vere-

I medikçe de gecekondu sorunu devam edecektir. 
Onun içindir ki, «Bunu biz çözebiliriz» diyoruz. 

I Cumhuriyet Halk Partisinin programı, görüşü; sö-
I mürüyü önleyen ve kaynaklan değerlendiren görüşü 

çözümleyebilir. 
I • 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bütün bunlara rağ
men bu madde kanaatimce - soruyorum burada otu
ran azman arkadaşlara - teklif edildiği şekliyle ka-

I tiyen işlemez. Çünkü ne deniyor. «Belediyelere ait 
olan veya Gecekondu Kanunu uyarınca belediyelerin 
mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerin
de - biz değiştiriyoruz - 1 . 3 . 1976 gününden önce 
yapıldıkları tespit edilen gecekondular hakkında da 
sözü geçen kanunun 21 nci maddesi hükümleri uy-

I gulanır.» 
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Değerli arkadaşlarım, bu maddenin kabulü ha
linde katiyen kanunun işlemesine teknik olarak im
kân yoktur. Çünkü, 21 nci maddenin başlığı «Gece
konduların ıslah ve tasfiyesi» dir; burada yalnızca 
bazı gecekonduların yıkılmamasından - zamanım dol
duğu için kısa kısa arz ediyorum -... 

BAŞKAN — Taştı Sayın Ülkeı. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Yalnızca «yıktırılamaz» hükmü vardır. Eğer bi
zim teklifimiz birleştirilmiş olsa idi, orada görülecek
ti ki; 21 nci maddeden biz bahsetmiyoruz; geçici 1, 
2 ve 5 nci maddelerden bahsediyoruz ve verdiğimiz 
bir önerge ile de «ilgili maddeler» diyoruz. Bu dü
zeltme yapılmadığı takdirde, bu maddenin işlemesi 
mümkün değildir. Onun için bir önerge sundum; bu
nun Komisyona havale edilmesi lâzımdır, Komisyon
da incelenmesi lâzımdır, hangi maddelerin monte 
edilmesi lâzımgelirse o maddelerin getirilmesi lâzım
dır. Bu önergemizi kabul etmediğiniz takdirde, o za
man başka önergelerimiz var, onları burada izah 
edeceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına hepinizi 
saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Gerçekten bu madde diğer maddelerde getirilen 

yeniliklerden daha büyük bir yenilik getirmek sure
tiyle, kanun teklifimizin ağırlığını teşkil ediyor. 

Ancak, vaktiyle Hükümet tarafından hazırlana
rak Yüce Meclise sevk edilmiş, zamanında usulüne 
uygun veya uygun olmayan bir şekilde, görüşülmüş 
veya görüşülememiş; hatta çok gariptir Meclis tari
hinde görülmeyecek şekilde aynı günde, aynı saatte 
iki ayrı komisyona birden havale edilmiş olduğu için, 
görüşülmemesi lâzımgeldiği, bazı belediye hudutlarının 
değiştirilmesiyle alâkalı içişleri Komisyonunu yakın
dan ilgilendiren bir kanun teklifi olmakla beraber, 
İçişleri Komisyonuna havale edilmemiş olması do-
layısıyle bendeniz bunları vaktiyle tenkit etmiş, geri 
alınmasını rica etmiştim. Komisyonumuz geri aldı
lar. İsabetli mi yaptılar, isabetsiz mi yaptılar onu Yü
ce Meclis her halde takdn buyuracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bendenizin bu kanun tek
lifinin Yetki Kanunu ile alâkası yok. Nasıl ki Saym 
Reşit Ülkeı arkadaşımın demin illâki bu kanunla bir
likte müzakere edelim dediği kanunun Yetki Kanunu 

ile nasıl alâkası yoksa, bu kanunun da o işle alâkası 
uzaktan, yakından yok. 

Bu itibarla, bendeniz naçiz bir arkadaşınız ola
rak, politik yatırım yapmayı düşünmeyen bir arka
daşınız olarak, bölgesinde gecekondu problemi olma
yan bir arkadaşınız olarak, bir İstanbul Milletvekili 
değil, bir Kütahya Milletvekili arkadaşınız olarak bir 
kanun teklifi getirmişim; zannediyorum ki, bunda 
bazı art niyetler aramaya lüzum yoktur, zaruret yok
tur, zorlamaya gitmemek lâzımgelir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Şahsı adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efen

dim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım, şahsım adına konuşuyor»'m. 
Bir defa İlhan Ersoy a< dadaşımın «yatırım» sö

züne katılamayacağım, öz'.ır dilerim. İlhan Ersoy 
arkadaşım belki yatırım yapmış olmak istemez, ama 
tam anlamıyle bir yatırım vaptıkları şey. Deminden 
beri anlattığımız şey, yatırımın - affedersiniz bu Mec
lis kürsüsünden söylenmez - ballısı. Kendilerinin 
yaptıkları şey, on arkadaşı ile birlikte vermişlerdir; 
Adalet Partisinin Genel Başkan Vekilleri en yüksek 
mevkilerde bulunan arkadaşları Ja Sayın Kasım Öna
dım arkadaşımız, Sayın Tekinel arkadaşımız da imza 
sahipleri arasındadırlar ve bütün şu ana kadar geçen 
şeyde, beni affetsinler, kendisine çok saygım ve sev
gim var, fakat yatırımın ballısı olarak yapılmıştır. 

Ben teknik bir hususu arz etmek istiyorum. Şim
di... (A. P. sıralarından «Siz de yatırım yapıyorsu
nuz» sesleri) 

Hayır kanaat bu, siz de yatırım dediniz, ben de 
yatırım diyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Halk verir kara

rını. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, burada tek bir 21 nci 

madde var. 21 nci maddeyi arz ediyorum : 
«Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi... 

Belediyelere ait olan veya bu kanun uyarınca be
lediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve ar
salar üzerinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce yapılıp 16 nci ve 17 nci maddelere göre tespit 
edilmiş bulunan gecekondulardan konut olarak kul
lanılanları; içinde oturanlar 25 nci maddedeki şartları 
haiz oldukları takdirde; 

«a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma suretiyle 
veya sair şekillerde konut temin edilinceye veya ko-
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nut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde 
kredisi sağlanmak suretiyle, 27 nci maddedeki süre 
ve şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, 
(Kimler? Gecekondu sahibiyse konutunu yapıncaya 
kadar; gecekondunun sahibi değil ise... 27 nci mad
dedeki süre ve şartlara uygun olarak konutunu ya
pıncaya kadar) yıktırılamaz.» 

Bu madde yalnız yıktırılmanla ile ilgilidir. 16 nci, 
17 nci madde içinde geçmektedir, fakat 16 nci, 17 nci 
maddenin, bu madde kabul edildiği takdirde uygulan
masına imkân yoktur. 16 nci maddenin 1 nci fıkrası; 
«Gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ve bunların 
sınırları belediyelerce, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren - bu Kanun dediği 775 sayılı Kanun - en geç 
6 ay içinde her türlü imkân ve araçtan faydalanıla
rak tespit olunur»1 şeklindedir. Böyle bir atfı yok, 
gönderme yok, katiyen işlemesi mümkün değil. Bu 
gecekonduların, bu Kanunla 1 Mart 1976 tarihini ka
bul ettiniz, Meclisten çıktığı takdirde, ayrıca tıpkı 
16 ve 17 nci maddelerde olduğu gibi, yeni bir tes
pitin yapılması lâzım gelir ve tapular filan da veril
mez. Geçici maddeleri okuduğumuz zaman şunu gö
rüyoruz: Meselâ, bir defa tarih bakımından dar sını
rın içine giriyor, hepsini kapsamıyor. Bizim teklifi
mizde 18 nci maddeden bahsettik, 18 nci maddenin 
birinci fıkrasından bahsettik, bu çıkan kanun nereye 
tatb>k edilecek diye. Bu Kanunun yürürlüğe girdiğ». 
tarihten sonra, «Belediye sınırları içinde veya dışın
da, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma 
bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapıla
cak daimî ve geçici bütün izinsiz yapılar.» diye tarif 
vardı. Halbuki orada gördünüz ki, iki çeşit, kendi
sinin veya kendisinin olmayanlardan ibaret
tir, gayet dar kapsamlıdır ve tatbik kabiliyeti 
yoktur. Geçici maddeye gelince; bilhassa ge
ceci 5 nci madde, «30 ncu madde gereğince 
gecekondusunu tamir veya İslah ettiği takdirde, 
yapılacak imar planlarına ve hazırlanacak par
selasyona uygun olarak, bedeli mukabilinde ta
puları verilir» şeklindedir. Tapu filan verilmiyor, ya
ni bu getirilen teklifte tapu verilmesi vesaire imkânı 
yok. Yani vatandaşa, «aspirin» dedik ya, bu sefer 
aspirin de değil, aspirinin kırıntısını getirmiş olaca
ğız ki, hiç bir işe yaramayacak. Onun için, bir 
önerge verdim, Komisyona havale edilmesi lâzım
dır, doğru yol olarak. Eğer, «Hayır efendim; biz ev
velce buna peşin bağlandık» diye bir görüş varsa, 
o zaman, bizim kanun teklifimizin, (Reşit Ülker ve 

arkadaşlarının kanun teklifi) içindeki maddeyi bura
ya monte ettik; eğer o maddeyi o şekilde kabul bu
yurursanız, bu Kanun belki işleyebilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 
Başka söz isteyen sayın üye yok/' 
Geçici 8 nci madde ile ilgili görüşmeler tamam-' 

Ianmıştır. 
Maddenin değiştirilmesiyle ilgili, dört önerge var

dır; evvelâ, hepsini okuyup bilgilerinize sunaca
ğım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 10 arkadaşı 

tarafından verilen gecekondu kanununda değişiklik 
yapan kanun teklifinin geçici 8 nci Maddesinin uy
gulama kabiliyeti olmadığından uygun biçime so
kulması için Komisyona havalesini saygılarımla arz 
ederim. 

İstanbul . istanbul 
Reşit Ülker Kâzım Özeke 

İstanbul istanbul 
Mehmet Emin Sungur İlhan Özbay 

Kastamonu 
Sabiti Tığlı 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kütahya Milletvekili sayın ilhan Ersoy ve arka

daşlarının kanun teklifinin Geçici 8 nci Maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

istanbul istanbul 
Reşit Ülker Ali Topuz 

İstanbul İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu İlhan Özbay 

istanbul Kastamonu 
Mehmet Emin Sungur Sa'bri Tığlı 

istanbul 
M. Kâzım Özeke 

GEÇlCt MADDE 8. — 20 . 7 . 1966 gün ve 775 
sayılı Gecekondu Kanununun 18 nci maddesinin 1 
nci fıkrasına uyan ve 1 . 3 . 1976 tarihine kadar ya
pılmış olan bütün izinsiz yapılar yıkılmaz. Bu yüz
den aynı Kanunun 37 nci maddesi gereğince verilmiş 
cezalar kalkar. Bu fiiller hakkında cezai kovuştur
ma yapılmaz. Bu gecekondular hakkında da 775 
sayılı Kanunun, geçici 1, 2 ve 5 nci ve diğer ilgili 
maddeleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var; okutuyorum: 
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Millet Meclisli Baışkamlığsina 
Küita'hya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy ve 10 ar

kadaşı tarafından verilen kanun teklifinin 'geçici 8 nci 
maddesindeki 12 . 4 . 1975 tarihlinin 1 . 3 . 1976 
olarak değiştirilmesini öneririz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul İstanbul 

Reşit Ülker İlhan Özbay 
İstanbul Kastamonu 

Metanet Emin Sungur ıSalbri Tığlı 
İstanbul 

M. Kâzım Öze'ke 
BAŞKAN — Ve, madde ile ilgili son önerge; 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 'kanun ıtekMinin 2 nci madde

siyle, 775 sayılı Gecdklonldu Kanununa eklenmesi ön
görülen (Geçici 8 nci madde) nin sonuna, uygulama
da tereddüt bırakılmaması için, aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve 'teklif 'ederiz. 

«Bu madde kapsamına giren gecekondular hakkın-
da 775 sayılı Gecekondu Kanununun ilgili düğer bü
tün büklümleri uygulanır.» 

KütalbJya Kocaeli 
İlhan Erisioy Şevket Kazan 
Sakariya Konya 

Nuri Bayar Şener Battal 
(Bir imza okunmadı) 

Bursa 
Halil Karaatlı 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre önerge
leri yeniden okuyarak, Yüce Heyetlin oylarına suna
cağım. 

En aykırı teklif, Sayın Reşit Ülker ve arkadaş
larının, malddenlin Komisyona ıhaivalesine dair olan 
önergesidir. 

(Isltanbul Milletvekilli Reşit Ülker ve döıt arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

'BAŞKAN — Önerigelyi Yüce Heyetin oylarına su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Yine Sayın Ülker ve arkadaşlarının önergesi : 
((İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve alıtı arka

daşının önergesi telkrar okundu). 
BAŞKAN — Bu önergeyi Yüce Heyetin oylarına 

sunuyorum. Kalbuıl edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Yine Sayın Ülker ve arkadaşlarının önergesi : 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve dört arka

daşının önergesi tekrar okundu). 
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©AŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

ıSon önerge : 
(Kütahya Milletvekili. İlhan Erisoy ve beş arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Geçici 8 nci jmaddayii, kabul edilen son 2 öner

geyle aldığı 'değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul ©dilimliktir. 

2 nci maddeyi, kalbul etlt iğiniz geçici 6, 7 ve 8 nci 
maddeleriyle birlikte oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştıir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı günlünde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — Maldde ile ilgili olarak söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okultuyioruım : 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
©AŞKAN —• Söz İsteyen sayın Üye?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Kanun tekliflinin (tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Meclilslimlizce kabul edil
miştir. 

Hayırlı olsun. 

2. — 24 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato
su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375, 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (1) 

BAŞKAN — «Kanun tasarı ve teklifleriyle Ko
misyonlardan gelen diğer işler» bölümünün basından 
itibaren devam edeceğiz. 

Sayın Plan Komisyonu [Başkanı," 208 sıra sayılı iş 
Komisyonda görüşülüp, hazır hale geldi mi efendim? 

(1) 208 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1976 tarihli 
45 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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PLAN KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hayır efendim, daha görüşülmedi. 

BAŞKAN — Peki. 

3. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si, bazı maddelerinin kaldırılması ve Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıları ve C. 
Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye 
Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletvekili İsmail Taş-
lı'nın teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları 
raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. Sayısı : 
228). (1) 

BAŞKAN — 228 sıra sayılı işin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Sayın Komisyon burada. 
Hükümetin, yetki belgeli temsilcisi hazır. 
Konuyla ilgili raporun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunmaması 
hususu kabul edilmiştir, 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Grup adına söz 
istiyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına buyurun Sayın Oğuz. 
A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski

şehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Üni
versite Personel Kanununa ilişkin, Adalet Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Üniversite Personel Kanunu, Üniversiteler Kanu
nu Anayasa Mahkemesi tarafından bazı hükümleri 
iptal edilince, buna paralel olarak, personel rejimin
de de değişiklikler yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Diğer taraftan, üniversite personelini yetiştirmek 
ve onları teşvik etmek, üniversiteleri, yurt sathına, 
bilhassa dengeli bir şekilde yayabilmek için, personel 
rejimi üzerinde hassasiyetle durmak mecburiyeti ken
dini gösteriyor. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'de yükseköğretime karşı 
talep artmaktadır. Her yıl üniversite kapıları önüne 
yığılan öğrenci sayısı, bir evvelki yılın bir misli, iki 
misli artabilmektedir. Maalesef, bunların hepsini yük
seköğretim kurumlarında okutma imkânı da buluna
mamaktadır. Bu artan talebi karşılamak için, yeni 
yükseköğretim kurumları açmak, üniversiteler, aka
demiler ve diğer yüksekokulları açmak mecburiyeti 

(1) 228 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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hâsıl olmaktadır. Üniversite, akademi ve yükseköğre
tim kuruluşlarının açılışında karşımıza çıkan birinci 
sorun, öğretim üyesi meselesidir. Maalesef, öğretim 
üyesi, arzu edilen çabuklukta ve arzu edilen seviye
de yetişememektedir. Öğretim üyelerinin yetişmesi, 
akademik kariyere uygun öğretim üyelerinin yetişme
si, zaman almaktadır. Bunun dışında, akademik kari
yeri cazip hale getirmezseniz, akademik kariyere kar
şı talep de azalmaktadır. Bu bakımdan, Devletin di
ğer kesimlerinde istihdam edilecek elemanları alabil
mek için koyduğunuz normal baremin üstünde bazı 
özendirici tedbirler almak zarurî hale gelmektedir. 

Yükseköğretim kuruluşlarında, öğretim üyesi ve 
yardımcısı olabilmek için, sadece bir üniversite me
zunu olmak yeterli değildir. Muhterem üyelerin bil
dikleri gibi, yabancı dil mecburiyeti vardır; doktora 
yapmak mecburiyeti vardır; doktoradan sonra do
çentlik imtihanlarını geçirmek mecburiyeti vardır. En 
nihayet, akademik kariyerin üst kademesi olan profe
sörlüğü ihraz edebilmek için de, ikinci yabancı dili 
bilmek mecburiyeti vardır. 

