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KANUN NO 1190: 24.12.1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Eskişehir milletvekili İsmet Angı’nın 24. 12. 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu, 20 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 95 nci birleşimde ele alındı.

Teklifin 1 nci maddesi, 24. 12. 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağlı 
(1) sayılı cetvelde kanunsözcüsü, başyardımcı ve yardımcılara ait derece ve sayıları 
yazılı kadrolarının kaldırılmasını, yerine bu kanuna bağlı derece ve sayıları yazılı 
kadroların konulmasını hükme bağladı.1

Kanun teklifi 13 Kasım 1969 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul 
edildi. Kanun, 22 Kasım 1969 tarih ve 13358 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1193: 237 sayılı Taşıt Kanununa bağılı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu’nun, 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 92 nci 
birleşiminde görüşüldü. 

Tasarının 1 nci maddesi, 5. 1. 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 
(2) sayılı cetvelde yazılı; Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, 
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcılığı ve Yüksek Hâkimler Kurulu 
Başkanına tahsis edilen binek otomobillerinin, “Danıştay Başsavcılığı” ibaresi 
“Danıştay Başkanunsözcüsü” şeklinde değiştirilerek, aynı kanunun (1) sayılı 
cetveline nakledilmesini hükme bağladı.2 

25 Kasım 1969 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilen kanun, 
6 Aralık 1969 tarih ve 13370 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1197: İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
İstanbul Üniversitesinin 1966 bütçe yılı kesin hesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet 
Meclisi’nin 13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 92 nci birleşiminde görüşüldü.3

Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul üniversitesinin 1966 bütçe yılı genel 
harcamalarının, ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
69 989 459,00 lirası cari harcamalara, 11 683 713,02 lirası yatırım harcamalarına, 
9 002 542,67 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına; 880 541,28 lirası 

1  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 95 (20 Mayıs 1969), 
s. 543-547.
2  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 385-386.
3  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 368-369.
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özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari harcamalarına, 
25 923,00 lirası aynı şekilde yapılan yatırım harcamalarına ait olmak üzere toplam 
olarak 91 582 178,97 lira olduğunu hükme bağladı. 

6 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
14 Ocak 1970 tarih ve 13399 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1198: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında Kanun 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçesine ek ödenek 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihli 13 ncü 
birlişiminde sunuldu ve tasarı bütçe karma komisyonuna yönlendirildi.4 Kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nde 25 Aralık 1969 
günü gündeme alındı.5 Bu oturumda Devlet Bakanı Refet Sezgin tarafından verilen 
ivedilik önergesine uygun olarak tasarı görüşülmeye başlandı ve tasarı hakkında ilk 
söz alan olmadığından maddelerin okunmasına geçildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek 
verilmesi hakkında kanun aşağıdaki gibi kabul edildi6:

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1069 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
(197 500) liralık ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 61.000 nci (Devletçe yönetilen 
kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesine 
(197 500) lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Kanuna ilişik cetvellere göre ek ödeneğin 50.000 TL’sı personel giderleri, 

147 000 TL’sı sosyal transferler olarak önerilmekteydi. Oylamaya 154 üye katıldığı 
ve tam çoğunluk sağlanamadığı için oylama bir sonraki oturumda yapıldı. 5 Ocak 
1970 tarihinde yapılan oylamaya 170 oy kullanıldı, ancak çoğunluk sağlanamadı. 
Nihayet, 7 Ocak 1970 tarihinde yapılan 22. Birleşimde Devlet üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 228 üye katıldı, 223 kabul, 3 ret, 2 çekinser oy kullanıldı. Böylece 
tasarı kanunlaşmış oldu.7 

Kanun 14 Ocak 1970 tarihinde 13 399 numaralı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

4  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3. Dönem, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 13(03 Aralık 1969), s. 398. 
5  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3. Dönem, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), 
s. 661.
6  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3. Dönem, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), 
s. 674.
7  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3. Dönem, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 43.



5

KANUN NO 1199: Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi’ne 3 Aralık 1969 günü ulaştı 
ve Bütçe Karma Komisyonuna yönlendirildi.8 Tasarı ve tasarıya ait Komisyon ve 
Cumhuriyet Senatosu tezkereleri ise 25 Aralık 1969 günü Meclis’te dağıtıldı. Devlet 
Bakanı Refet Sezgin’in Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına sunduğu 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
sıra sayılı kanun tasarılarının önemine binaen gündeme alınarak 48 saat beklemeden 
diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki önerisinin 
kabul edilmesinden sonra tasarı hakkında görüşmeler başladı.