Şimdi, bu kalitedeki, bu vasıftaki insanları, bu 
üniversitelerde ve diğer yükseköğretim kuruluşlarında 
istihdam edebilmek için, elbette, beklenilen vasıflara 
uygun ve görevlerinin ağırlığına uygun bir ücret sis
temini getirmek zarureti vardır. Esasen, Memurin 
Kanunundan ayrılış nedenleri, bu müesseselerin sui 
generis durumları dikkate alınarak, yeni, ayrı siste
min oluşturulması yoluna gidilmiş ve fakat bunda da 
uygulamada bazı aksaklıklar nedeniyle tadil mecbu
riyeti ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Şimdi getirilen tadil tasarı ve teklifleriyle, üniver
siteleri ve akademileri daha cazip hale getirebilme 
yolunda bazı girişimlerde bulunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, üniversitelerin bilhassa yay
gın hale getirilmesinde, bölgelerarasında dengeli bir 
şekilde kurulması yolunda, aynı ücret sistemini bütün 
üniversitelere uygulamakla bu arzu edilen hedefe 
ulaşmak mümkün olmayacaktır. Şu halde, daha az 
gelişmiş bölgelerde veyahut bilimsel çalışma imkânı
nın kıt olduğu bölgelerde, öğretim üyesi ve yardım
cısı olarak çalışacak insanlara yeni teşvik edici un
surlar getirmek de elbette ki yararlı olacaktır. Nite
kim, istanbul'da, Ankara'da ve izmir'de, büyük şe
hirlerde üniversiteler süratle kurulabilmekte, bir aka
demik muhit yaratılabilmekte ve bu akademik mu
hit, öğretim üyeleri için cazip olmakta ve öğretim 
üyelerini bu muhitlere çekmektedir. Onların dışına 
müesseseleri taşırmak istediğiniz takdirde, büyük şe-
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hirlerin dışında yükseköğretim imkânlarını memleke
tin her tarafına yaymak istediğiniz takdirde, oralara 
gidecek öğretim üyelerine ve yardımcılarına özendiri
ci bazı imkânları temin etmek, tesis etmek mecburi
yeti ile karşı karşıya geliyoruz. 

İşte, bu nedenledir ki, teklifte, bazı maddelerde 
bu konuda hükümler ihdas edilmiştir. Yüce Meclisin 
tasvibi alındıktan sonra, Yüce Meclis bunları onay
ladıktan sonra, öyle tahmin ediyorum ki, diğer böl
gelerde, bilhassa yeni kurulan ve kurulmakta olan 
üniversitelerde öğretim üyesi bulma şansı biraz daha 
artmış olacaktır. 

Diğer taraftan, kanunda bazı sıkıntılar ortaya çık
mıştır. Meselâ, memleketin uzak bölgelerinde kuru
lan üniversitelerde öğretim üyelerini tutma konusun
da sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Bunlar için de sınırla
yıcı hükümleri biraz genişletmek zarureti hâsıl ol
muştur. Bunlar hakkında bazı önergeler getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Adalet Partisi Grupu adına, bu üniversiteler per
sonel rejiminin ıslâhı yolunda getirilen teklifleri ve 
önerileri tasvibinize sunmakla bahtiyar oluyoruz. 
Çünkü, bu suretle, hiç olmazsa yükseköğretim sorun
larının bir kısmını çözümlemek mecburiyeti hâsıl olu
yor ve imkânı doğuyor. Bunun dışında, yükseköğre
timdeki sıkıntıları ve yükseköğretime karşı olan ta
lepleri biraz tahfif etmek mümkün olabiliyor. Bunun 
yanında, diğer ciddî tedbirler de alınacak olursa, öy
le ümit ediyoruz ki, ilerideki yıllarda yükseköğreti
min çeştili sorunlarından bir kısmını halletmek ve bu 
sorunları ortadan kaldırmak mümkün olabilecektir. 

Adalet Partisi Grupu adına hepinize sevgiler ve 
saygılar sunarım, sayın milletvekilleri. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim^ Sayın Oğuz. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan,. değerli arkadaşlarım; 1765 sa
yılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması 
ile ilgili olarak huzurunuza gelen tasarı ve teklifler 
üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüşlerini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, hazırlanan bu yasa tasarısı, 
bir taraftan, Hükümet tasarısını ihtiva etmekte, bir, 
taraftan da milletvekili arkadaşlarımızın yapmış ol
dukları teklifleri ihtiva etmektedir, 

Yasalar, bulundukları şartlara göre hazırlanır, 
ama gelişen ve değişen hayat şartları karşısında ya
saların bu şartlara uygun olarak düzenlenmesi, bu 
şartlara paralel olarak hüküm ihtiva etmesi sosyal 
zaruretin tabiî bir icabıdır. Bu yasanın, bir kısım hü
kümlerini Anayasa Mahkemesinin iptal etmesi sebe
biyle, yasada boşluk hâsıl olmuş ve hazırlanan tasa
rı, bu boşluğun doldurulması gayesine matuf olarak 
yüksek huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir memleketin kalkınma
sında, (sosyal ve iktisadî gelişmede, sınaî ve sosyal 
alanda hamleler yapmakla beraber, bu hamlelerin te
melinde) insan gücünün mevcudiyetini inkâr etmeye 
imkân ve ihtimal yoktur. Mevcut üniversitelerimizde 
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile iştigal eden öğretim 
üyelerini, asistanları, doçentleri ve yardımcılarını, bu
lundukları şartlarla baş başa bırakmak ve bunları 
maddî imkânlardan yoksun bırakacak şekilde bir or
tam yaratmak, sosyal adaletin bir gereği değildir. 

Nitekim, insan gücünün temel noktası ve merkezi 
olan üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyeti 
ile iştigal eden bu elemanları maddî ve manevî yön
den takviye etmediğimiz takdirde, maddî ve manevî 
yönden bunlara imkân sağlamadığımız takdirde, bun
ları muhafaza etmeye imkân ve ihtimal yoktur. 

Meşhur hukukçu Jhring, bir toplumun temelini iki 
noktaya istinat ettirmektedir. Bunlardan birisi ekmek, 
diğeri ise fikirdir. Gerek ekmek, gerekse fikir kav
ramları, birbirinden ayrılması mümkün olmayan, bir
birinin mütemmim cüzü olan unsurlardır. Ekmek ol
madan fikrin mümkün olabileceği, fiklir olmadan ek
meğin de var olabileceği hususu hiçbir zaman ileri 
sürülemez. Şu halde, toplumun esas yapısını teşkil 
eden bu iki unsuru paralel bir şekilde yürütmek ve 
birbirlerine bağlı olarak ortamı hazırlamak sosyal 
adaletin bir gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, mevcut yasa tasarısında 657 
sayılı Personel Kanununun bir kısım hükümlerinden 
esinlenerek ve bir kısım hükümleri nazarı itibara 
alınarak bu tasarı tedvin edilmiş bulunulmaktadır. 
Gösterge üstü hükümler getirilmek suretiyle, gerek 
asistanların, gerek doçentlerin ve gerekse profesörle
rin, 657 sayılı Yasada bu imkânlardan istifade eden, 
ileri kuruluşta bulunan umum müdürlerin ve yargıç
ların durumuna getirilmek suretiyle eşitsizlik ve ayrı
calık teşkil eden hükümler ortadan kaldırılmış, den
geli ve âdil bir sistem getirtilmiştir. Asistanlar 100, 
doçentler 150, profesörler de 200 gösterge üstün î bağ-
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lanma'k suretiyle hükümler vaz edilmiş ve mevcut olan 
boşluk giderilmiştir. 

Biz bunu, Cumhuriyetçi Gücen Partisi Meclis 
Grupu olarak iyiye doğru bir gelişme olarak kay
dediyoruz ve tasarının bu hükmünü memnuniyetle 
ve içtenl'ikle destekliyoruz. 

Yine, 657 sayılı Yasada yer alan, temininde güçlük 
zammı, iş güçlüğü, iş riski hükümleri de bu tasarıya 
getirilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Ya
sasından istifade eden memurların, umum müdürle
rin derecesine getirilmiş ve iş güçlüğü, iş riski, temi
ninde güçlük zamları artış kaydederek, aradaki mu
vazene tesis edilmiş ve boşluk doldurulmuş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine tasarıya getirilen yeni 
hükümlerden de gayet tabiî, öğretim üyesi, profesör
ler, asistanlar, doçentler kendi branşları dahilinde bir 
tetkik ve araştırma için bulundukları yerlerden hariç 
merkezlere, başka yerlere gitmek mecburiyetini his
setmektedirler. Bunlarla ilgili yolluklar ve gündelikler 
de, çağın şartlarına, günün koşullarına uygun olarak, 
muvazeneli bir şekilde getirilmiş ve bu düzenleme 
amaç edinmek suretiyle bu boşluk doldurulmuştur. 

Yine, tasarıda yer alan diğer hükümler de, bulun
duğu üniversitede kendini ilme, eğitim ve öğretime 
vakfedip de, üniversiteler dışında serbest faaliyet icra 
etmeyen bütün görevlilere, maaşları nispetinde % 25 
tazminat tanınması esası kabul edilmiştir ve bu im
kân da kendilerine bahşedilmiştir. Bunun, daha ev
velki yasada bulunan boşluğun doldurulması bakı
mından iyi bir hüküm olduğu kanısını taşımaktayız. 

Tasarı güzel bir şekilde hazırlanmıştır. Eğitim ve 
öğretimle uğraşan tüm üniversiete mensuplarının mad
dî ve manevî imkânlarını muayyen bir ortamda temin 
edecek güçlüktedir, o imkânları haizdir. 

Yasanın, Türk milletine ve üniversite mensupla
rına hayırlı ve uğurlu glmasını temenni eder; bu ya
saya olumlu oy kullanacağımızı ifade eder, saygılar 
sunarım. (C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ait tasarı üzerinde Mil
lî Selâmet Partisi adına grup görüşümüzü arz etmeye I 
çalışacağım. I 

Üniversiteler Kanunu, başlangıçta, hazırlandığında, 
personel statüsünü de hazırlayan kanun, her türlü 
mevcut imkânlara göre gayret edildiği halde birta
kım noksanları muhtevi bulunduğundan ve Anayasa 
bakımından tenakuzları görüldüğünden. Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş ve bu iptal durumundan 
sonra üniversite personel reijminde aksaklıklar ve 
noksanlıklar müşahade edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı bu aksaklıkları ve noksanlıkları 
telâfi etmesi bakımından müspet bir tasarıdır. * 

Türkiye'de insangücü kaynağının planlaması husu
sunda, beş yıllık planlara uygun planlamaların tam ola
rak, düzenli bir şekilde yapıldığı kanaatinde değiliz. 

Türkiye'de, insangücü kaynağının planlamasının 
mükemmel hale gelmesi ve bunun tespitini bir an ev
vel planlı bir şekilde ele almanın zarureti bugün daha 
iyi anlaşılmaktadır, tnsangücü kaynağının planlama
sı, meseleyi sadece çözümlemez, istihdam meselesi ve 
bu ikisinin birbirleri ile irtibatından doğan problem
lerin de halli, bence, planımızın başlıca meselesi ola
rak ele alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin, günümü
zün meseleleri arasında bulunan bir diğer konusu da, 
çok üniversite açma heyecan ve yarışının- başlamış ol
masıdır. Çok üniversite açılması, eğer sağlam kad
rolarla, iyi hazırlıkla olursa, elbette ki, faydalıdır; 
ama, çok üniversite açacağız diye meseleyi acele hale 
getirirsek, bunun sıkıntılarını elbirliği .ile müşahade 
ederiz. 

Bugün Türkiye'de, maalesef, mevcut imkânlara 
göre üniversite adedi, Türkiye'nin şartlarına, öğre
tim üyesi şartlarına ve diğer sağlanan imkânlara göre 
biraz fazla gibi gelmektedir bize. Bunu iyi planla
mak ve üniversite açmak yerine, üniversitelerin fakül
telerini vilâyetlere dağıtmak sureti ile bu sıkıntıyı 
gidermek lâzım; değilse, bu kadar çok üniversiteye 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi, profesör gibi kadro
ların temini ayrıca zorluk taşımaktadır. 

Şimdi, sözümün burasında bir hususa daha de
ğinmekte yarar var sanıyorum: Mevcut Personel Ka
nunu, zaten, öğretim üyeliği vazifesini özendirici, 
teşvik edici hükümlerden mahrum bulunmaktadır. 
Bu tasarı bir manada bu teşvik maddelerini getir
diği için, grupumuz bunu müspet mütalaa etmekte
dir, öğretim üyelerine imkânlar sağlanması fayda
lıdır. 

Biz, inancımız gereği olarak, «âlimin uykusu ca
hilin ibadetinden daha hayırlıdır» inancına son de
rece bağlıyız. Bu bakımdan, ilim adamlarına sn ge-
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niş imkânlar temiin edilmesini, elbette, inancımız ik
tizası olarak ton derece faydalı mütalaa ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, demin sözlerim arasın
da, üniversitenin çokluğundan doğan problemlere 
kısaca işaret etmiştim. Bugün artık, «uçan profesör» 
diye tabir bile çıkmıştır; tayyare gidemezse, uçan 
profesör üniversiteye gidememektedür. Taşra üni
versiteleri büyük sıkıntı içindedir; bu Kanun tasarısı, 
personel rejimini düzenleyici olursa, taşra üniversi
telerine personel temini biraz daha imkân kazan
mış olacaktır. Ancak, tasanda, taşra üniversitelerinin 
tamamen tatmin edildiğini ifade etmek de mümkün 
değildir. 

Tasarıda müspet mütalâa ettiğimiz bir diğer hu-
susda, full - time çalışma esaslarını tasarıda bulmak 
mümkündür. Öğretim görevlilerinin tam gün çalış
ma esasına tabi olarak vazife görmeleri imkânı te
min edilecektir; bu bakımdan, tasarıyı müspet mü
talaa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki tasarıyı ve Millî Eğitim Bakanlığının, 
bu tasarının müstaceliyetle görüşülmesi talebinin ye
rinde olduğu kanaatindeyiz. 

Maı'dder üzerinde mutabık olmadığımız husus
ları ayrıca, zamanı geldiğinde, ifade etmeye çalışa
cağız. 

Genel olarak, tasarının tümü üzerinde müspet 
oy kullanacağımızı, müspet bakış içinde olduğumu
zu saygılarımla ifade ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha

lil Dere, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HALİL DERE (Muğ
la) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Üniver
site Personel Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi, bazılarının kaldırılması ve bazılarının ek
lenmesi ile ilgili tasarıyı görüşmek durumunda bu
lunuyoruz. Ben, grupumun görüşlerini aktarmaya 
çalışacağım. 

Bilindiği gibi, bugünler, teknolojinin ve bilimin 
hızla geliştiği bir dönem oluyor. Teknolojinin ve bi
limin hızlı gelişmesi, büyük çapta, toplumları etki
lemekte bulunuyor. Bu etkileşimin sonucu olarak, 
toplumların, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme
lere uyumunu sağlayacak en başlıca görev, üniver
sitelere düşmektedir. Bilindiği gibi, üniversiteler üç 
yönlü görev yapmaktadır toplumlara: 

Birincisi, toplumun, değişme, büyüme, gelişme ön
cülüğünü yapmakta; 

İkincisi, bilim ve araştırma adamı yetiştirmekte; 
Üçüncüsü, teknolojinin ve bilimin getirdiği bulgu-
alrı bizzat uygulama yoluyla topluma öncülük yap
maktadır. 

Eğitimin hızla yaygınlaşmasını istediğimiz bu 
dönemde, eğitimin, her kişinin kişi olarak gelişme
sini, topluma büyük katkıda bulunmasını sağlayıcı 
bir faktör olarak düşünüldüğü bu dönemde, yaygın 
eğitimin, temel eğitimin, ortaöğretimin doğrultusun
da, üniversitelere de büyük işler düşmektedir. Çeşit
li bölgelerimize, eğitimin, mümkün olduğu kadar 
halkın ayağına götürülmesi amaciyle fakülteler ve 
üniversiteler açmaktayız. Ama, 1973 yılında çıka
rılan 1765 sayılı Kanunun bu yeni üniversite açımı
na, açılmış olanların yeterince öğretim üyesi bakı
mından donatılmasına yetmediği görüldüğü için, 
bu kanun tasarısı yeni ihtiyaçlara cevap verecek şe
kilde bazı maddeleri getirmekte oluyor. 

Planlı dönem, üstün düzeyde insangücü bekli
yor. Bunu, bilindiği gibi, üniversite sağlayacak. Ama, 
şu anda üniversitelerimizin, bunu, yeter sayıda ve 
yeter seviyede yetiştirdiğini iddia edemiyoruz. Bu
nun da en büyük sorunu, üniversite eğitim, öğretim 
kadrosunun yeter sayıda ve yeter seviyede oluştu
rulmamış olmasıdır. Bu Kanunla, inanıyoruz ki, sa
yı yönünden de ve seviye yönünden de birçok fa
külte ve üniversitelerimiz, seçkin elemanlarını bul
ma, çalıştırma, onlardan faydalanma olanağı bu
lacaklardır. 

Özellikle yeni açılan üniversitelerimize öğretim 
üyelerinin gitmesi çok zor olmaktadır. Yeni açılan 
yerlerde çalışma için ilgili kanun yeterince destek 
olmadığı için, birçok değerli öğretim üyelerimiz bel
li merkezlerde öğretim üyeliği yapmayı tercih et
mekteler; ama, özellikle, öğretim üyeliği bekleyen 
Uzak bölgelerdeki fakülte ve üniversitelerimiz, öğre
tim üyeliği sıkıntısı çekmektedirler. 

Diğer taraftan, öğretim üyelerinin geçimlerini 
yeterince sağlayacak bir personel rejimi oluşturu-
lamadığı için, bugüne kadar, özel sektör ve diğer ke
simler, en değerli öğretim üyelerini kendilerine çek
mektedirler. Bu Kanunla, full - time esası, part-time 
esesı da olsa, bu Kanunla, yeterince, seçkin öğre
tim üyesi bulma, çalıştırma, olanağı bulacağız. 

Bilindiği gibi, öğretim üyeliği, en başta, üstün ye
tenekler istemektedir o kişiden. Çeşitli imtihanların 
verilmesi gerekmekte (Doktora imtihanı, doçentlik 



M. Meclisi B : 73 9 . 3 . 1976 O : 1 

imtihanı; profesörlük imtihanı) çeşitli tezler hazır
laması zorunlu olmakta; doktora tezi, doçentlik tezi 
ve profesörlük tezi gibi işler uzun zaman almakta 
ve o kişiyi günün 1 8 - 2 0 saatinde çalışmaya zorla
maktadır. 

Böyle zorlukla yetişen bir ilim adamımıza, bir 
öğretim üyemize biz toplum olarak yanında yer alıp 
üstün çalışmasını değerlendirici maddî destek ol
mazsak, bugüne kadar olageldiği gibi, en değerli öğ
retim üyelerimizi başka taraflara kaydırabiliriz. 

Bu yeni tasarımız, en uçtaki üniversitelerimize bi
le yeterli sayıda ve üstün düzeyde öğretim üyesinin 
gitmesini. sağlayacak ve onların geçim sıkıntısı çek
meden kendi dallarında yeterince yetişmelerini oluş
turacak ve toplumumuza üstün değerde öğretim üye
lerini kazandırmış olacaktır. 

Bu nedenle, kanun tasarısının lehinde oyumuz 
olacaktır. Ayrıca bu yeni tasarımız öğretim üyeliği 
dışında yönetim görevi alan arkadaşlarımıza rek
törlere, yardımcılarına, dekanlara ve d'iğer yönetici 
kadroya da, öğretim üyeliği dışında, bir ödenek öden
mesini öngörmekte ve dolaymyle en seçkin bilim 
adamlarımızın ve öğretim üyelerimizin yönetim kad
rolarında çalışmasını sağlamaktadır. Bu yöntem ge
tirilmemiş olsaydı, paralı öğretim üyesinin jektör 
olması, yönetici olması sağlanacak; ama gerçekten 
üniversitenin beklediği, fakültenin beklediği seçkin 
bilim adamı, yönetici kişilere yeterli bir ödeme ya
pılmadığı için, bu yöneticiliği kabul etmeyecek
ti. Yeni tasarının bu yönünü de takdirle karşılıyo
ruz. 

Bu nedenle, öğretim üyeliği sıkıntısı çekilen yer
lere öğretim üyesi bulacağından, jöğretim üyeliğini 
çekici bir duruma getirdiğinden ve en seçkin kimse
lerin öğretim üyesi olabilmesini sağladığından bu 
Kanunun lehinde oy kullanacağız. 

Bu nedenle, grupum ve şahsım adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. „ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dere. 
Başka söi isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

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

1 nci maddeyi okutuyorum: 
25 .-6 .1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel 
Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Kanuna Bazı Madde

ler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — Kanunun, «Öğretim Üyeleri ve Asis

tanlar Sınıfı» başlığını taşıyan 2 nci maddesinin (b) 

bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Öğretim Üyeleri ve Asistanlar sınıfı : 
Madde 2. — 
b) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri ve atandık

ları tarihi takibeden aybaşından itibaren, 4 ncü dere
cenin ilk kademe aylığını (kazanılmış hak olmamak 
şartıyle) almaya başlarlar. Doçentliğe atanacakları 

I zaman daha yüksek derecede bulunanlar kazanılmış 
haklarıyle atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

I 1 nci maddeyi metninde olduğu şekliyle oyları1 

niza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Kanunun, «Öğretim ve Araştırma 
Görevlileri ve Diğer Yardımcılar Sınıfı» başlığını 
taşıyan 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

I m'iştir : 
Öğretim ve araştırma görevlileri ve diğer yardım

cılar sınıfı : 
Madde 3. — Öğretim ve araştırma görevlileri 

ve diğer yardımcılar sınıfı öğretim ve araştırma gö
revlileri, okutmanlar, uzmanlar ve- çeviricilerden olu-, 
şur. 

Bunlardan öğretim ve araştırma görevlileri açık 
öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri 
karşılık gösterilmek suretiyle Devlet Memulları Ka
nununa göre girebilecekleri sınıfın derece ve ka
demesinin iki derece üstünden, diğerleri ise bir de-

I rece üstünden işe başlarlar. 
Gerektiği takdirde, kadro karşılık gösterilmeksi-

zin sözleşme ile yabancı uzman çalıştırılabilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen «ayın 

üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Kanunun, «Kadrolar» başlığım ta-

I şıyan 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Kadrolar : 
Madde 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile asis

tanların ve diğer yardımcıların kadroları, üniversite
lere bağlı fakülte ve diğer öğretim ve araştırma ku 

I rumlarının talepleri üzerine, üniversite senatolerı ta-
J rafından tespite ve üniversitelerarası kuıulca ona-
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narak ilgili makama teklif edilir. Kadrolar, kadro 
veya teşkilât kanunlarında gösterilir. 

Kadroların. hazırlanması :le ilgili ortak esaslar, 
üniversitelerarası kurulca ve bir yönetmelikle sapta
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok, Değişiklik önergesi yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Kanunun, «Gösterge Tablosu» baş

lığını taşlyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini almış asistanlara her ay 50, doçentlere her 
ay 100, profesörlere her ay 200 gösterge üstü uygu
lanır. İdarî görevlerden dolayı ayrıca her ay rektör 
olmayan üniversitelerarası kurul başkanına ve rek
törlere, birden fazla fakülteden oluşan, tüzelkişiliği 
olan üniversiter bilim ve tıp merkezi başkanlarına 
almakta oldukları aylık maaş tutarının 1/2'si rektör 
yardımcısı ve dekanlara 1/3'ü yüksekokul müdürü 
dekan yardımcısı ve okul müdürlerine 1/4'ü kadar 
ek ödemede bulunulur. 

İdarî görev tazminatları emeklilikte dikkate alın
maz. 

(BAŞKAN — Madde 'ile ilgili söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

(Madde ite ilıgil değişiklik önergeleri vardır, evve
lâ biîgiileııinize sunuyorum: 

Miltet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Üniversiteler Personel 'Kanu

nu tasarısının 4 ncü maddesinde yer alan (gösterge 
tablosu) na ilişkin fıkraların aşağıdaki şekilde değiş-
iktin&tâim dm ve teklif ederiz. 

/«Ancak, doktorasını yapmış veya topta uzman
lık yetkisini almış asistanlara her ay 5Q, doçentlere 
her ay 100, profesörlere her ay 200 gösterge üstü 
uygulanır.» 

Edirne Miletvekilii Eskişehir Milletvekilli 
ÎİfhamS Ertem Orhan Oğuz 

Adana Mitafeveküi Çanakkale Milletvekili 
M. Hulusi özkul Zekiye Gülsen 

•Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1765 Sayılı Üniversite Personel Kanaıumıa Bazı 

Matddeieriain Değiştirilmesi hakkındaki Tasarısının 
4 n«ü maddesindeki gösterge tablosuna ilişkin fıkra

nın altına aşağıdaki fıkranm ilâvesini arz ve «ekÜl 
adertiz. 

Eskişehir Mflîe*vekiJli Manasa Müîîeltvekü 
Orhan Oğuz Şiİeyırnarı Çağlar 

Kastamonu Milletvekili Bilecik Mİlıetövekfli 
Hasan Tosyalı Muzaffer Erddm 

Balıkesir Mliie*vekili Manisa M'ltotıvejfciilji 
Cihalt Bilıgehan Hilmi Okçu 

Antalya Milejtveikili Bursa Mülıetveküli 
Abdurrahfim Erdem Cemal Külahlı 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

,Bk fıkra : «Üniversitelerin çeşitli nedenterte nor
mal öğretâm düzenlerinin bozulması ve öğretöirn/in 
fliillen yapılamaması halinde, üçüncü fıkradaki öde
meler, rnıüesseselierin öğretime kapalı kaldıkları sü
reler için yapılmaz.» 

BAŞKAN — Şimdi geliş sırasıım göre yeniden 
okuyarak oylarınıza sunacağım. 

(Edirne MUetvefcM llhami Ertem ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümett?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER

DEM (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi oylarımıza sumuyorum1: Kabul edenler... 

Kalbul etaeyenılter... Önerge kabul edimişitir. 
Diğer önergeyi tekrar okuyorum. 
(Eskişehir Milleıtvekrli Orhan Oğuz ve 8 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Korriisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Kakıyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER

DEM (İzmir) — tik cmr& kabul edafcbğin* göre, 
biünliyoruım bu önergeye artık lüzum var mı Sayım 
Başkan? 

BAŞKAN — içtüzüğe göre, «Evet» veya «Hayır» 
şekillinde beyanınızı rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (İzmir) — Yüce Medttön takdirine arz ediyo
rum, 

jBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylanıuza sunuyorum . Kabul eden-

ter... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
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4 neti maddeyi, kabul «eften önergelerle aldığı 
değişik şekilde oylarınıza, sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kanunun, «Görevlendirme» baş-
hğwıı taşıyan 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğişjtirlmiştöir: 

Yurt îçd Görevlendirme ödemelierıi: 

.Madde 13. — Yurt içimde bir görevin ifası için 
görevleodirilıip süreli veya geçici olarak aslî görev 
yerinden ayrılan üniversite öğretim üye ve yardım
cılarına gerçek yol giderleri ve günlerin her biri için 
Harcırah Kanunu uyarınca gündelikleri ödenir. 

Ödeme, üniversite hesabına görevlendirilenllere 
ümiversitelerce, başka kurum hesabına görevlendiri
lenlere ilgili kurumca, yapılır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ye*. DeğişicJÜk önergesi yok. 

ıMaddeyfi okunan şekiıyle oylarınızla sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Kanunun «öğretim Yükü ve Ek 
Ders Ücreti» başlığını taşıyan 14 neü maddesi aşa-
ğndaikli şekilde değişttiırilm iştir: 

Öğretim Yüklü ve Ek Ders Ücreti: 
.Makide 14. — Bağılı olduğu üniversite içinde, bir 

öğretim üyesinin öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ve yö-
meüGigi tez mükltarı dikkate alınarak ve yönetiim hiz
meti de göz önünde bulundurularak üniiversSteleraraisı 
kurulca hazırlanacak tüzükle tayıim olunur. 

iğretim yükünü bağlı bulunduğu kurumda dol
durmayan öğretim üyeleri, aynı üniversitedeki diğer 
öğretkn kurumlarında öğretkn yükünü doldurun
caya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mec
burdurlar. 

öğretıim üye ve yardımcılarına bağlı bulunduk
tan, öğretim kurumunun dışmdakıi ek ders seminer 
ve uygulamalar içlin, o kurum bütçesinden aşağıdaki 
göstergeler üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

1. — Doktora yapmış asistanlar, tıpta uzman
lık almış olanlar ve üniversitelerarası kurulca tespit 
edilen esaslara göre uzmanlık yetfkisli alan asistanlar 
icar* 7, 

2. — Üniversite, profesör ve doçentleri için 12, 
Bu göstergeler 657 sayrtı Devlet Memurları Ka

nununa göre tespit edilecek kafteayı ile çarpılarak, ek 
ders saat ücreti hesasptemr. 

tBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi metîindeki şekMyle oylarmıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edÜmiiçtir. 

Madde 7. — Kanunun, «Kuruluş ve Gerilme Güç
lüğü ödeneği» başlığını taşıyan 15 noi maddesi aşa
ğıdaki sekide değiştirtilmiiştir. 

(Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Hizmet ödeneği : 
Madde 15. — Kuruluş ve geliişmasitode güçlük 

olan üniversite veya kuraluşten kjadrolarında veya 
kadroları ile geçici olarak görev yapan öğretim üye 
ve yardımcılarına «Kuruluş ve Gelişme GuÇ&üğÜ Öde
neği», bu kuruluşların tıp fakültelerinde en az iki 
yıl devamlı görev alan öğretkn üye ve yardımcîlanna 
hastana ve enısrjrjü Mzmeöeri için ayrıca «Hfemet 
ödeneği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek kuruluş ve gelişme güç
lüğü ve htizmet ödeneği her yıl, üniveftieelietiafası 
kurulun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine 
göre tespit edeceği, mfikıtaflar gözönünde bnkmdu-
rulmaık suretiyle, bütçe kanunlarında gfeterMr. 

Kuruluş ve gelişmesinde güçtük oton üniversite 
veya kuruluşların, kuruluş ve gdişmesd güçlüğünün 
süresi, kuruluşundan itibaren geçen on yrİdaaı ftuâa 
olamaz;. Ancak, bu süre bir defaya mahsûs olmak 
üzere ilgili kuruluşun teMMS ve Bakanlar Ktmaunuft 
kararı ite 5 yri, uzatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

•Madde ile ilgili ilk değişiklik önergesi vardır. 
Geliş sıraisına göre okuyor, bilgilerinize sunuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin son paraigrafuım, aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini arz ederiz. 
îıstaribul Muğla 

Ali Nejat Ölçen Halil Dere 
Balıkesir İstanbul 

Necati Cebe Hasan Basri Akkiray 
Çorum 

Cahit Angın 

Kuruluş ve gelişme gülçüğürfün süresi, kuruluş ve 
gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kurrf«ştârtfl, 
bu yasanın yayim tarihinden önce kurulmuş olanla
rının, yasanın yayımı tarihinden Mbaren geçen beş 
yıl, daha sonra kurulanların kuruluşundan iûbaren 
geçen on yıldan fazla olamaz. Ancak bu süre, bir 
defaya mahsus olmak üzere ilglili kurutuşun teklifi ve 
Balkanlar Kurulu kararı ile beş yd uzaitrirr. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte oton 1976 sayılı Yasa içe

riğin in değiştürimes'iyte elgÜli yasa teklifinin 15 nd 
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maddesline, Komisyonca eklenen, 3 ııcü fıkranın me
tinden çıkarılmasını öneririz. 

Ankara Eklime 
Oğuz Aygün İlhami Ertem 

Eskişehir Adana 
Orhan Oğuz M. Hulusi Özkul 

Kayseri Konya 
Mehmet Almışyedioğlu Şener Battal 

GEREKÇE 
Yurdumuzun henüz yeterince gelişememiş yörele

rinde sürekli yüksek öğrettim görevi yapacalk öğre
tim üye ve yardıımcıılaonı sağlatma güçlüğü dievam et
mektedir. örneğin 19 yıldan Ibu yana çalışma yapan 
Atâltürk Üniversitesine bugüne ikadar katılmış olan 
öğntim üyesi ve yardumcıftarından yarıdan fazlası belli 
süreler sonunda görevlerinden ayrılmışlardır. * 

Eğer söz Ifoonüsu 3 ncü fukra yajsalaşacaik olursa, 
Atattürk Ünüversitesii Ve ıbenzeri yüksek öğrenim ku-
rutmılaıraıda görev yapabilecek öğrettim üyesü ve yar
dımcıları (buîiunamaıyaca'kltır. 

.'BAŞKAN — Şimdi aykırılık sırasına göre işleme 
'koyacağım. 

{Ankara. Milletivelkiıli Oğuz Aygün ve 5 arkada
şının önergesi ıtetkrar okundu). 

PLAN KOMİSYONU IBAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Oğuz Aygün 
ve arkadaşlarının değil, Sayın Ali Nejat Ölçen ve ar
kadaşlarının önergesine 'katılıyoruz efendim. 