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının maddeleri oylandı ve tasarı aşağıdaki gibi şekillendi:

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (6 169 163) lira 
ek ödenek verilmiştir.

(1) SAYILI CETVEL
(Tasarıya bağlı cetveller) 

Tekel Genel Müdürlüğü (A/1)
Bölüm      Eklenen Lira
12.000   Personel giderleri  6 163 000
(A/3)
34.000   Malî transferler         6 163
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli 

cetvelin 12.520 nci kasa tazminatına ait formül çıkarılmış, bunun yerine ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir.

(2) SAYILI CETVEL
Tazminatlar:
12.520 Kasa tazminatı:
Kasa tazminatları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlar üzerinden 

Tüzüğündeki nisbetlere göre hesaplanarak bu maddeden ödenir.
4036 sayılı Kanunun 4896 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu maddenin (F) 

fıkrası gereğince kıymet muhafızı olarak:
Tüzük dışında kalan Tekel Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bağlı cetveldeki 

ücretli memurlarına 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarının   % 15 – % 25 
nisbeti üzerinden verilecek kasa tazminatı da bu maddeden ödenir.

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlümü 1069yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 52.420 nci (Tekel safi hasılatı) 
maddesine (16 169 103) lira eklenmiştir.

8  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3. Dönem, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 13 (03 Aralık 1969), s. 398.
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Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı için yapılan açık oylama işlemine 141 üye katıldı, 
sonuçta 136 kabul, 4 ret, 1 çekimser oy çıktığı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı 
anlaşıldı.9 Kanun tasarısı 7 Ocak 1970 günü yapılan açık oylamada oylamaya katılan 
228 üyenin 223 kabul, 3 ret, 2 çekinser oyuyla kanunlaştı10 ve 14 Ocak 1970 tarih ve 
13 399 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1200: Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

17 Aralık 1969 günü toplanan Millet Meclisi 16 ncı birleşiminde Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair tasarıyı Bütçe Karma komisyonuna havale etti.11 26 Aralık 1969 
günü 20 nci birleşimde hakkında ivedilik önergesi verilen tasarı görüşülmeye 
başlandı ve aşağıdaki gibi kabul edildi.12

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı BütçeKanununa  bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin 23.000 nci (Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) 
bölümünün 23.861 nci (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesinden 
(1 897 650) Lira düşülerek, aynı genel müdürlük bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 
36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açılan 36.350 nci (Geçen ve eski 
yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir») maddesine olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır.

Aynı birleşimde ve 5 Ocak 1970 tarihinde yapılan 21 nci birleşimde çoğunluk 
sağlanamadığı için kanunlaşamayan tasarı, 7 Ocak 1970 tarihinde 227 üyenin 
katılımıyla toplanan 22 nci birleşimde 223 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.13 Kanun 14 Ocak 1970 tarih ve 13 399 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1201: Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu bağlı 
(A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 

9  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 3. Dönem, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s. 682.
10  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 43.
11  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 16 (17 Aralık 1969), 
s. 503-504.
12  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s.676.
13  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 53.
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tezkereleri Millet Meclisi’ne  25 Aralık 1969 tarihinde ulaştı ve ertesi gün görüşmeye 
alındı. Tasarı üzerinden 48 saat geçmeden görüşülmesi için verilen önerge kabul 
edilerek tarsı maddeleri Meclis’in oyuna sunuldu14: 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 38.220 nci (Emekli 
ikramiyesi) maddesine (600 000) lira ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermayeden 
yardım olarak) maddesine (600 000) lira eklenmiştir.

Aynı gün yapılan oylamada çoğunluk sağlanamadığından tasarı kanunlaşamadı. 
21. Birleşimde de görüşülen tasarı gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Tasarı 7 Ocak 
1970 tarihinde yapılan 22. Birleşimde oy veren 226 üyenin 222 kabul, 3 ret, 1 çekinser 
oyuyla kanunlaştı.15 Kanun 14 Ocak 1970 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak 
1201 numara ile yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1202: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kevrinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 
92 nci birleşiminde görüşüldü.16

Tasarının 1 nci maddesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 Bütçe yılı 
genel harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 
14 861 839,04 lirası cari harcamalara, 22 124 763,92 lirası yatırım harcamalarına, 
1 506 401,42 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak üzere 
toplam olarak 38 493 004,38 lira olduğunu; 2 nci maddesi, tahsilatın 48 674 911/47 
lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 4 392 000 lirası özel gelirlerden yapılan 
tahsilata ait olduğu; özel kanunlar ile sağlanan ve normal gelirler meyanında bulunan 
gelirlerde yılı içinde harcanmayan 9 008 012,80 liranın ertesi yıla devredildiği ve 
yılın tahsilatının 44 058 898,67 lira olarak kaldığını hükme bağladı.

7 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Ocak 1970 tarih ve 13401 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1203: Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 
13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 92 nci birleşiminde görüşüldü.17

14  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 20 (26 Aralık 1969), s. 677.
15  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 57.
16  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 372-373.
17  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 370-371.
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Tasarının 1 nci maddesi, Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 25 310 461,46 lirası cari 
harcamalara, 3 546 955,76 lirası yatırım harcamalarına, 990 312,25 lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 29 847 729,47 lira olduğunu; 
tahsilatın, 1 826 601,57 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata,  27 058 066,02 lirası 
da özel gelirlerden yapılan tahsilata ait olmak üzere toplam olarak 29 485 267,59 lira 
olduğunu hükme bağladı. 

7 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Ocak 1970 tarih ve 13401 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1204: Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Ege Üniversitesinin 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı  
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 
13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 92 nci birleşiminde görüşüldü.18

Tasarının 1 nci maddesi, Ege üniversitesinin 1966 bütçe yılı genel harcamalarının 
28 853 333,16 lirası cari harcamalara, 5 436 860,00 lirası yatırım harcamalarına, 
1 003 998,53 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak üzere 
toplam olarak 35 294 192,19 lira olduğunu; 2 nci maddesi, tahsilatın 1 721 744,06 lirası 
normal gelirlerinden yapılan tahsilata ait olmak üzere toplam olarak 36 015 480,06 
olduğunu hükme bağladı. 

7 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Ocak 1970 tarih ve 13401 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1205: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 
13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 92 nci birleşiminde görüşüldü.19 

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı genel harcamalarının 35 822 846,36 lirası cari harcamalara, 12 615 369,24 
lirası yatırım harcamalarına, 2 509 671,98 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 50 947 887,58 lira olduğunu; 2 nci 
maddesi, tahsilatın 12 572 966,27 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 
38 596 649,26 lirası da özel gelirlerden yapılan tahsilata ait olmak üzere toplam 
olarak 51 169 616,63 lira olduğunu hükme bağladı. 

18  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 371-372.
19  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 373-374.
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7 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Ocak 1970 tarih ve 13401 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1206: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait (jc.ncl uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 Mayıs 1969 tarihinde 
toplanan 92 nci birleşiminde görüşüldü.20 

Tasarının 1 nci maddesi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı genel harcamalarının 3 753 566,96 lirası cari harcamalara, 3 432 242,67 
lirası yatırım harcamalarına, 255 180,26 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 7 440 989,89 lira olduğunu; 2 nci 
maddesi, tahsilatın 7 517 182,75) lirası normal gelir tahsilâtına, 11 688 970,85 lirası 
da özel gelir tahsilâtına ait olmak üzere toplam olarak 19 206 153,60 lira olduğunu 
hükme bağladı. 

7 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Ocak 1970 tarih ve 13401 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1207: Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurtlarının 1961 ve 1962 yılları 
bilânçolarının onanmasına dair Kanun 

Ceza ve ıslah evleriyle iş yurtları döner sermaye saymanlıklarının 1961 - 
1962 yılları genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 92 nci 
birleşiminde görüşüldü.21

Tasarının 1 nci maddesi, iş esası üzerine kurulu ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları 
döner sermaye saymanlığının ilişik cetvellerde gösterilen 1961 ve 1962 yılları genel 
bilançolarının onandığını hükme bağladı. 

7 Ocak 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Ocak 1970 tarih ve 13401 sayılı Resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1209: 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı22 Millet Meclisi’nin, 26 Aralık 1969 günü toplanan 20. Birleşiminde 
görüşülmeye başlandı.  

20  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 369-370.
21  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 92 (13 Mayıs 1969), 
s. 374.
22  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 16 (17 Aralık 1969), s. 503.
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Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân 
Bakanlığı kısmının 23.000 nci (Makina, teçhiz alımları ve onarımları) bölümleri 
23.711 2101(Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar) maddesinden (627 000) 
lira düşülerek, 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün, 22.711 
nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesi aktarılmıştır.