OBAŞKAN — Aykırılık (deercesine göre evvelâ bu 
önergeyi İşleme -koyacağım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN {Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — ©u önergeye 'kaitılmıyorsunuz. 
Sayın Balkan?. 
MİLLÎ EĞİTİM ©AKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(tzırnir) —Sayın ©aşikan, ükisi aynı amacı esas almış 
olan önergeler; falkat Sayın Ali Nejat Ölçen ve arka
daşları tarafından verilen öneri, esasında almacı tam 
anlamıtyle gerçekleştirmeye matuf. O itibarla, Sayın 
Oğuz Aygün ve arkadaşları tarafından verilen öneriye 
katılmıyorum efiendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) ~ Geri alıyoruz. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Geri alıyoruz. 

, ŞENER BATTAL (Konya) — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi geri istemişlerdir. Öner

geyi geri veriyor ve. işleme koymuyoruz. 
Sayın Ali.Nejatt Ölçen ve arkadaşlarının önerge-

stim tekrar okuyorum :. 
(işitanlbul . Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 4 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN. — Sayıp. Komisyon, teknik olarak bir 
cümle diüşükiüğü var gi'bi geldü. - .'••.;• 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, bize göre yok; aıma redakte 
etmek için emredersiniz bize veriniz efendim. Lütfe
diniz veriniz biz bakalım efendim. 

BAŞKAN —- Bir dakika ,;teıkrar bakayım efen
dim. 

«Kuruluş ve gelişmesinde güçlü'k olan üniversite 
veya 'kuruluşların., bu yasanın yayın tarihinden önce 
'kurtulmuş olanlar için» şeklinde daıha iyi olacak gibi 
geliyor bana da. «Olanların» diyor, sonunda «fazla 
olaimaz,» diyor. 

HASAN BASRİ AKKİRAY (İstanbul) — «Olan
lar için» olalbüMr efendim. 

BAŞKAN — «Olanlar için, yasanın yayın tarihin
den 'İtibaren geçen 'beş yıl, daha sonra kurulanların 
kuruluşumdan itibaren geçen on, yıldan fazla olamaz» 

Komistyoina veriyoruım önergeyi; hemen rica ede
ceğim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, bir sonraki mad
deye geçmek mümkün mü? 

BAŞKAN — Hay hay, hay hay efenidim. 
Redalfcsiiyon baikımından önergeyi Komisyona taik-

diim etltük. 
Şimdi, 8 ncimaddeyi okutuyorum: 

Madde 8. — Kanunun «İş Güçlüğü, İş R'is'ki ve 
Temimindelki Güçlü'k Zamimı» başlığını taşıyan 16 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İş Güçlüğü, İş Riski, Temi hindeki Güçlü'k zammı 
ve ek ders ücreti : 

Madde 16. — Öğretim üyeleri ve asistanlara iş 
güçlüğü, iş riski, ve teminindeki güçlük zammı ola
rak, her türlü eik gösterge hesaiba katılmaksızın, her 
ay almakta oldukları aylıkları tutarının % 35'i oranın
da ve diğer yardımcılara da % 40 oranında ilâve bir 
ödemede bulunulur. 

Asistanlara ve dışarıda mesleklerini icra etmeye
rek tam gün çalışan öğrettim üyelerine ayrıca aldık
ları aylıklarının aylık tutarının % 25'i oranında ek 
ödemede bulunulur. 

Üniversiteler Kanununa göre bağlı bulunduıkları 
öğretim kurumları dışınida görevlendirilen öğretim 
üyelerine, ders seminer ve uygulamalar karşılığında 
haftalık ek ders saatinin 4'le çarpımı ile bulunan so
nucun ders ücreti ile çarpımı sonucu elde edilen meb, 
lâğ, tatil ayları dahil görevlendiriîllmelerinlin devam 
etltiği sürece her ay ödenir. 

— 98 — 



M. Meclisi B : 73 9 . 3 . 1976 O : 1 

• GörevleHıd^iteelerd'e görevlendirildiği üniversite 
veya fa'küîitece ödeme yapılır. 

Üniversite dışında serbest meslek icra eden öğre
tim ülyeletfi İş güçlüğü, iş riıslkli ve tem in'in deki güçlük 
zammı ile talm gün zaimımını atamazlar. 

Aslî görevi üniversite kadrosunda bulunan öğretim 
yardımcıİarı hiç bir 'surette serbest meslek icra ede
mez, Ibaş'ka kurumlarda çalışamazlar. 

Üniversitelerin fakültelerin veya üniversitelere 
bağlı diğer kuruluşların döner sermayelerinden fay-
daılanan (kurum veya sağlık müesseselerinde çalıştın-
lacaik, yükseköğrenim görmüş yardımcı personel ile 
meslek okulları veya kurslaırdan mezun yardımcı per
sonele, teknik ive genel idare, görevlerinde çalıştırı
lan diğer hiztmefclü personele her ay maaşlarına ek 
olarak 2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye 
gelirlerinden karşılanan Ibiir tazminat verilir. 

Döner sermayesi olan 'kuruluşlarda, döner serma
yeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin gi
recekleri (kademeler yukarıdaki nispeti aşmayacak şe
kilde üniversitelere bağlı döner sermaye kuruluşların
da Üniversite yönetim kurulunca, fakültelerde ise; fa
külte yönetim kurullarında tespit edilir. 

Aylık, ek gösterge, idarî görev tazminatı ve e/k 
ders ücreti, dışındaki 'kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği, hizmet ödeneği, iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zaımlmı ile tam gün ödeneği ve 1750 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 39 ncu maddesine gö
re ödenecek olan ücret ve primlerin toplamı; aylıik ve 
ek göstergeler toplamının üniversite öğretim üye ve 
yardımcıları için har ibuçuik, diğer kurulularda bir 
katından fazla olamaz. 

BAŞKAN — 8 nci madde ile ilgili söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Madde ile ilgili iki önerge vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 1765 sayılı «Üniversite Per

sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin tasarının 8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif ederiz. 
. Madde .8. — Kanunun «iş Güçlüğü, îş Riski ve 
Teminindeki Güçlük Zammı» başlığını taşıyan 16 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde -değiştirilmiştir. 

fş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zam
mı, Tam Gün Ödeneği: 

Madde 16. — Bütün öğretim üyelerine, asistanlara 
ve diğer yardımcılara iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zammı olarak her türlü ek gösterge he
saba katılmaksızın, her ay, almakta oldukları aylık

ları tutarının yüzde 40'ı oranında ilâve bir ödemede 
bulunulur. Bu miktar rektörü olmayan üniversitelera
rası kurul başkanına ve rektörlere birden fazla fakül
teden oluşan tüzelkişiliği olan üniversite, bilim ve tıp 
merkezi başkanlarına yüzde 20; rektör yardımcısı ve 
dekanlara yüzde 10, yüksekokul müdürü, dekan yar
dımcısı ve okul müdürlerine yüzde 5 oranında fazla 
olarak ödenir. 

Asistanlara ve dışarıda mesleklerini icra etmeye
rek tam gün çalışan öğretim üyelerine ayrıca her ay 
aylıkları tutarının yüzde 40'ı oranında ek ödemede 
bulunulur. Üniversite dışında serbest meslek icra eden 
öğretim üyeleri, bu. fıkrada öngörülen tam gün öde
neğini alamazlar. 

Aslî görevi üniversite kadrosunda bulunan öğre
tim yardımcıları hiç bir surette serbest meslek icra 
edemez, yükseköğretim kurumlarından başka kurum
larda çalışamazlar. 

Üniversitelerin, fakültelerin veya üniversitelere 
bağlı diğer kuruluşların döner sermayelerinden, fay
dalanan kurum veya sağlık müesseselerinde çalıştırı
lacak yükseköğrenim görmüş yardımcı personel ile 
meslek okulları veya .kurslardan mezun yardımcı per
sonele teknik ve genel idare görevlerinde çalıştırılan 
diğer hizmetli personele her ay maaşlarına ek olarak 
2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye gelirle
rinden karşılanan bir tazminat verilir. 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner serma
yeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin gi
recekleri kademeler yukarıdaki nisbeti aşmayacak şe
kilde ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak sure
tiyle üniversitelere bağlı döner sermaye kuruluşların
da üniversite yönetim kurulunca, fakültelerde ise fa
külte yönetim kurulunca tespit edilir. 

Aylık, ek gösterge, idarî görev tazminatı ve ek 
ders ücreti dışındaki kuruluşlar ve gelişme, güçlüğü 
ödeneği, hizmet ödeneği, iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zammı ile tam gün ödeneği ve 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 39 ncu maddesine gö
re ödenecek olan ücret ve primlerin toplamı; aylık 
ve ek göstergeler toplamının üniversite öğretim üye 
ve yardımcıları için iki, diğer kuruluşlarda bir ka
tından fazla olamaz. 

Edirne Eskişehir 
tlhami Ertem Orhan Oğuz 

Adana Çanakkale 
M. Hulusî özkul Zekiye Gülsen 

Mardin 
Talât Oğuz 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 1765 sayılı «Üniversite Per

sonel Kanunu» nun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ilişkin tasarının 8 nci maddesinin aşağıdaki şekil* 
de değiştirilmesini saygıyle arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — Kanunun «iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zammı»! başlığını taşıyan 16 ncı 
maddesi aşağıdaki eskilde değiştirilmiştir. 

iş güçlüğü, iş riski, Teminindeki güçlük zammı, 
Tam gün ödeneği, ek ders ücreti. 

Madde 16. — Bütün öğretim üyelerine, asistan
lara ve diğer yardımcılarına iş güçlüğü, iş riski ve te
minindeki güçlük zammı olarak, her türlü ek göster
ge hesaba katılmaksızın, her ay, almakta oldukları 
aylıkları tutarının P/c 40'ı oranında ilâve bir ödeme
de bulunur. 

Asistanlara ve dışarıda mesleklerini icra etmeye
rek tam gün çalışan öğretim üyelerine ayrıca, her ay, 
aylıkları tutarının % 40'ı oranında ek ödemede bu
lunulur. Üniversite dışında serbest meslek icra eden 
öğretim üyeleri bu fıkrada öngörülen tam gün öde
neğini alamazlar. 

Aslî görevi Üniversite kadrosunda bulunan öğre
tim yardımcıları hiç bir suretle serbest meslek icra 
edemez, yükseköğretim kurumlarından başka kurum
larda çalışamazlar. 

Üniversitelerin, Fakültelerin veya üniversitelere 
bağlı diğer kuruluşların döner sermayelerinden fayda
lanan kurum veya sağlık müesseselerinde çalıştırıla
cak, yükseköğretim görmüş yardımcı personel ile mes
lek okulları veya kurslardan mezun yardımcı perso
nele, teknik ve genel idare görevlerinde çalıştırılan 
diğer hizmetli personele, her ay maaşlarına ek olarak 
2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye gelirle
rinden karşılanan bir tazminat verilir. 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner serma
yeden ücret, tazminat ve prim alacak personelin gi
recekleri kademeler yukarıdaki nispeti aşmayacak şe
kilde Üniversitelere bağlı döner sermaye kuruluşla
rında Üniversite Yönetim Kurulunca, Fakültelerde 
ise; Fakülte Yönetim Kurullarında tespit edilir. 

Aylık, ek gösterge, idarî görev tazminatı ve ek 
ders ücreti, dışındaki kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği, hizmet ödeneği, iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zammı ile tam gün ödeneği ve 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 39 nco maddesine gö
re ödenecek olan ücret ve primlerin toplamı; aylık 
ve ek göstergeler toplamının Üniversite öğretim üye 

ve yardımcıları için iki, diğer Kuruluşlarda bir katın
dan fazla olamaz. 

Muğla Hatay 
Halil Dere Sabri ince 
istanbul Balıkesir 

Hasan Basri Akgiray Necati Cebe 
izmir 

Remzi Özen 

BAŞKAN — Daha geniş kapsamlı ve daha aykırı 
mahiyette olması sebebiyle ilk okunan önergeyi yeni
den okutarak, evvelâ işleme onu koyacağım. 

(Edime Milletvekili lîhami Ertem ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Efendim, Sayın Ertem ve arkadaş
larından rica ediyorum, acaba 1,5 katı mı olacak, 
yoksa 2 katı mı olacaktır? 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Zaten 1750 sayılı 
Kanunda 2 katı olacağı öngörülmüştür, yani 2 katı 
olacaktır. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — 1,5 katı mı, 2 katı mı? 

BAŞKAN — 2 katı diyorlar efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, za

ten üniversiteler Personel Kanununda 2 katı öngö
rülmüştür. O bakımdan 2 katı üzerinden olmasında 
ısrar ediyoruz efejıdim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Yüce Meclisin takdirine arz ediyo
ruz, Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALt NAİLİ ERDEM 

(izmir) — Yüce Meclisin takdirine arz ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ne Hükümet tak

dire arz ediyorlar. 
önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Sayın Halil Dere ve arkadaşlarının önergesini de 
içine alacak şekilde olan bu önerge kabul edildiği 
için, bu önergeyi işleme koymuyorum. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Saym Başkan, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Saym Halil Dere ve arkadaşlarının 
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önergesinde bir fark, 4 neti maddede Yüce Meclisi
miz idarî görev tazminatını kaldırdığı cihetle, bu mad
denin esasen hu şekliyle oya konmaması gerekir; za
ten maksat hâsıl olmuştur. Sayın Halil Dere ve ar
kadaşlarının da maksat ve amaçları buydu efendim. 

BAŞKAN — îfade ettim efendim, bendeniz de 
ifade ettim, 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
HALİL DERE (Muğla) — Halledildi efendim, 

geri alıyoruz. 
BAŞKAN — 8' nci maddeyi, kabul edilen öner

ge ile aldığı değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci madde ile ilgili önergenin redaksiyonu ya
pıla/ak gelmiştir; onu tekrar okuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
15 nci maddenin son paragrafının aşağıdaki bi

çimde değiştirilmesini arz ederim. 
İstanbul Muğla 

Ali Nejat Ölçen Halil Dere 

Balıkesir İstanbul 
Necati Cebe Hasan Basri Akgiray 

Çorum 
Cahit Angın 

Kuruluş ve gelişme güçlüğünün süresi, kuruluş ve 
gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların, 
bu yasanın yayım tarihinden önce kurulmuş olanları
nın, yasanın yayımı tarihinden itibaren geçen beş yıl, 
daha sonra kurulanların kuruluşundan itibaren geçen 
on yıldan fazla olamaz. 

Ancak bu süre; bir defaya mahsus olmak üzere il
gili kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
beş yıl uzatılır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıldılar. 
Yüce Heyetin oylarına sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi, önergede kabul edilen değişik şek

liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Kanuna aşağıdaki geçici 8 nci mad

de eklenmiştir. 
Geçici madde 8. — Bu Kanunun ödemelerle ilgili 

hükümleri, bu Kanunun yayımını takip eden aybaşın
dan itibaren geçerli olmak üzere'uygulanır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — Kanuna aşağıdaki geçici 9 ncu mad

de eklenmiştir. 
Geçici madde 9. — Bu Kanunun yayımından önce 

doçentliğe atananların intibakı, bu Kanunun 2 nci 
maddesinin (b) bendine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 11. — Kanuna aşağıdaki -geçici 10 ncu 

madde eklenmiştir. 
Geçici madde 10. — Kanunun 18 nci maddesinin 

birinci fıkrasından yararlanmak isteyen öğretim üye
lerine, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl
lık ek başvurma süresi tanınır. 

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

Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1765 sayılı Personel Kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kâ
nunun geçici onuncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Geçici madde 10. — Kanunun 18 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkrasından yararlanmak isteyen 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına, bu Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren bir yıllık ek başvurma süresi 
tanınır.» 

Eskişehir İzmir 
Orhan Oğuz İsmail Taşlı 

Yozgat Çanakkale 
İhsan Arslan Zekiye Gülsen 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Ne fark var acaba Sayın Başkan? 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, arz 

edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Oğuz, 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

Kanunun 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, «öğre
tim üyeleri ve öğretim yardımcıları» diye bir deyim 
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kullanılmıştır, öğretim-yardımcılarının da istifade et
mesi gerekmektedir. 

2 nci fıkrada, «öğretim yardımcıları» ifadesi unu
tulmuştur. O bakımdan istifade edememişlerdir. Sa
dece «öğretim yardımcıları»! kelimesinin buraya ilâ
vesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
11 nci maddeyi yeni şekli ile oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

Madde 1.3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok, Deği-
siklik önergesi yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tütfıü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Kânunun tümü açık oylamaya ta
bidir. Ancak vaktin gecikmesi sebebiyle gelecek Bir
leşimde, kanunların görüşme gününde yapılacaktır. 