Madde 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işareti cetvelin Başbakanlık 
kısmının 11.000 nci (ödenekler) bölümünün 11.430 ncu (Devlet Bakanları ve   Köy 
İşleri Bakanı ödenekleri) madde unvanı (Devlet Bakanları, Köy İşleri Bakanı, Orman 
Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ödenekleri) şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Devlet 
PlânlamaTeşkilâtı kısmının 34.110 ncu (İhracatı geliştirme program ve projeleri 
için genel ve katma bütçeli idareler ile kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve 
ödemeler) madde unvanı (İhracatı ve turizmi geliştirme program ve projeleri için 
genel ve katma bütçeli idareler ile, kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve 
ödenekler) şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işareti cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmının 36.000 ncı (Borç ödemeleri) bölümünün 36,300 nci (Geçen ve 
eski yıllar karşılıksız borçları) madde unvanının sonuna, «Bu ödemekten harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.» ibaresi 
eklenmiştir.

Madde 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/8) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (513 643 812) liralık ek ödenek 
verilmiştir.

Tasarıya bağlı cetveller
(1)  Sayılı cetvel

Bölüm  Eklenen Lira
(A/l)

 Başbakanlık
11.000  Ödenekler 6 000

 Danıştay
13.000   Yönetim giderleri  30 000

 Maliye Bakanlığı
12.000    Personeli giderleri  50 004 000
 Millî Eğitim Bakanlığı
12.000   Personel giderleri  206 000 000
15.000  Kurum giderleri  22 000 000
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 Gümrük ve Tekel Bakanlığı
12.000   Personel giderleri  3 375 000

 Tarım Bakanlığı
12.000   Personel giderleri  2 900 000
13.000  Yönetim giderleri  11 500 000
14.000   Hizmet giderleri  600 000

(A/2)
 Maliye Bakanlığı
23.0000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları  1 000 000

 Bayındırlık Bakanlığı
22.000   Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  30 000 000

 İmar ve İskân Bakanlığı
22.000  Yapı tesis ve büyük onarım giderleri  164 184 000

(A/3)
 Maliye Bakanlığı
34.000  Malî transferler  2 925 000
56.000  Borç ödemeleri  19 123 812

Madde 6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde
a) Bölüm: 17.000 (Savunma enfrastrüktür hizmetleri giderleri) başlığa altına 

ilişik (2)
sayılı cetvelde yazılı formül eklenmek,
b) Bölüm: 21.000 (Etüt ve proje giderleri) başlığı altındaki ilişik (3) sayılı cetvelde 

yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmek;
c) (237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar) başlığı altına ilişik (5) sayılı 

cetvelde yazılı taşıt eklenmek;
d) (237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar) başlığı altında bulunan Tarım 

Bakanlığı kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılarak, yerine ilişik 
(7) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmek,

e) Bölüm: 34.000 (Malî transferler) başlığı altında bulunan ilişik (8) sayılı cetvelde 
yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (9) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmek,

suretiyle değişiklik yapılmıştır.
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(2) SAYILI CETVEL
NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her çeşit giderler

8. — «NADGE projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun mütalâasına 
istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek sayıda ve mukavele ücretleri 
ile geçici  olarak istihdam edilecek sözleşmeli teknik personelin ücretleri (karşılığı 
NADGEMO’dan geldiği müddetçe)»

(3)   SAYILI CETVEL
9. — Devlet Planlama Teşkilâtının 933 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde 

yaptıracağı araştırma, inceleme, proje giderleri ve koordinasyonun zaruri kıldığı 
giderler.

(4)   SAYILI CETVEL
10. — Devlet Plânlama Teşkilatının 340 ve 933 sayılı kanunlar hükümleri 

dâhilinde ve diğer yaptıracağı araştırma, inceleme ve proje gidenleri ve yatırım 
hizmetlerinin gerektirdiği döşeme ve demirbaş ve koordinasyonun zaruri kıldığı 
giderler.