Bu suretle çalışma süremizin sonuna yaklaşmış 
bulunuyoruz. Yeni bir işin görüşülmesi için kâfi va
kit olmadığından, Genel Kurulun aldığı karar gere
ğince, gündemimizin 63 ve 70 nci sıralarındaki Mec
lis Araştırması önergelerinin öngörüşmesinden sonra 
Anayasa Mahkemesine üye seçimini yapmak ve diğer 
denetim konularını görüşmek için 10 . 3 . 1976 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.42 

*>&<* 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

73 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1976 Salı 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
vasa'mn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 

ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/17) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayamşma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ije siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

8. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

9. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 



10. — Urfa Müetvekü Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

11. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 ytfmdân itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

12. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edîfen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün Î02 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

13. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar-
RadaşıflfB, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi îç-
Çüzüfürrürı 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25-) 

14. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldandı ve 9 
ariada'şmm, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında' meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacryle Anayasanın 88 nci, Miltet Meclisi 
İçtözüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkia önergesi (10/26) 

15. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 

fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad-
dcterin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

16. — İzmir Milletvekili Yüksel Çataıur ve 23 
arkadaşının, Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya-

ı pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
I olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103. ncü madde-
I leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/28) 

17. — Afyon K. Milletvekili Süleyman Mutlu ve 13 
I arkadaşının, sanayimizin sınıflandırılması, haıp sana-
I .yünde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre bı-
I rakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına el 
I konulabileceğinin tespiti konularında Anayasanın 

88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddesi 
I uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner

gesi. (8/4) 

18. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar -
I kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
I ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ-
I lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
I içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

19. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka-
I daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge-
I riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ-
I lamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
I içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

I 20. — Adana Milletvekili Osman Ç ı t a k ve 9 ar-
I kadaşının, Kuveyt (PlC) firmasının Akdeniz Gübre 
I Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
I Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
I olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
I Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-
I leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
| kin önergesi. (10/31) 

I 21. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
I Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil-
| letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
jj kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli-
l; tikasına etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
l nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad-
, deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş

kin önergesi. (10/32) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Bufldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey-

I dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı-



karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

23. — Kars MdöetveMM Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nei Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Mardin MiHetvekM Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/35) 

25. — Bolu Milletvekili Abdi özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullamlan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

27. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demlrel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 nci iinaddeleri uyannca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

28. -— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının Bedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

29. — Denizi Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına itişkin önergesi. (10/40) 

30. — Afyon Miletvefcii Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya

sal düzeni y©k etmek isteşasu iç ve dif etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anay&myft 08 
nei Millet Meclisi içtüzüğünün IQ2 nci maddeten 
uyarınca bur Meclis Araştırması açılmasına ilijfcm 
önergesi. -(19/41) 

31. — Burdur Milletvekili Aü Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üretieinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
ler Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Dpğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığım ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasama $8 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması arılmasma ilişkin 
önergesi, (10/43) 

33. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsın-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

34. — Adana Milletvekili Osman Çrtt&k we *9 
arkadaşının, vergi iadeli sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatta hangi sektörle yapıhnsa 
Türkiye'nin yararına olacağım saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemacı
lığının sorunlarım tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet .Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mactis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

36. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 



37. — Hatay Milletvekili Maliik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama
larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. (10/48) 

38. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

39. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

40. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/51) 

41. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

42. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına- işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 8$ nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

43. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

44. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

45. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

46. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil 
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

47. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının. Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa-
nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (ÎCı/56) 

48. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

50. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

51. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
soaınlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 
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52. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmların barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

53. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

54. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

55. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

58. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

59. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşın m, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

60. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve • 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88. nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

61. — Malatya Miletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

62. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

63. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğlu 
ve 13 arkadaşının, Amerikan Lockheed Aircraft Şir
ketinin Türkiye'de bazı kişilere rüşvet dağıttığı iddi
alarının doğru olup olmadığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

64. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

65.. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

66. — Ankara Milletveküi Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 
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67. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi Tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

68. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

69. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

70. — Demokratik Parti Grupu adına Grup Baş-
kanvekilleri Konya Milletvekili Özer Ölçmen ile Niğ
de Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, kamu kuruluş
larına yurt dışından yapılan alımlarda komisyoncu
luk, aracılık yapan şahıs ve firmaları saptamak; rüş
vet ve yolsuzluk konularını açıklığa kavuşturmak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/79) 

71. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç-
hiza't Falbrika'sının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile 'bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önecgesi. (10/80) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsai'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soru
ya çevrilmiştir. 



13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl üine ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskinı'n, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — istanbul Milletvekili Gülhıs Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem Sahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerih-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanmdan sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir • çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan* Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. r— Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

•31. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tamuna Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanmdan sözlü soru önergesi (6/76) 

37. -— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, Cum 
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç?un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. r— Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan-" 
dan söz|ü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha-
tay2ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 



43. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in. 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından • sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın. 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakamı.dan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

4S. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarımn 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89). 

49. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın. 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve tmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

. 53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayri menkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin. adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margariniere ilişkin Ticaret vs Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sozUi soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 



71. — İstanbul Milletvekili Hüseyin özdernir'in, 
Tunceli öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptınlan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
iîiskin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu ©lanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 

Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nmdan sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/146) 

92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 



98. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönrnez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

110. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri-

1Q — 

mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili irfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) * 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi özkük'ün, Bolu 
• ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 
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124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-

lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
( * ) • 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili îlter Cubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığımda yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili îlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine üişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halk Evii-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Mületvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195* 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'în, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/222) (*) 

141. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

142. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

143. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

144. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

146. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228J) (*•) 

147. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

148. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararma 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201). 
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149. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

150. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 

151. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (•) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/632) 
t*) 

153. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül' 
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

155. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

15b. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, Hatay 
iline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

157. —• İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) • 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

159. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

160. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

161. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü. 
soru önergesi. (6/238) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
I 

TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 

rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğilim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

164. - - Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

165. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

166. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'in, 
Yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluklarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

167. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 -1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

168. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel açak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

169. — Adana Milletvekili tlter Çubukçu'nun, Ada
na cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

170. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 

171. — istanbul Milletvekili Necdet ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

173. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
1. — 24.2.1968 tarihli ve 1CCI5 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Gi
resun Milletvekili I. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşı
nın, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, C. Senato-



su Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Ma
nisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşı
nın ve tçel Milletvekili Oral Mavioğ'u'nun teklifleri 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/300, 2/252, 2/360, 
2/375,. 2/412, 2/413, 2/437) (S. Sayısı : 208) (Dağıt
ma Tarihi : 30 . 6 . 1975) 

X 2. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve Ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rıları ve C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, İzmir Milletve
kili İsmail Taşlı'nm teklifleri ve Millî Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları (1/276, 1/190, 2/52, 2/354) (S. 
Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 14.7.1975) 

3. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

4. — istanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi 3.7.1974) 

5. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m8 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/43) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1640 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. (1/176) (S. 
Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

8. — 22 . 11 .1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili İlhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Iç-

13 —' 
I işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 

Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 16 . 6 . 1975) 
9. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy ile Si

vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair içtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 10. — istihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X I I . - — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1975) 

X 12. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 206) (C. Se« 

i natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 
13. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve İd ar

kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
i yapılması hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci 

maddesi uyarınca gündeme alınma Önerisi (2/388) (Ss 

Sayısı : 203) pağıtma Tarihi : 1 . 7 . 1975) 
X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al

manya Cumhuriyeti arasında 30 Nisan 1964 tarihin
de aktedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
değiştiren Ara Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu {1/302) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma Ta« 
rihi : 1 . 7 . 1975) 

15, — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

16. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 

I (Dağıtma tarihi : 3 . 7 •. 1975) 

(73 ncü Birleşim) 



— 14 — 
17. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 

sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek 
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

18. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 19. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S, Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

20. — 5Ö6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 
ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine, değişik 60 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine, ve bu kanana iki ek 
madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasa
rısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve 2 arka-
daşmın teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişikliğe dair Plan 
Komisyon raporu (M. Meclisi: 1/286, 2/133; C. Se
natosu : 1/364) (M. Meclisi S. Sayısı: 194 ve 194'e 

1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı: 514) Dağıtma tarih
leri: 20 . 6 . 1975, 17 . 7 . 1975) 

21. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve. 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

22. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının go-
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasmda. imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 24. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

(X) Açtk oylanacak işleri gösterir. 



Dönem : 4 
Topiant, :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı :228 

25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasardan 
ve C. Senatosu Cumhurbaşkanmca Seçilen Üyesi Bahriye Üçok 
ve 18 Arkadaşının ve İzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın Teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plan Komisyonları Raporları (1/276, 1/190, 

2/52, 2 /354) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 31 . 3 . 1975 
Sayı : 71-1945/1693 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 3 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «1765 saydı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı «Üniversite Personel Kanunu» nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

Üniversiteler Kanunu ile birlikte hazırlanıp, o günün koşulları içinde yürürlüğe sokulan Üniversite Per
sonel Kanununun kısa bir süre sonra yetersizliği ortaya çıkmış ve Anayasa Mahkemesinin, bu Kanunun bazı 
maddelerini Anayasaya aykırı görerek iptal etmesi de gözönüne alınarak, Üniversite Personel Kanununda 
bazı değişiklikler yapılması zorunlu addolunmuştur. 

Ülkemizin planlı dönemde öngörülen hedeflere ulaşması için gerekli kalifiye insangücünün başlıca kaynağı 
üniversitelerimizdir. Mevcut üniversitelerimiz için olduğu kadar, yeni açılması planlanan üniversiteler için de 
en önemli sorun yeterince öğretim üyesinin bulunmamasıdır. Öğretim üyesi yokluğu her yıl - memleketimizin 
âcil ihtiyacının bulunmasına rağmen - onbinlerce gencin yükseköğrenim yapamaması sonucunu doğurmak
tadır. 

Öğretim üyeliği yorucu ve uzun bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Arzu edilen nitelikte ve sayıda öğ
retim üyesinin yetiştirilebilmesi, yetenekli gençlerin bu mesleği seçmelerine, mesleğin maddî olanaklar açısın
dan da cazip hale getirilmesine bağlıdır. 
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Yürürlükteki Üniversite Personel Kanunu, bu amacı gerçekleştirmeden çok uzaktır. Üniversite Personel 
Kanunu, üstün yetenek ve çalışma gücünü gerektiren, iki yabancı lisanı bilmeyi, doktora ve doçentlik imti
hanlarında başarıyı, doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerinin hazırlanmasını öngören üniversite öğretim 
üyeliği mesleğini, diğer bazı kamu personeli seviyesinde dahi korumaktadır. 

Yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesinin yanısıra, bugünkü öğretim üye ve yardımcı kadrosunun korun
ması da, Üniversite Personel Kanununda âcil değişikliğe ihtiyaç göstermektedir. Üniversiteler Kanununda, üni
versite dışında çalışma ile ilgili olarak tanınan 2 yıllık süre yakında sona ermekte ve tüm öğretim üyeleri
nin, en az memurlar kadar bir süre, çalışmalarını üniversiteye hasretmeleri zorunlu hale gelmektedir. Ancak 
yürürlükteki Personel Kanunu, bugünkü koşullar altında öğretim üyelerine yeterli maddî olanak sağlamadı
ğından, pek çok değerli öğretim üyesinin üniversitelerden ayrılma zorunda kalmalarından endişe edilmektedir. 
Mühendislik, tıp, hukuk ve diğer çeşitli dallarda, kendi alanlarının en yeteneklileri arasında bulunan öğretim 
üyelerinin, üniversite dışında çok iyi maddî imkânlara sahip olacakları bir gerçektir. Üniversitelerimizin ve 
netice itibariyle toplumumuzun bu yönden uğrayacağı kayıplar, uzun süre telâfi edilemeyecektir. 

Yukarda belirtilen hususlar dikkate alınarak öğretim üye ve yardımcılarına, imkân nispetinde malî olanak
lar sağlamak üzere tasarıya gerekli hükümler konulmuştur. 

Üniversite Personel Kanununda ayrıca, yönetim görevi yüklenen öğretim üyelerine, mevkilerinin gerekli 
kıldığı ödenekler öngörülmüş ve Kanunun iki yıllık uygulamada aksayan yönleri düzeltilmiştir. 

Maddeler gerekçeleri 

Madde 1. — Bu madde ile 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 2 nci maddesinin (b) bendinde, 
doçentliğe yükselme ve atamalarda, eski metinde olduğu gibi 4 ncü derecenin ilk kademe aylığının (kazanılmış 
hak olmamak şartıyle) almaya başlanacağı hükmü vazedilmiştir. Yalnız, maddeye, bu kişilerden doçentliğe 
atandıkları zamanda 4 ncü dereceden daha yüksek derecelere ulaşmış olanların haklarını saklı tutan bir cüm
le ilâve edilmiş ve böylece, kazanılmış hakları olanlar hakkında yapılacak işlemlerde doğacak tereddütler or
tadan kaldırılmıştır. 

Madde 2. — Bu madde, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunundaki öğretim araştırıcılarının Üniversite Perso
nel Kanununa da dahil edilerek iki kanun arasındaki uyumu sağlamak üzere hazırlanmış bir değişiklik öne
risidir. 

Tasarıya ilâve edilen son fıkra hükmü ile getirilen yeniliğe göre, bu sınıftaki elemanlara Senato kararı 
ile ders saati başına ücret ödenmesi veya sözleşmeli olarak çalıştırılmaları sistemi getirilerek, kadro aranmaksı-
sın ve dışardaki sürekli uzmanlık görevlerinin devam olanağı sağlanmış, Devlet Hazinesine yükletilen malî 
külfetlerin azaltılması ve üniversitenin öz (aslî) öğretim üye ve asistan kadrolarında tasarruf sağlamak olasılığı 
artırılmıştır. 

Madde 3. — Anayasa Mahkemesinin 14 . 2 . 1974 gün ve E. 1973/36-K. 1974/4 sayılı kararı ile 1765 sa
yılı Üniversite Personel Kanununun 5 nci maddesinin iptali ile ortaya çıkan boşluğu doldurmak amacıyle bu 
madde hükmü sevk edilmiştir. 

Anayasanın 120 nci maddesinin öngördüğü ilkelere uygun olarak önerilen metne göre, tasarının kanunlaş
masından sonra üniversitelerin öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer öğretim yardımcıları kadrolarına olan 
ihtiyaçları ilgili öğretim veya araştırma kurumlarının görüşü alınarak üniversite sentosunca tespit edilecek ve 
üniversitelerarası kurulca onaylanarak ilgili makamlara teklif edilecektir. 

Üniversiteler arasında birliği, uyumu ve eşitliği sağlamak için de yeni gereksinmelere göre yeni kadroların 
istemine ilişkin ilkeler üniversitelerarası kurulca hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenecektir. 

Madde 4. — 1765 sayılı Kanunun mer'i, 7 nci maddesinin III ncü fıkrası hükmü yeniden düzenlenerek, 
öğretim üyelerine yapılacak «gösterge üstü» ödemelerin öğretim üyeliği mesleğinin daha cazip hale getirilme
sine ve bilhassa çeşitli kamu kesimindeki görevlilere, örneğin yargıçlara ödenen seviyelere getirilmesine çalı
şılmış ve bu nedenle ders verme yükümlülüğü altında bulunan doktor veya tıpta uzman asistanlara gösterge 
üstü 50 tanınırken doçentlerin gösterge üstü ödemeleri 50 TL. dan 100 TL. na; profesörlerin gösterge üstü 
ödemeleri 100 TL. dan 200 TL. na çıkarılmıştır. 
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1765 sayılı Kanunun mer'i 7 nci maddesinin III ncü fıkrasında kabul edilen idarî görevlerden dolayı yapı
lan yan ödemeler hükmü, daha açık, bu görevlere isteği artırıcı ve yükletilen sorumluluklara uygun olarak dü
zenlenmiş ve daha evvel idarî görevlerde oldukları halde dikkate alınmayan dekan yardımcıları, okul müdür
leri bu ödemelere hak kazanacaklar arasına dahil edilmiştir. Önerilen yeni metinle yan ödemeleri, gösterge 
üstü ödemelerden ayırmak üzere, maaş tutarlarının nispetlerine göre, bir ödeme sistemi ile tespiti uygun mü
talâa edilmiştir. 

Bu şekilde, üniversitelerde, fakültelerde ve diğer öğretim veya araştırma kurumlarında öğretim, eğitim 
ve araştırma görevleri dışında ayrıca idarî görevler yüklenen öğretim üyelerine yapılacak ödemeler, 12 sayılı 
ve ondan evvelki Kanun Hükmündeki Kararnameler ile, diğer Devlet memurlarına idarî görevleri dolayı -
sıyle yapılan ödemeler seviyesine ulaştırılmıştır. 

Madde 5. — 1765 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi yeniden düzenlenirken, öğretim üye ve yardımcıları ile 
yüksek yargı organları üyeleri arasında bir paralellik sağlanmıştır. Esasen protokol işlerinde üniversite öğ
retim üyelerini yüksek yargı organları üyeleriyle aynı işleme tabi tutan Üniversiteler Kanununun 79 ncu 
maddesi de bu anlayışı aksettirmektedir. 

«Görevlendirme süresinde gündeliklerin tam olarak» ödeneceğini öngören hükümle, Harcırah Kanununun 
42 nci maddesinden bu ödemelerin muaf tutulması esası kabul edilmiş ve öğretim üye ve yardımcılarının genel
likle yurt içinde öğretim, eğitim ve araştırma ile görevlendirilmelerinde uygulanacak bu kural ile bu görevleri 
malî sıkıntıya düşmeden yapabilmeleri olanağı sağlanmıştır. 

Madde 6. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesi, öğretim yükünün tespitinde 
«Yönetim hizmeti» unsuruna da yer vererek yeniden kaleme alınmıştır. Böylece, çalışmasının büyük bir kıs
mını idarî görevleri nedeni ile üniversitesine hasredenlerin aleyhine olan durum ortadan kaldırılmıştır. 

ikinci fıkra, ile, üniversitesi dışında ek öğretim görevi alan öğretim üyelerine ödemeler yapılabildiği hal
de, kendi üniversitesinde veya onun diğer öğretim ve araştırma kurumlarında öğretim görevi alan öğretim 
üyelerine ödeme yapılmamasını öngören mer'i metnin doğurduğu eşitsizlik ve ayrıcalık ortadan kaldırılmış
tır. 

Madde 7. — 1765 sayılı Kanunun 15 nci maddesine, Tıp fakültelerinde görevli öğretim üye ve yardımcıla
rından, öğretim, eğitim ve araştırma görevleri dışında hastane ve enstitü hizmetlerinde bulunanlara «Hizmet 
ödeneği» ödenmesini öngören bir ilâve yapılmış ve madde başlığı buna göre yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Bu maddenin 1 nci fıkrası ile, mer'i Kanunun 16 nci maddesinin öğretim üyeleri ve asistan
lar için öngördüğü iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları % 35 (asistanlar için % 40) iken %50'ye 
çıkarılmış,, diğer öğretim yardımcıları için ise yine % 40 olarak saklı tutulmakla, üniversitelerin aslî (öz) öğre
tim üyeleri ve bunların kaynağını teşkil eden asistanlarla diğer yardımcı elemanlar arasındaki denge, günün 
şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

Tasarı maddesinin II nci fıkrası ile de, asistanlarla, dışarıda meslek icra etmeyerek tüm çalışmalarını 
üniversiteye hasreden öğretim üyelerine ayrıca % 40 oranında bir ödenek sağlanması öngörülmüş, böylece 
öğretim üyelerinin teşvik edilmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, öğretim üyeleri en az me
murlar kadar çalıştıkları takdirde sadece % 50 oranında bir ödenek alacaklar, (359 sayılı TRT Kanununa 
göre % 60 olabilmektedir) Full - Time ödeneği çalışma saati dışında da üniversite dışında görev almayanlara 
verilecektir. 

Tasarı maddesinin III ncü ve IV ncü fıkraları ile bağlı bulundukları öğretim kurumları dışında görevlen
dirilen öğretim üyelerine, öğretim yükünü aşan ders, seminer ve uygulamalar karşılığında ödenecek ücret 
düzenlenmiştir: 

III ncü fıkra ile, ders, seminer ve uygulamalardan başka, görevlendirildiği öğretim kurumlarında kurul 
toplantıları, komisyon çalışmaları ve benzerleri gibi idarî bazı çalışmalar ile o kuruma ilişkin doktora, doçent
lik, lisans ve lisansüstü sınavlara iştiraki ve ilgili kurumun asistanlarını yetiştirme gibi eğitim görevlerini de 
yerine getirmelerinin bütün öğretim yılı boyunca devam edeceği dikkate alınarak sabit bir sisteme göre sınav, 
seminer gibi görevlendirmenin devam ettiği sürece tatil ayları da dahil ödemelerin yapılması uygun görülmüş 
ve tasarı metni buna göre kaleme alınmıştır. 
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IV. ncü fıkra ile, her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen ders saat ücreti Devlet Memurları Kanununa gö
re tespit edilmiş katsayının 10 ile çarpımı sonucunda bulunan meblâğın (örneğin mer'i katsayıya göre 
8X10=80 TL.) doktor asistanlara, tıpta uzmanlık alan uzmanlara ve üniversitelerarası kurulca kabul edilecek 
esaslara göre uzmanlık yetkisi alan asistanlara; 15 ile çarpımı sonucunda bulunan meblâğın (örneğin 
8X15=120 TL.) doçentlere ve 20 ile çarpımı sonucunda bulunan mablağın (örneğin 8X20=160 TL.) profesör
lere ek ders ücreti olarak ödenme imkânı sağlanmıştır. 

Tasarı maddesinin V nci fıkrasına «radyasyon fizikçisi, biofizikçi» deyimleri de ilâve edilerek mer'i metin 
aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının bu maddesi ile Üniversite Personel Kanununun 17 nci maddesi, «görevlendirme 
süresince tam olarak ödenir» ibaresi ilâve edilerek, aynen muhafaza edilmiş ve böylece Harcırah Kanununun 
42 nci maddesi hükmünden bu ödemelerin muaflığı esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Üniversite Personel Kanununun «Emekliliğe sayma» başlığı taşıyan 18 nci maddesine ilâve 
edilen bu madde ile Türk vatandaşlığına alınan öğretim üyeleri ve yardımcılarının evvelki hizmetlerinin 10 yıl
larının borçlanmaları suretiyle değerlendirilmesine gidilerek, Türk vatandaşlığını kabul ederek kendisini mem
leketimize hizmete adayan bu kimselerin mağduriyeti önlenmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile, 1765 sayılı Kanuna, 18 nci maddeye ilâve edilen II. nci fıkradan yararlana
cak Türk vatandaşlığına kabul edilen öğretim üye ve yardımcılarının müracaat ve yararlanma sürelerini dü
zenleyen geçici 8 nci madde eklenmiştir. 

Madde 12. — Bu madde ile, kanuna ilâve edilen geçici 9 ncu madde, kanunun ödemelerle ilgili hüküm
lerinin uygulama tarihinin başlangıcını saptamaktadır. 

Madde 13. — Bu madde ile Kanuna geçici 10 ncu madde eklenmiş ve bu geçici hükümle tasarı ile değiş
tirilen Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinin kanunun yayımı tarihinden önce doçentliğe atananların intibak
larında da uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Tasarının bu maddesi ile, Kanuna geçici 11 nci madde ilâve edilerek Kanunun 18 nci 
maddesinden yararlanacaklara ek bir yıllık başvurma süresi sağlanmıştır. 

Madde 15 ve 16. — Kanunun yürürlüğüne ilişkin hususları düzenleyen maddelerdir. 
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1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı (1/190) 

T. C. 
Başbakanlık 9.8. 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1786/4622 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 2.7.1974 
tarihinde kararlaştırılan «1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı gerekçesi 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun uygulanmasında karşılaşılan güçlükler bu Kanunun bazı mad
delerinde değişiklikler yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 38 nci maddesi ile öğretim üyeleri ve asistanların öğrenim, bilimsel 
araştırma, inceleme, uygulama ve yönetim görevleri ile üniversite organlarınca veya kanunla verilen diğer gö
revleri yerine getirmeleri için tam gün (en az Devlet Memurları için kabul edilmiş olan günler çalışma süresi 
kadar) çalışma esası getirilmiştir. 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
uyarınca, öğretim, yükünün ders, seminer ve uygulamaları kapsaması ve bu hükme uygun olarak öğretim üye
lerinin öğretim yükü ile belirlenen görevlerinin dışında (tam gün çalışma esası içinde) kalacak sürenin, 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 18 nci maddesinde tespit edilen, bilimsel araştırma ve yayım, asistanların ye
tiştirilmesi, inceleme yönetim ve üniversite organlarınca verilecek diğer görevlerine ayrılması gereğinin olduğu 
bilinmektedir. 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 18 nci ve 38 nci maddeleri ile 1765 sayılı Üniversite Personel Kanu
nunun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında, öğretim gö. evlilerine (Öğretim üyelerinin daha fazla ders vermele
rini sağlayacak nitelikte) ağırlık veya öncelik verilmesi şeklinde bir değişiklik yapılması üniversite özerkliğine, 
üniversitenin temel görevlerinin yerine getirilmesine aylcın düşeceği için mümkün değildir. Hal böyle iken, yeni 
yükseköğretim kurumlarının açıldığı ve açılması gerektiği, yükseköğretim kurumlarında yeter sayıda öğretim 
üyesinin bulunmadığı bugünkü koşullar içinde, mevcut öğretim üyelerinin öğretim yükünün üzerinde, benim
seyerek ders almalarını sağlayacak kanun hükümlerinin getirilmesi zorunludur. 

Üniversite içindeki fakülte ve yüksekokulların, (özel ikle aynı üniversiteye bağlı olduğu halde diğer bir ilde 
bulunan fakülte ve yüksekokulların) gelişme durumunla oldukları, öğretim üyesi bakımından yetersiz bulun
dukları gözönüne alınırsa, böyle fakülte ve yüksekokul arın öğretim görevlerini yerine getirebilmeleri ancak öğ
retim üyelerine öğretim yüklerinin üzerinde her ders saati için ek ders ücreti ödenmesi ile mümkün olabile
cektir. Bağlı bulundukları üniversitenin içinde, tüzükle tespit edilen asgarî öğretim yükünün bir buçuk katının 
üstünde ek ders alanlara her ders saati için ek ders üc.eti ödenmesi halinde, öğretim üyelerinin öğretim yük
leri üzerinde % 50 nispetinde, ücretsiz ders almaları da sağlanmış olacaktır. 

Bu durum, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 38 nci maddesi ile getirilen tam gün çalışma esasına ve 
buna karşılık üniversite öğretim üyelerine malî ve özlük haklarına ve genel ücret sistemi içerisinde kurulmak 
istenen denge prensibine aykırı düşmeyecek, bugün için zorunlu hale gelen daha fazla derse girme imkânını 
sağlamış olacak, öğretim üyesi tedarikindeki güçlükler bir ölçüde giderilecek ve derslerin boş geçmesi ön
lenecektir. 
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Ayrıca belirtilmesi gereken bir hususta, bağlı oldukları üniversitenin içinde, öğretim yükünün bir buçuk 
katının üzerinde her ders saati için ek ders ücreti ver'1 nesi ile ilgili yapılacak fıkra değişikliği, ideal kadroların 
tespitinden, yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı yetiştirilmesinin sağlanmasından, yeni kurulmuş ve 
kurulacak olan fakülte ve yüksekokulların gelişme durumlarının tamamlanmasından sonra geniş bir uygula
ma alanı bulmayacaktır. 

Ek ders ücreti, ihtiyaç halinde, öğretim üyesi yeterli olmadığı zaman, ek ders alanlara ödenecektir. Bugün 
öğretim üyesi ihtiyacı halinde üniversiteler, diğer üniversitelerden güçlükle öğretim üyesi temin etmeye çalış
maktadır. Bağlı olduğu üniversite içinde öğretim yükünün bir buçuk katının üzerinde ders alanlara her ders 
saati için ek ders ücreti ödenmesi, bugünkü uygulamanın getirdiği kamu harcamalarında da % 50 oranında 
bir azalmayı gerçekleştirecektir. 

Ayrıca, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında «bağlı oldukları 
üniversitenin dışındaki resmî öğretim kuruluşlarında öğretim görevi almalarına müsaade edilenlere görev kar
şılığında ek ders ücreti ödenir. Bu ücret o kuruluşun bütçesinden ödenir.» denilmektedir. Burada, görev kar
şılığında verilmesi öngörülen ek ders ücreti yüksek öğretim kurumları için konu edilmiştir. Diğer öğretim ku
rumlarında ders ücreti verilmesi konusu ayrı kanunlarla saptanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan, öğretim 
üyelerinin «... resmî öğretim kuruluşlarında...» yerine «... resmî yükseköğretim kuruluşlarında» öğretim görevi 
almaları...» şeklinde bir açıklığın getirilmesi gerekmektedir. Yine açıklık kazandırılması ve bir önceki hüküm
le paralellik sağlanması ile değişik uygulamaların önlenebilmesi için, bağlı oldukları üniversitenin dışındaki 
resmî yükseköğretim kuruluşlarında, öğretim görevi almalarına müsaade edilenlere «tüzükle tespit edilen asgarî 
öğretim yükünün üstündeki her ders saati için ek ders ücreti ödenmesinin» belirlenmesi zorunlu olacaktır. 
Böylece, öğretim yükünü doldurmadan üniversite dışındaki resmî yüksek öğretim kuruluşlarında ücretli ders 
alanlarla, üniversite içinde öğretim yükünü dolduran ve hatta öğretim yükünün üzerinde ders alan ve dışarı 
gitmeyen öğretim üyeleri arasındaki denge sağlanmış olacaktır. 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesi öğretim üyeleri ve yardımcılarına belli bir oran
da iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammının verilmesini öngörmekte, maddenin 3 ncü fıkrası da 
«bu ödeneği üniversite dışında görev alanlar ve serbest meslek icra edenler alamazlar» hükmünü getirmekte
dir. Fıkranın «Bu ödeneği üniversite ve diğer resmî yükseköğretim kurumları dışında görev alanlar veya ser
best meslek icra edenler alamazlar.» şeklinde anlaşılması gerekmektedir. 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
3 ncü fıkrasında «Üniversite öğretim üyeleri ve asistanlar resmî çalışma saatleri içinde ve başka yükseköğre
tim kurumlan dışında ücretli veya ücretsiz resmî veya özel herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, 
serbest meslek icra edemezler.» hükmünü getirmiş ve 15 . 11 . 1973 gün ve E. No. 1973/7, K. No. 3698/1 
sayılı Sayıştay Genel Kurul kararı ile de bu husus teyidedilmiştir. 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu
nun 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında yapılan bu değişiklik bu durumu bir kanun hükmü olarak açıklığa 
kavuşturacaktır. 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinin (d) fıkrasında, üniversitenin görevlerinden birisi 
«... Hükümetçe Millî Eğitim Bakanlığının aracılığı ile istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 
düşüncelerini bildirmek» şeklinde belirtilmektedir. Ancak, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 16 ncı 
maddesi uyarınca tazminat alanların, çoğu kez üniversitede tam gün çalışma esasına uygun olarak yapacak
ları görevlerinin yanı sıra fazladan emek sarf ederek 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinin (d) 
fıkrası gereğince bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarınca düzenlenen araştırma projelerinde ek görev al
maları; bu maddenin 3 ncü fıkrasına «(Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarınca düzenlenen araştırma pro
jelerinde görevlendirilenler hariç)» hükmünün eklenmesi ile imkân dahiline girmiş olacaktır. Zira 1765 sayılı 
Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesinin 5 nci fıkrası aynı maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca taz
minat alanların, üniversitede tam gün çalışma esasına uygun olarak yapacakları görevlerinin yanısıra, ek öğ
retim görevi hariç ek görev alamıyacakları hükmünü getirmiştir. 

Maddede yapılan değişiklikle bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarınca düzenlenen araştırma projelerinin 
de ek öğretim görevi gibi, fıkra kapsamı dışında bırakılması sağlanmış olacak ve üniversite öğretim üyelerinin 
bu çeşit proje çalışmalarına katkıları bir çok önemli soruna çözüm yolu getirecektir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Bağlı oldukları üniversitenin içinde, tüzükle tespit edilen en az öğretim yükünün bir buçuk katının üstünde 
ek ders alanlara, her ders saati için ek ders ücreti ödenk. Üniversiteye bağlı olduğu halde diğer bir ilde bu
lunan fakülte ve yüksekokullar ile bağlı oldukları üniversitenin dışındaki resmî yükseköğretim kurumlarında 
öğretim görevi almalarına kurumunca izin verilenlere, tüzükle tespit edilen enaz öğretim yükünün üstündeki 
her ders saati için ek ders ücreti o kuruluşun bütçesinden ödenir.» 

MADDE 2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu ödeneği, üniversite ve diğer resmî yükseköğretim kurumları dışında görev alanlar (Bakanlıklar ve diğer 
kamu kuruluşlannca düzenlenen araştırma projelerinde görevlendirilenler hariç) veya serbest meslek sahipleri 
alamazlar.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı Y. 

/. H. Birler 

2 . 7 . 1974 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Gül ey 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. K. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Köy İşleri ve K. Bakanı 
M. Ok 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/190, 2/52 

Karar No. : 17 

4.6. 1975 

YUksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi Duyurulan «1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile C. S. Kontenjan Üyesi Bahriye Üçok ve 18 arka
daşının, 25 . 6 . 1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkra -
sıyle 16 ncı madesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Aynı konuda olan tasarı ve teklifin birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmeye esas olarak da tasarının ele 
alınmasına karar verildi. 

Tasarının tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra tasarı metninin tetkikine geçilmiştir. 
Tasarının 2 nci maddesinin son cümlesinde olan (sahipleri) kelimesinin yerine (icra edenler) kelimesinin 

konulması Komisyonumuzca daha uygun görülmüştür. 
Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilerek, Komisyonumuz tasarıyı karara bağlamıştır. 

Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu rapor için 
Adana 

M. H. Özkul 

Balıkesir 
N. Cebe 

Eskişehir 
0. Oğuz 

Sözcü 

Tokat 
F. Değerli 

Başkanvekili 
Burdur 

0. Aykul 

Bolu 
H. Aytaç 

İsparta 
M. Cesur 

Antalya 
F. Özçelik 

Kâtip 
Gaziantep 
M. Güneş 

Bursa 
H. Karaath 

Samsun 
A. Acar 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

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

MADDE 2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Bu ödeneği, üniversite ve diğer resmî yüksek öğretim kurumları dışında görev alanlar (Bakanlıklar ve 
diğer kamu kuruluşlarınca düzenlenen araştırma projelerinde görevlendirilenler hariç) veya serbest meslek 
icra edenler alamazlar.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasannın 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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C. Senatosu Cumlıurbaşkanınca Seçilen Üyesi Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, 25 . 6 . 1973 gün ve 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasıyle 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının 

değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi (2/52) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir çok yüksek dereceli öğretim ve eğitim kuruluşlarında 1973 - 1974 ders yılı başından beri öğretimin 
geniş ölçüde aksamasına sebep olan 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 
ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ile 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifimi 
ilişikte sunmaktayım. Bu teklifin öncelikle kanunlaşması için gereken işlemin yapılmasını izninize arz eder 
derin saygılarımı sunarım. 

Cumhurbaşkanınsa Seçilen Üye 
B. Üçok 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Tabiî Üye 
E. Çelebi 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Tabiî Üye 
M. Yurdakuler 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
S. Babüroğlu 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
F. Gürler 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Ö. Derbil 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
N. Erim 

C. S. Manisa Üyesi 
D. Barutçuoğlu 

C. S. Diyarbakır Üyesi 
S. Cizrelioğlu 

C. S. Kars Üyesi 
S. Atalay 

C. S. Denizli Üyesi 
H. Atmaca 

C. S. Aydın Üyesi 
H. Goral 

C. S. Sivas Üyesi 
H. Öztürk 

25 . 6 . 1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ile 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi 

GEREKÇE : 

1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü ve 16 ncı maddelerinin 3 ncü fıkraları yüksek dereceli 
öğretim kurumlarında Üniversite Öğretim Üyelerinin öğretim görevleri almalarına geniş ölçüde engel olmakta 
ve bu gibi kuruluşlar, içinde bulunduğumuz ders yılı başından beri öğretim üyesi sağlamakta olanaksızlık
larla karşılaşmaktadırlar. Şöyle ki : 

1. — Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin ikinci fıkrasında: «Öğretim yükünü kendi ku 
rumunda dolduramayan öğretim üyeleri aym üniversitedeki öğretim yerlerinde öğretim yükünü doldurur» 
dendikten sonra, 3 ncü fıkrasında «Üniversite Kanununa göre, bağlı oldukları üniversitenin dışındaki resmî öğ
retim kuruluşlarında öğretim görevi almalarına müsaade edilenlere görev karşılığında ek ders ücretleri verilir. 
Bu ücret o kuruluşun bütçesinden ödenir» denmektedir. 
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Bu durumda, kendi kurumunda öğretim yükünü doldurduğu halde, bağlı bulunduğu üniversite içinde ek 

ders almalarına müsaade edilenlere bir ücret verilememekte ve bu gibi öğretim üyeleri de böyle ek dersleri 
almak istememektedirler. Böylece bir üniversiteye bağlı olarak uzak bir ilde kurulmuş olan fakültelerde ders 
alanlara bile ek ders ücreti verilememektedir. Aynı üniversite içinde ve aynı şehirde, örneğin Ankara Hukuk 
Fakültesinde öğretim yükünü dolduran bir öğretim üyesi, Eğitim Fakültesinde veya Tıp Fakültesindeki bir öğ
retim üyesi Hukuk Fakültesinde (Adlî tıp) ders alırsa ücret alamadığı gibi, bir fakülte içinde öğretim yükünü 
dolduran bir öğretim üyesi de aynı fakültede veya başka fakültede devrim tarihi okutsa ücret alamamaktadır. 

Böylece hem aynı şehirde, hem de başka şehirlerde bir üniversiteye bağlı olarak kurulan fakülteler öğre
tim üyesi tedarikinde büyük güçlüklerle karşılaşmakta veya dersler boş geçmektedir. 

2. — 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 38 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında: «Üniversite öğretim üye
leri ve asistanlar, resmî çalışma saatileri içinde ve başka yüksek öğretim kurulları dışında ücretli veya ücretsiz, 
resmî veya özel herhangi bir iş göremezler..» denilmekle, Harp Okulları, Polis Enstitüsü, İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademileri, Sağlık idaresi Yüksek Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi, Harp Akademisi, Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü, Yüksek Denizcilik Okulu gibi üniversite dışı öğretim kuruluşlarında üniversite öğ
retim üyelerinin ve asistanların vazife almaları ve böylece bu kuruluşların üniversitelerin yetişmiş öğretim ele
manlarından yararlanmaları kanun koyucu tarafından açıkça sağlanmak istenmiştir. Ancak hal böyle iken, 
1750 sayılı Üniversite Kanunundan daha sonra çıkmış olan 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun 16 
ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında: «Bu ödeneği üniversite dışında görev alanlar.. Alamazlar» denilmekle, yu
karıda saymış olduğumuz kuruluşlar gibi kuruluşlarda üniversite öğretim üyelerinin vazife almaları önlenmiş 
bulunmaktadır. Çünkü bu gibi öğretim üyelerinin böyle öğretim kurumlarında alacakları ücretler, Personel 
Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen kadro maaşlarının % 35 - 40 oranındaki ödeneğin 
çok altında kaldığı gibi, giderek ücretsiz olarak görev alanlar bile bu ödeneği alamamaktadırlar. Bundan ötü
rü, Harp Akademisi, Harp Okulları, Polis Enstitüsü, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri ve benzeri kuru
luşlarda ve özelden resmîye dönüşmüş bulunan ve binlerce öğrencinin öğretim beklediği yüksek okullarda 
1973-74 ders yılı başından bu yana, ya büyük güçlüklerle öğretim üyesi sağlanılmasına çalışılmakta veya bir
çok dersler boş geçmektedir. 

Adları geçen ve benzeri kuruluşlarda öğretim ve eğitimin geniş ölçüde aksamaması için 1765 sayılı Üniver
site Personel Kanununun 14 ncü ve 16 ncı maddelerinin üçüncü fıkralarının aşağıda önerdiğim biçimde öncelik 
ve ivedilikle değiştirilerek kanunlaşması öğretim bekleyen onbinlerce öğrencinin yetişmesi bakımından bir 
zorunluluk hâline gelmiş bulunmaktadır: 

C. SENATOSU KONTENJAN ÜYESİ BAHRİYE ÜCOK VE 18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

25 . 6 . 1973 gün ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunun 14 ncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi. 

MADDE 1. — 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Üniversiteler Kanununa göre bağlı oldukları üniversitenin içinde ve dışındaki resmî öğretim kuruluşla
rında öğretim görevi almalarına müsaade edilenlere görev karşılığında ek ders ücretleri verilir. Bu ücret o ku
ruluşun bütçesinden ödenir.» 

MADDE 2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Bu ödeneği, üniversite ve diğer resmî öğretim ve eğitim kuruluşları dışında görev alanlar veya serbest 
meslek icra edenler alamazlar.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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tzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın, 25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 

18 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/354) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 18 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifim, gerekçesiyle ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
10 . 2 . 1975 

İzmir Milletvekili 
İsmail Taşlı 

GEREKÇE 

1765 numaralı Kanunun 18 nci maddesi Genel Kurulda görüşülürken bir üye tarafından verilen ve 
(görüşülmekte bulunan tasarının, 18 nci maddesindeki «Üniversite öğretim üyelerinin» deyiminden sonra 
Hükümet tasarısında da olduğu gibi «ve yardımcılarının» deyiminin ilâvesini arz ve teklif ederim) şeklin
deki önerge Genel Kurulca kabul edilerek madde bu değişiklikle' kabul edilmiş idi. 

Ancak madde tedvin olunurken sözü edilen maddenin 1 nci fıkrasına «ve yardımcıları» ilâve edildiği 
halde ikinci fıkrada bu değişiklik yapılmamıştır. Bu teklifimizle bu eksiklik giderilerek öğretim üyesi ve 
yardımcılarının da Emekli Sandığı ile irtibatlandırılrnası sağlanmıştır. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ İSMAİL TAŞLI'NIN TEKLİFİ 

25 . 6 . 1973 Tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 18 nci maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 18 nci maddesinin 
2 nci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu madde hükmünden yararlanabilmek için öğretim üyelerinin ve yardımcılarının bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, öğretim üyeliğine ve yardımcılığına yeniden atanacak olanların atan
dıkları tarihten itibaren iki yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazılı olarak başvurmaları 
şarttır. 

MADDE 2. — Bu kanun, 8 . 7 . 1973 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu, Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 7.7. 1975 

Esas No. : 1/276, 1/190, 2/252, 2/354 
Karar No. : 79 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «25 . 6 . 1973 tarih ve ,1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» «1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı» «C. Senatosu Kontenjan Üyesi Bahriye Üçok ve 18 arkadaşının, 25 . 6 . 1973 gün ve 1765 sa
yılı Üniversite Personel Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasıyle 16 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
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değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi» «İzmir Milletvekili İsmail Taşlı'nın 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı 
Üniversite Personel Kanununun 18 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi» ile, ön-
havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonu raporu, Milî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü; 

Tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde anılan kanunun yürürlüğe girmesiyle üniversite 
personeli açısından büyük bir eksikliğin, giderildiğini ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne ka
dar meydana gelen gelişmeler ve uygulama neticesinde müşahede edilen eksikliklerin bulunduğuna işaretle bu 
gelişmeler ve eksikliklerin giderilmesi amacıyle hazırlanarak Komisyonumuza intikal etmiş bulunan tasarı ve 
tekliflerin olumlu karşılandığı belirtilmiş, Millî Eğitim Komisyonu tarafından birlikte görüşülüp, Komisyo
numuza intikal ettirilen 1/190 sayılı tasarı ile 2/52 sayılı teklif ve doğrudan Komisyonumuza havale buyurulan 
1/276 sayılı tasarı ile 2/354 sayılı teklifin komisyon görüşmelerinde birlikte dikkate alınması, tasarı ve teklif
ler ışığında yeni bir metnin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu esasa göre yürütülen görüşmelerde genellikle 1/276 sayılı tasarı esas alınmış, aynen kabul edilen mad
delerin raporda belirtilmesi ile birlikte teknik bir hataya meydan vermemek amacıyle yeni düzenlenecek me
tinde aynen kabul edilen maddelerin de yapılması uygun görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1/276 sayılı tasarının çerçeve 1 nci maddesi ile bu maddeye bağlı 2 nci madde aynen, 
Çerçeve 2 nci maddeye bağlı 3 ncü maddenin son paragrafı, sözleşme ile yalnız yabancı personelin istih

dam edilebileceğini hükme bağlayacak şekilde yapılan bir düzeltme neticesi yeni düzenleme ile, 
Çerçeve 3 ncü maddeye bağlı 5 nci maddenin 1 nci fıkrasının sonuna, kadroların kanunla düzenlenece

ğini belirleyen «Kadrolar, kadro veya teşkilât kanunlarında gösterilir» ibaresinin eklenmesiyle ve madde bu 
değişiklikle, 

Çerçeve 4 ncü maddeye bağlı olarak değiştirilmesi öngörülen 7 nci maddenin 3 ncü fıkrası, fıkrada geçen 
Üniversitelerarası Kurul Başkanına ve rektörlere ibaresinden sonra «Birden fazla fakülteden oluşan tüzelki
şiliği olan Üniversiter Bilim ve Tıp Merkezi Başkanlarının» ibaresinin eklenmesi ayrıca fıkrada belirle
nen ek ödemelerin oranlarının sırasıyle 1/2, 1/3 ve 1/4 şeklinde değiştirilmesi ve fıkra sonuna, «İdarî görev 
tazminatları emeklilikte dikkate alınmaz» hükmünün ilâvesi suretiyle ve madde bu değişiklikle, 

Çerçeve 5 nci maddeye bağlı görevlendirme başlığını taşıyan 13 ncü maddenin 1 nci fıkrasının sonundaki 
«Gündelikleri tam olarak verilir» ibaresinin redaksiyonu suretiyle ve gündelikleri ödenir» şeklinde değiştiril
mesi suretiyle ve madde bu değişiklikle, 

Çerçeve 6 nci maddeye bağlı «Öğretim yükü ek ders ücreti» başlıklı 14 ncü maddenin öğretim üyeleri
nin öğretim yükünü belirleyen 1 nci fıkrasına, «Öğrenci miktarı» ibaresinden sonra ve yönettiği tez miktarı 
ibaresinin eklenmesiyle, ayrıca 3 ncü fıkrasına ödenecek ek ders ücretlerine tatbik edilecek katsayılarını düzen
leyen yeni bir hükmün ilâvesi suretiyle ve madde bu değişiklikle, 

Çerçeve 7 nci maddeye bağlı 15 nci maddede belirlenen «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği» ile «Hiz
met ödeneğinin hangi şartlarda ödeneceğinin yeniden belirlenmesi suretiyle ve kuruluş ve gelişme süresini be
lirleyen yeni bir fıkranın maddeye ilâvesiyle ve madde bu değişiklikle, 

Çerçeve 8 nci maddeye bağlı «İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı» başlığını taşıyan 16 nci 
maddede, iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve ek ders ücretlerinin ne suretle ve ne oranda verile
ceğinin yeniden tespiti ile gösterge dışı ödemelerin, gösterge içi ödemelere oranını düzenleyen yeni bir ilâvenin 
yapılması suretiyle ve yeniden tedvin ve değişiklikle, 

Çerçeve 9 ncu madde ve bu maddeye bağlı «Yurt dışında görevlendirme» başlığını taşıyan 17 nci madde
de yapılması düşünülen değişiklik benimsenmediğinden tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 10 ncu maddeye bağlı «Emekliliğe sayma», başlığını taşıyan 18 nci maddesine ikinci fıkra olarak 
eklenmesi istenen fıkranın 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu ilgilendirmesi nedeniyle tasarıda yer 
almasının sakıncalı olması düşüncesiyle tasarı metninden çıkarılması suretiyle, 

Çerçeve 1.1 nci maddeye bağlı olarak kanuna ilâvesi öngörülen geçici 8 nci maddenin yukarıdaki gerekçe 
ile tasarıdan çıkarılması suretiyle, 
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Tasarının çerçeve 12, i3, 14 ncü maddeleri 9, 10 ve 11 nci madde olarak ve bu maddelere bağlı 9, 10 ve 
11 nci geçici maddeler, 8, 9 ve 10 şeklinde numara değişikliğiyle aynen, 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 15 ve 16 ncı maddeleri, 12 ve 13 nçü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Aydın 
M. Ş. Koç 

İsparta 
A. I. Balım 

imzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
/. Ersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

imzada bulunamadı. 

Niğde 
H. Özalp 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Giresun 
0 . Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

İçel 
t. Göktepe 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
A. Karaaslan 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Ankara 
H. T. Toker 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kocaeli 
S. A kay 

Malatya 
M. Deli kaya 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Samsun 
D. Kitaplı 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN ÖNERİSİ 

25.6.1973 tarih ve 1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve- Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanunun, «Öğretim Üyeleri ve Asistanlar Sınıfı» başlığını taşıyan 2 nci maddesinin (b) 
bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Öğretim Üyeleri ve Asistanlar Sınıfı 

Madde 2. — 
b) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri ve atandıkları tarihi takibeden ay başından itibaren, 4 ncü derece

nin ilk kademe aylığını (kazanılmış hak olmamak şartıyle) almaya başlarlar. Doçentliğe atanacakları zaman 
daha yüksek derecede bulunanlar kazanılmış haklanyle atanır. 

MADDE 2. — Kanunun, «Öğretim ve Araştırma Görevlileri ve Diğer Yardımcılar Sınıfı» başlığım taşı
yan 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim ve Araştırma Görevlileri ve Diğer Yardımcılar Sınıfı 

Madde 3. — öğretim ve Araştırma Görevlileri ve Düğer Yardımcılar Sınıfı öğretim ve araştırma görev
lileri, okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerden oluşur. 

Bunlardan öğretim ve araştırma görevlileri açık öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşı
lık gösterilmek suretiyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıfın derece ve kademesini iki 
derece üstünden, diğerleri ise bir derece üstünden işe başlarlar. 

Gerektiği takdirde kadro göstermeksizin Senato karan ile öğretim görevlilerine ve diğer yardımcılara ay
lık yerine ders saati başına ücret ödenebilir veya sözleşmeli çalıştırılabilir. 

MADDE 3. — Kanunun, «Kadrolar» başlığını taşıyan 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kadrolar 

Madde 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile asis fanların diğer yardımcıların bu Kanunun yayımından 
sonra istenecek kadroları, üniversitelere bağlı fakülte ve diğer öğretim ve araştırma kurumlarının görüşü 
alınarak, üniversite senatoları tarafından tespit ve Üniversitelerarası Kurulca onanarak ilgili makama teklif 
edilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esaslar, Üniversitelerarası Kurulca ve bir yönetmelikle saptanır. 