(5)   SAYILI CETVEL
237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 

Devlet Planlama Teşkilâtı
Aded  Cinsi  Diferansiyel  Nerede kullanılacağı
    1      Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı)  4X4 Daire hizmetlerinde

(6)   SAYILI CETVEL
Taşıt alımları

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar
Tarım Bakanlığı

Aded  Cinsi  Diferansiyel  Nerede kullanılacağı
   6      Kaptıkaçtı (şehir dışı hizmetleri için) 4X2 Zirai mücadele hizmetlerinde

(7) SAYILI CETVEL
Taşıt alımları

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar
Tarım Bakanlığı

Aded  Cinsi  Diferansiyel  Nerede kullanılacağı
   6      Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı)  4X4  Zirai mücadele hizmetlerinde
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(8) SAYILI CETVEL
Bölüm: 34.000 Malî transferler

İhracatı geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli idarelerle 
kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve ödemeler:

İhracatın geliştirilmesi gayesine matuf program ve projeleri desteklemek ve 
özellikle pazarlama ve ihracatı teşvik için ağırlık verilen diğer konularda kamu 
sektörünce yapılan çalışmalara yardımcı olmak üzere genel ve katma bütçeli idarelerin 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Devlet Plânlama Teşkilâtının teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. Aynı maksatlarla kamu teşebbüslerinde 
yapılacak ödemeler de 34.110 ncu maddeden karşılanır.

(9)   SAYILI CETVEL
Bölüm: 34.000 Malî transferler

İhracatı ve turizmi geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli 
idarelerle kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve ödemeler: İhracatın ve turizmin 
geliştirilmesi gayesine matuf program ve projeleri desteklemek ve özellikle pazarlama 
ve ihracatı teşvik için ağırlık verilen diğer konularda kamu sektörünce yapılan ve 
yaptırılacak çalışmalara yardımcı olmak üzere genel Devlet Plânlama Teşkilâtı dâhil 
ve katma bütçeli idarelerin ilgili veya yeniden açılacak tertiplerine Devlet Plânlama 
Teşkilâtının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. Aynı maksatlarla kamu 
kuruluş ve teşebbüslerine yapılacak ödemeler de 34.110 ncu maddeden karşılanır.

Tasarı, 9 Ocak 1970 günü yapılan 23. Birleşimde oylamaya katılan 282 
milletvekilinin 265 kabul, 16 ret ve 1 çekinser oyuyla kanunlaştı.23 1209 numaralı 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 16 
Ocak 1970 tarih ve 13 401 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1210: 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun 3 Aralık 1969 tarihinde Meclis’e ulaştı ve Bütçe Karma Komisyonu’na 
yönlendirildi. Tasarıya dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Bütçe Karma Komisyonu raporu 30 
Aralık 1969 tarihinde dağıtıldı ve 12 Ocak 1970 tarihinde toplanan 24. Birleşimde 
Karma Komisyon Başkanı Nuri Bayar tarafından verilen ivedilik önergesi üzerine 
diğer işlere nazaran öncelikli olarak görüşülmeye başlandı.24 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
Madde 1-. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik 

cetvelde yazılı tertipleri arasında (6 000 000)  liralık aktarma yapılmıştır.

23  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 23 (9 Ocak 1970), s. 85.
24  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 113-114.
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Bölüm  Düşülen Lira  Eklenen Lira
(A/2)Bayındırlık Bakanlığı

22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Bölüm toplamı             5 000 000

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları  ve onarımları
Bölüm toplamı         5 000 000

Madde 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin İçişleri 
Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 12.590 nci (Mülki 
İdare Amirliği tazminatı) maddesine (9 794 199) liralık ek ödenek verilmiştir.

Madde 3. — Millî Savunma Bakanlığı 1989yılı Bütçesinin 12.000 nci (Personel 
giderleri) bölümünde mevcut 12.590 nci madde unvanı (5686, 144, 4335, 1128, 
4688, 233, 336, 223, 6996,6245, 645 sayılı kanunlar ve 926 sayılı Kanunun 49 ve 
166 nci maddelerine göre verilen diğer tazminatlar) şeklinde değiştirilmiştir.

Maddeler ve tasarının tümü üzerinde söz isteyen üye olmadığından açık oylama 
yapıldı ancak çoğunluk sağlanamadığı görüldü. Tasarı 14 Ocak 1970 tarihinde 
toplanan 25. Birleşimde katılan 307 milletvekilinin 261 kabul, 43 ret ve 3 çekinser 
oyuyla yasalaştı.25 Kanun, 21 Ocak 1970 tarih ve 13 405 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1213: 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu İdare âmirlerinin 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 16 Ocak 1970 tarihinde yaptığı 26. 
Birleşiminde ivedilikle görüşüldü.26

Madde 1. — 1969 yıllı Bütçe Kanunu bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhuriyet 
Senatosu kısmının 12.000 nci bölümünün 12.911 (Avrupa Konseyi Assamble ve 
Daimi Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine (100 000) lira ek 
ödenek verilmiştir.