MADDE 4. — Kanunun, «Gösterge Tablosu» başlığını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlara her ay 50, doçentlere her ay 
100, profesörlere 200 gösterge üstü uygulanır, idarî görevlerden dolayı ayrıca her ay rektör olmayan Üni
versitelerarası Kurul Başkanına ve rektörlere almakta oldukları aylık maaş tutarının 2/3'ü rektör yardım
cısı ve dekanlara 1/2'si, yüksek okul müdürü dekan yardımcısı ve okul müdürlerine 1/3'ü kadar ek ödemede 
bulunulur.» 

MADDE 5. — Kanunun, «Görevlendirme» başlığını taşıyan 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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BÜTÇB PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerinin kaldırılması ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kanunun, «Öğretim Üyeleri ve Asistanlar Sınıfı» başlığını taşıyan 2 nci maddesinin (b) 
bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim Üyeleri ve Asistanlar sınıfı : 

Madde 2. — 
b) Doçentler, doçentliğe yükseldikleri ve atandıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren, 4 ncü derece

nin ilk kademe aylığını (kazanılmış hak olmamak şarhyle) almaya başlarlar. Doçentliğe atanacakları zaman 
daha yüksek derecede bulunanlar kazanılmış lıaklarıyle atanır. 

MADDE 2. — Kanunun, «Öğretim ve Araştırma Görevlileri ve Diğer Yardımcılar Sınıfı» başlığını taşı
yan 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim ve araştırma görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı : 

Madde 3. — Öğretim ve araştırma görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfı öğretim ve araştırma görevli
leri, okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerden oluşur. 

Bunlardan öğretim ve araştırma görevlileri açık öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşılık 
gösterilmek suretiyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıfın derece ve kademesinin iki derece 
üstünden, diğerleri ise bir derece üstünden işe başlarlar. 

Gerektiği takdirde, kadro karşılık gösterilmeksizin sözleşme ile yabancı uzman çalıştırılabilir. 

MADDE 3. — Kanunun, «Kadrolar» başlığını taşıyan 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kadrolar : 

Madde 5. — Üniversite öğretim üyeleri ile asistanların ve diğer yardımcıların kadroları, üniversitelere 
bağh fakülte ve diğer öğretim ve araştırma kurumlarının talepleri üzerine, üniversite senatoları tarafından 
tespit ve üniversiteler arası kurulca onanarak ilgili m a ' a m a teklif edilir. Kadrolar, kadro veya teşkilât kanun
larında gösterilir. 

Kadroların hazırlanması ile ilgili ortak esaslar, üniversiteler arası kurulca ve bir yönetmelikle saptanır. 

MADDE 4. — Kanunun, «Gösterge Tablosu» başağını taşıyan 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Ancak, doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlara her ay 50, doçentlere her ay 
100, profesörlere her ay 200 gösterge üstü uygulanır. İdarî görevlerden dolayı ayrıca her ay rektör olmayan 
üniversiteler arası kurul başkanına ve rektörlere, birden fazla fakülteden oluşan, tüzelkişiliği olan üniversiter 
bilim ve tıp merkezi başkanlarına almakta oldukları aylık maaş tutarının 1/2'si rektör yardımcısı ve dekanla
ra 1/3'ü yüksekokul müdürü dekan yardımcısı ve okul müdürlerine 1/4'ü kadar ek ödemede bulunulur. 

İdarî görev tazminatları emeklilikte dikkate alınmaz. 

MADDE 5. — Kanunun, «Görevlendirme» başlığını taşıyan 13 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştin!-
mistir : , 
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Yurtiçi Görevlendirme Ödemeleri 

Madde 13. — Yurt içinde bir görevin ifası için görevlendirilip süreli veya geçici olarak asli görev 
yerinden ayrılan üniversite öğretim üye ve yardımcılanna gerçek yol giderleri ve günlerin her biri için har
cırah kanunu uyannca gündelikleri tam olarak verilir. 

Ödeme üniversite hesabına görevlendirilenlere üniversitelerce, başka kurum hesabına görevlendirilenlere 
ilgili kurumca yapılır. 

MADDE 6. — Kanunun «öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti 

Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite içinde, bir öğretim üyesinin öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktan dikkate alınarak ve yönetim hizmeti de gözönünde bulundu
rularak Üniversitelerarası Kurulca hazırlanacak tüzükle tayin olunur. 

Öğretim yükünü bağlı bulunduğu kurumda dolduraıraayaa öğretim üyeleri, aynı üniversitedeki diğer öğre
tim kurumlannda öğretim yükünü dolduruncaya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdurlar. 

Öğretim üye ve yardımcılarına, bağlı bulunduktan, öğretim kurumunun dışındaki ek ders, seminer ve uy
gulamalar için, o kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir. 

MADDE 7. — Kanunun, «Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği» başlığını taşıyan 15 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Hizmet Ödeneği 

Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların kadrolannda veya kad-
rolan ile geçici olarak görev yapan öğretim üye ve yardımcılanna «Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği ile, 
Tıp Fakültelerinde görev alan öğretim üye ve yardımcılarına hastane ve enstitü hizmetleri için hizmet ödene
ği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek kuruluş ve gelişme güçlüğü ve hizmet ödeneği her yıl, Üniversitelerarası Kuru
lun kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre tespit edeceği miktarlar gözönünde bulundurulmak sure
tiyle bütçe kanunlannda gösterilir. 

MADDE 8. — Kanun, «İş Güçlüğü, tş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı» başlığını taşıyan 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

îş Güçlüğü, İş Riski, Teminindeki Güçlük Zammı ve Ek Ders Ücreti 

Madde 16. — öğretim üyeleri ve asistanlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı olarak, 
her türlü ek gösterge hesaba katılmaksızın, her ay almakta olduklan ayhklan tutannın % 50'si oranında ve 
diğer yardımcılara da % 40 oranında ilâve bir ödemede bulunulur. 
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Yurtiçi görevlendirme ödemeleri : 

Madde 13. — Yurt içinde bir görevin ifası için görevlendirilip süreli veya geçici olarak aslî görev ye
rinden ayrılan üniversite öğretim üye ve yardımcılarına gerçek yol giderleri ve günlerin her biri için Harcırah 
Kanunu uyarınca gündelikleri ödenir. 

Ödeme üniversite hesabına görevlendirilenlere üniversltekrce başka kurum hesabına görevlendirilenlere 
ilgili kurumca yapılır. 

MADDE 6. — Kanunun «Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti» başlığını taşıyan 14 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Öğretim Yükü ve Ek Ders Ücreti : 

Madde 14. — Bağlı olduğu üniversite içinde, bir öğretim üyesinin öğretim yükü, görevli olduğu ders, 
seminer ve uygulama süresi, öğrenci miktarı ve yönettiği tez miktarı dikkate ahnarak ve yönetim hizmeti de 
gözönünde bulundurularak üniversitelerarası kurulca hazırlanacak tüzükle tayin olunur. 

Öğretim yükünü bağlı bulunduğu kurumda doldurmayan öğretim üyeleri, aynı üniversitedeki diğer öğre
tim kurumlarında öğretim yükünü dolduruncaya kadar yapılan görevlendirmeleri kabule mecburdurlar. 

Öğretim üye ve yardımcdanna bağlı bulundukları, öğretim kurumunun dışındaki ek ders seminer ve uygu
lamalar için, o kurum bütçesinden aşağıdaki göstergeler üzerinden ek ders ücreti ödenir. 

1. — Doktora yapmış asistanlar, tıpta uzmanlık almış olanlar ve üniversitelerarası kurulca tespit edilen 
esaslara göre uzmanlık yetkisi alan asistanlar için 7, 

2. — Üniversite, profesör ve doçentleri için 12, 
Bu göstergeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek katsayı ile çarpılarak ek ders 

saat ücreti hesaplanır. 

MADDE 7. — Kanunun, «Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği» başlığım taşıyan 15 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Hizmet Ödeneği : 

Madde 15. — Kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların kadrolarında veya kadro
ları ile geçici olarak görev yapan öğretim üye ve yardımcılarına «Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği», 
bu kuruluşların tıp fakültelerinde en az iki yıl devamlı görev alan öğretim üye ve yardımcılarına hastane ve 
enstitü hizmetleri için aynca «Hizmet Ödeneği» verilir. 

Bu kuruluşlarda ödenecek kuruluş ve gelişme güçlüğü ve hizmet ödeneği her yıl, üniversitelerarası kurulun 
kuruluş ve gelişme güçlüğünün derecesine göre tespit edeceği, miktarlar gözönünde bulundurulmak suretiyle, 
bütçe kanunlarında gösterilir. 

Kuruluş ve gelişmesinde güçlük olan üniversite veya kuruluşların, kuruluş ve gelişmesi güçlüğünün süresi, 
kuruluşundan itibaren geçen on yıldan fazla olamaz. Ancak, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere ilgili 
kuruluşun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 5 yıl uzatılır. 

MADDE 8. — Kanunun «tş Güçlüğü, İş Riski ve Teminindeki Güçlük Zammı» başlığını taşıyan 16 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İş Güçlüğü, İs Riski, Teminindeki Güçlük Zammı ve Ek Ders Ücreti : 

Madde 16. — Öğretim üyeleri ve asistanlara iş güçlüğü, iş riski, ve teminindeki güçlük zammı olarak, her 
türlü ek gösterge hesaba katılmaksızın, her ay almakta oldukları aylıkları tutarının % 35'i oranında ve diğer 
yardımcılara da '% 40 oranında ilâve bir ödemede bulunulur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 



— 18 — 
Hükümetin önerisi 

Asistanlara ve dışarda mesleklerini icra etmeyerek tam gün çalışan öğretim üyelerine ayrıca almakta ol
duktan aylıklarının aylık tutarının % 40'ı oranında ek ödemede bulunulur. 

Üniversiteler Kanununa göre bağlı bulundukları öğretim kurumları dışında görevlendirilen öğretim üye
lerine, ders seminer ve uygulamalar karşılığında haftalık ek ders saatinin 4'le çarpımı ile bulunan sonucun 
ders ücreti ile çarpımı sonucu elde edilen meblâğ, tatil ayları dahil görevlendirilmelerinin devam ettiği sürece 
her ay ödenir. 

Görevlendirilmelerde görevlendirildiği üniversite veya fakültece ödeme yapıhr. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilen katsayının 10 ile çarpımı sonucunda buhınan 

meblâğ, doktor asistanlara, tıpta uzmanlık alan uzmanlara ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilecek esas
lara göre uzmanlık yetkisi alan asistanlara; 15 ile çarpımı sonunda bulunan meblâğ doçentlere, 20 ile çarpımı 
sonunda bulunan meblâğ profesörlere ek ders ücreti olarak ödenir. 

Üniversite Tıp Fakültelerinde kurulacak döner sermayeden faydalanan kurum ve hastanelerde öğretim 
üye ve yardımcılarının dışında çalıştırılacak tabip, diş tabibi, meslek okullarından ve meslekî kurslardan me
zun yardımcı personel ile eczacı, biyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmam, diyetisyen, fiyoterapist, sağlık ida
recisi, kimyager, kimya lisansiye, kimya mühendisi, radyasyon fizikçisi, biyofizikçi ve veterinerlere her ay 
maaşlarına ek olarak 2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan bir tazminat verilir. 

MADDE 9. — Kanunun, «Yurt dışında görevlendirme» başlığını taşıyan 17 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yurt Dışında Görevlendirme 

Madde 17. — Üniversiteler Kanununa göre yurt dışında görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcıla
rına ödenecek gündelikler Devlet memurlarının tabi olduğu esaslara göre hesaplanır ve görevlendirme süre
since tam olarak ödenir. 

MADDE 10. — Kanunun, «Emekliliğe Sayma» başlığını taşıyan 18 nci maddesine ikinci fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Türk vatandaşlığına alınan üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının Türk vatandaşlığına alınmadan 
önce yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ve yüksek okullar öğretim üyeliği ve yardımcılığında söz
leşmeli olarak geçen sürelerin en çok 10 yılı 1 nci fıkrada yer alan esaslar dahilinde borçlanmaları şartıyle 
emekliliğe esas fiilî hizmet sürelerine eklenir.» 

MADDE 11. — Kanuna aşağıdaki geçici 8 nci madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 8. — 18 nci maddeye ilâve edilen 2 nci fıkra hükmünden yararlananlar bu haklarını de
ğişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl içinde T. C. Emekli Sandığına yazı ile başvurmaları halinde ka
zanırlar. 

Bu madde hükmünden yararlanabilmek için; öğretim üyelerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde, öğretim üyeliğine yeniden atanacak olanların, atandıkları tarihten itibaren iki yıl içinde 
T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurmaları şarttır. 
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Asistanlara ve dışarıda mesleklerini icra etmeyerek tam gün çatışan ağretim üyelerine ayrıca aldıkları ay
lıklarının aylık tutarının '% 25'i oranında ek ödemede bulunulur. 

Üniversiteler Kanununa göre bağlı bulundukları öğretim kurumlan dışında £ÖrevJendküen öğretim üyele
rine, ders seminer ve uygulamalar karşılığında haftalık ek ders saatinin 4'le çarpımı ile bulunan sonucun ders 
ücreti ile çarpımı sonucu elde edilen meblâğ, tatü ayları dahil görevlendirilmelerinin devam ettiği sürece her 
ay ödenir. 

Görevlendirilmelerde görevlendirildiği üniversite veya fakültece ödeme yapılır. 
Üniversite dışında serbest meslek icra eden Öğretim üyeleri iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zam

mı ile tam gün zammını alamazlar. 
Aslî görevi üniversite kadrosunda bulunan öğretim yardımcıları hiç bir surette serbest meslek icra edemez, 

başka kurumlarda çalışamazlar. 

Üniversitelerin fakültelerin veya üniversitelere bağlı diğer kurulaşlann döner sermayelerinden faydalanan 
kurum veya sağlık müesseselerinde çalıştırılacak, yükseköğrenim görmüş yardımcı personel ile meslek okulları 
veya kurslardan mezun yardımcı personele, teknik ve genel idare görevlerinde çalıştırılan diğer hizmetli per
sonele her ay maaşlarına ek olarak 2 500 lirayı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden karşılanan bir 
tazminat verilir. 

Döner sermayesi olan kuruluşlarda, döner sermayeden ücret, tazminat ve pirim alacak personelin girecek
leri kademeler yukarıdaki nispeti aşmayacak şekilde üniversitelere "bağlı döner sermaye kurmuşlarında üni
versite yönetim kurulunca, fakültelerde ise; fakülte yönetim kurullarında tespit edilir. 

Aylık, ek gösterge, idari görev tazminatı ve ek ders ücreti, dışındaki kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği, 
hizmet ödeneği, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ile tam gün ödeneği ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 39 ncu maddesine göre ödenecek olan ücret ve pirimlerin toplamı; aylık ve ek göstergeler 
toplamının üniversite öğretim üye ve yardımcıları için bir buçuk, diğer kuruluşlarda bir katından fazla ola
maz. 

MADDE 9. — Kanuna aşağıdaki Geçici 8 nci madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 8. — Bu kanunun ödemelerle ilgili hükümleri, bu kanunun yayımını takip eden aybaşından 
itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. 

MADDE 10. — Kanuna aşağıdaki Geçici 9 ncu madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 9. — Bu kanunun yayımından önce doçentliğe atananların intibakı, bu kanunun 2 nci mad
desinin (b) bendine göre yapılır. 

MADDE 11. — Kanuna aşağıdaki Geçici 10 ncu madde eklenmiştir. 

Geçici Madde 10. — Kanunun 18 nci maddesinin birinci fıkrasından yararlanmak isteyen öğretim üyele
rine, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıllık ek başvurma süresi tanınır. 
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Hükümetin önerisi 

MADDE 12. — Kanuna aşağıdaki geçici 9 ncu madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 9. — Bu Kanunun ödemelerle ilgili hükümleri, bu Kanunun yayımım takip eden ay ba
şından itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. 

MADDE 13, — Kanuna aşağıdaki geçici 10 ncu madde eklenmiştir : 
Geçici Madde 10. — Bu Kanunun yayımından önce doçentliğe atananların intibakı bu Kanunun 2 nci mad

desinin (b) bendine göre yapılır. 

MADDE 14. — Kanuna aşağıdaki geçici 11 nci madde eklenmiştir : 
Geçici Madde 11. — Kanunun 18 nci maddesinin birinci fıkrasından yararlanmak isteyen öğretim üye

lerine, bu Kanun yayımı tarihinden itibaren bir yıllık ek başvurma süresi tanınır. 

MADDE 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Genç. ve Spor 
M. Fet 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
B. Gürsoy 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
T. Esener 

îmar ve iskân Bakanı 
S, Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
İ. Sancar 

28 . 3 . 1975 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakam 
M, Öztekin 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
S. Reisoğiu V. Tanır 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda 
B. Tuncer 

Sanayi ve Tek. Bakanı En 
M. Gölhan 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Jf. H. Aydınoğlu 

-Tar. ve Hay. Bakî 
R. Aktan 

ve Tab. Kay. Bakanı 
E. Isıl 

Orman Bakanı 
F. Saatçioğlu 

Bakanı V. Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı 
N. Neftçi S. Side 
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MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 