Tasarı 205 üyenin katılımıyla oylandığından çoğunluk sağlanamadı. Tasarının 
kanunlaşması, 19 Ocak 1970’te yapılan 27. Birleşimde 266 milletvekilinden 230 
kabul, 35 ret ve 1 çekinser oy almasıyla gerçekleşti.27 26 Ocak 1970 tarih ve 13 409 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

25  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 25 (14 Ocak 1970), s.152.
26  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 176-177.
27  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 240.
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KANUN NO 1215: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek kanun tasarısı ile Ticaret, Gümrük ve 

Tekel, Ulaştırma, Dışişleri, Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 16 Ocak 1970 tarihli 26 
ncı Birleşimine getirildi ve Maliye Bakanı Mesut Erez tarafından gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi önergesi verildi. Ancak aleyhte 
verilen ve tasarının son derece önemli olduğu ve aceleye getirilmemesi gerektiğine 
dair önergeler üzerine sonraki oturumlara bırakıldı.28

Tasarı, 19 Ocak 1970 tarihinde toplanan 27 nci birleşimde ele alındı ve yoğun 
tartışmalara neden oldu. Tasarı hakkında C.H.P. grubu adına söz alan ve oldukça 
uzun bir konuşma yapan Kemal Okyay (Kars), Kanunun geliş nedeninin 1970 malî 
yılı bütçesinin büyük bir açıkla yakında Meclislere sunulacak olduğunu belirtti. 
Hükümetin kendi ifadelerine göre bütçede 2,5 milyar lira kadar açık öngörüldüğünü 
ve bu kanunun bu açığı kapamak için tedbirlerden biri olarak getirildiğini vurgulayan 
Okyay, getirilen Gider Vergisi kanun tasarısının bir vasıtalı vergi vasfını taşıdığını 
söyledi. Bu tasarıyla hükümetin Meclis’ten vergi hadlerini iki misline kadar 
yükseltmek yetkisini almak istediğini ve bu talebin ve kapsamak istediği alanın 
çok geniş olduğunu vurgulayan Okyay, bu yetkinin üretim vergisini yüzde 100 e 
kadar artırarak dar gelirli köylü, esnaf, memur sınıflarının geçim sıkıntılarını bir 
oran daha yükselteceğini açıkladı. Bu verginin bir diğer mahzurunun da Türkiye’de 
esasen mevcut olan enflâsyonist baskıları daha da artırması olduğunu ifade eden 
Okyay, tasarı kabul edildiği takdirde ithâlatta alınan istihsal vergileri yüzünden 
sanayinin hammaddelerinin fiyatlarında büyük artışlar kaydedileceğini, dâhilde ise 
üretim vergisi yüzünden sanayi mamullerinin maliyetinde büyük artışlar olacağını 
kaydetti. C.H.P. grubunun, Hükümetin bu kanunla, bu sahada kanun koyma yetkisini 
kendisine devralmak istediğini düşündüğünü; vergi koyma yetkisinin hükümetlerin 
değil yasama organının yetkileri arasında olduğunu belirten Okyay, hükümetin vergi 
koymak yerine bütçe açıklarını kapatmak, hızlı kalkınmayı temin etmek, dengeli 
kalkınmayı sağlamak, bölgelerarasındaki dengesizliği kapatmak ve kalkınmayı 
sağlamak amacıyla önlemler alması gerektiğini belirtti. Okyay, bu amaçla daha 
âdil vergi potansiyeli taşıyan yasalar önermesi durumunda C. H. P. grubunun 
yardımcı olacağını, ancak Gider Gergileri Kanununa ek kanun tasarısına kırmızı oy 
vereceklerini ifade etti.29

Ana muhalefet sözcüsünün sert eleştirileri karşısında A.P. Grubu adına söz alan 
Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale), kanun tasarısının basılı gerekçesinde Hükümetin, 
bilhassa ekonomik yönden kalkınmayı temin maksadiyle tasarıyı getirdiğini, 
tasarının ileriki senelerde iç ve dış talepleri ayarlamak amacını güttüğünü ve bu 
kanun tasarısı kanunlaşmazsa iktisadi kalkınmada gerileme olacağını belirtti. 
Hükümetin, bu tasarı ile yeni bir vergi koymak istediğini de belirten Bağcıoğlu, 
Meclisin kanunla Hükümete bu yetkiyi tanımasıyla yetkinin Anayasal olacağını 

28  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 177-178. 
29  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 210-216.



16

ve Anayasa hukukuna aykırı düşmeyeceğini ifade etti. İktisadi kalkınma için bu 
yetkinin tanınması gerektiğini belirten Bağcıoğlu A.P. grubunun tasarı hakkındaki 
görüşünün olumlu olduğunu beyan etti.30 

Güven partisi adına söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt), tasarının kanunlaşmasında 
teknik bir zaruret olduğunu ve kanunun spekülasyonları ve stok sorununu 
önleyeceğini açıkladığı konuşmasında bütçe açığının planlamanın öngördüğü 
esasların uygulanmasıyla gerçekleşebileceğini belirtti. Ülkenin malî reforma ihtiyacı 
olduğunu, bütçe açığının vergi kayıplarını önlemekle kapatılabileceğini belirten 
Oktay, dolaylı vergilerle açığın kapatılmasına karşı olduklarını ve G.P.’nin tasarıya 
kırmızı oy vereceğini açıkladı.31  

Tasarı hakkında şahısları adına söz alan Reşit Ülker (İstanbul) ve Eşref Derinçay 
(İstanbul) aleyhte görüş bildirirken, Kazım Özeke (İstanbul) tasarının geri çekilmesi 
ve yeniden görüşülmesi önerisinde bulundu. Geçici Komisyon sözcüsü Turgut 
Toker (Ankara) söz alarak tasarının vergilerde hükümete sadece oran bakımından, 
taban ve tavanı belli sınırları belirli bir esneklik sağladığını ve iddia edildiği gibi 
Anayasa’nın 5 nci ve 60 ncı maddelerine aykırı olmadığını belirtti.32  Maliye Bakanı 
Mesur Erez (Kütahya) de tasarının stokçuluğu engelleyeceğini, hayat pahalılığını 
arttırmayacağını ve hükümete verilecek yetkinin Anayasaya aykırı olmayacağını 
açıkladı. Tasarı hakkında İhsan Ataöv (Antalya) de lehte konuştu.

Tartışmalara yeterlik ve müzakerelerin sürdürülmesi önergelerinin kabulünden 
sonra tasarının okunmasına geçildi:

6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununa ek kanun
Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişiklikler:
Madde 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 

mevzuuna giren ve aynı kanuna bağlı tablolarda ve kanunun mahsus kısım ve 
bölümlerinde gösterilen maddeler ve hizmetlerden gerekli görülenlerinin, işbu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki vergi nisbet ve hadleri ile bu kanunda sonradan 
yapılacak değişikliklerle artırılacak veya indirilecek vergi nisbet ve hadlerini, Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar artırmaya ve artırılan bu nisbet ve 
hadleri kanuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu nisbet ve hadler arasında gerekli 
değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

1 nci madde üzerinde söz alan Talât Köseoğlu (Hatay) maddenin ve kanunun 
bütününün lehinde söz alırken Hilmi İşgüzar (Sinop) vergi adaleti sağlanması ve 
bu tasarıyla malî reformlardan kaçınıldığı gerekçeleriyle 1nci maddenin mahzurlu 
olduğunu vurgulayarak aleyhte konuştu. 

30  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 217-219.
31  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 219-220.
32  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 229.
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Hasan Tosyalı (Kastamonu) ise iktisadi kalkınma gerekleri için tasarının 1970 
yılı yatırım harcamalarına gerekli parayı sağlayacağını belirtti.33 Vahit Bozatlı’nın 
aleyhte söz almasından sonra Maliye bakanı Mesut Erez (Kütahya), gider vergilerinin 
artık eskimiş bir vergi olduğuna dair eleştiriye bu tür vergilerin Ortak Pazar’da 
olduğu gibi bütün dünyada yaygın olarak uygulandığını söyledi.34 Bu müzakerelerin 
ardından madde kabul edildi. Tasarının ikinci maddesi aşağıdaki gibiydi:

Stok beyanı:
Madde 2. — Bu kanun gereğince; kararname ile vergi nisbet ve hadleri artırılmış 

olup da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendirilmiş olan maddeler, vergi 
yüklerinde eşitlik sağlamak maksadiyle eski ve yeni nisbet ve hadler arasındaki 
farklara göre vergilendirilir.

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiyle ellerinde bulunduran gerçek 
veya tüzel kişilerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, (komisyoncu ve sair 
satıcıları, vergi hadlerini yükselten kararnamenin yürürlük tarihinde anadepo, 
depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
mallarını, bunların değerlerini, miktar ve sıkletlerini, bulundukları yerler itibariyle 
bir beyannameye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda 
yapılacak ilânı takibeden günün akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi dairesine 
vermeye mecburdurlar.

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, yukarda zikrolunan kendilerine ait 
yerlerde mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedelleri henüz tahsil edilmemiş 
veya hibe edilmiş veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş maddeleri de 
beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.

Stoklar üzerinden tarh ve tebliğ edilecek olan farklar bu kanun gereğince 
çıkarılacak olan kararnamede gösterilir.

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ tarihini takibeden aybaşından itibaren iki 
ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen 
farklar hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümleri 
uygulanır.

Süresinde beyanda bulunmıyanların veya noksan beyanda bulunanların beyan 
etmedikleri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve değerlerine ait farklar iki kat 
zamlı olarak tahsil olunur.

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer hükümleri bu farklar hakkında da 
uygulanır.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

33  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 234-236.
34  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 238.
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Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz alan olmadığından tasarı açık 
oya sunuldu. 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununa ek kanun tasarısı için yapılan 
açık oylamada 99 milletvekili oy kullandı, 83 kabul, 16 ret oyu çıktı. Çoğunluk 
sağlanamadığı için açık oylama işlemi sonraki oturuma bırakıldı. Tasarı 21 Ocak 
1970 tarihinde toplanan 28nci birleşimde 243 milletvekilinden gelen 168 kabul, 74 
ret ve 1 çekinser oyla kabul edildi.

KANUN NO 1216: 1969 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 
1969 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Plan Komisyonları 

raporları Millet Meclisi’ne 14 Ocak 1970 tarihinde toplanan 25 nci birleşimde ulaştı 
ve 16 Ocak 1970 tarihinde Maliye Bakanı Mesut Erez’in (Kütahya) verdiği ivedilik 
önergesiyle gündeme alınarak görüşülmeye başlandı. Kanunun tümü üzerine 
söz alan Hilmi Okçu (Manisa), istikraz tahvillerinin gerekçeleri ile uygulamanın 
birbirine uymadığı, gerekçelerin daha iyi hazırlanması gerektiğini söyledi.35 Mehmet 
Salih Yıldız (Van), bu tasarıyla, 1969 Bütçe Kanununun 3 ncü maddesiyle ödenek ve 
gelir miktarı arasındaki 600 milyon liralık farkın iç borçlanmayla karşılanacağının 
öngörüldüğünü belirtti. Hilmi İşgüzar (Sinop), tasarının aleyhinde olmamakla birlikte 
tasarının Meclis’e geç sevkedildiğini, zamanının iyi ayarlanması gerektiğini ve 
borç tahvillerinin halkın kârlı işlere ortak edilmesini sağlayacak şekilde çıkarılması 
gerektiğini bildirdi. Plan Komisyonu adına söz alan Erol Yılmaz Akçalı (Rize), 
tasarının ikinci kez Meclis’e geldiğini, birincisinde seçimlere rast geldiği için kadük 
olduğunu beyan etti.36 Bu açıklamalardan sonra tasarının maddeleri okundu ve ne 
maddeler ne de tasarının bütünü hakkında söz alan olmadı37:

1969 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı:
Madde 1. — Hâsılı 1969 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında 

kullanılmak üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kalkınma istikrazı adı ile uzun 
vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 2. — Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hâmiline yazılı tahvil 
ihracolunur.

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti BakanlarKurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair 
şartları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur.

Madde 3. — Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları 
müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaş bulmuş veya aşmış bulundukları 
takdirde kur’a çekmek suretiyle yapılır.

Madde 4. — Bu tahviller ihraç tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken 
ödemeye tabi tutulamaz, tesbit edilen esaslar değiştirilemez. Bu tarihten sonra 
keyfiyet hükümetçe 3ay önce ilân edilmek suretiyle her hangi bir faiz vâdesinde 
tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme 
yapılabilir, veya bu tahvillere uygulanacak esaslar değiştirilebilir.

35  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 178.
36  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 179-180.
37  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1,  Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 180-181.
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Madde 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların 
kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler, 
istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır.

Madde 6. — Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma 
bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunlara 
bağlı müesseseler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma eksiltme ve 
sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur.

Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vâdesi 
gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aidolur. Bu tahviller Hazinece 
satılmış ve satılacak olan Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul 
olunur.

Madde 7. — Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza ettiği 
tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım geldiği tarihten itibaren 10 yıl 
sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.

Madde 8. — Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç pederleri, 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlanacak afiş, 
pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

Madde 9. — Bu kanunun akdine izin verildiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve 
diğer giderlerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin borç 
ödemeleri bölümüne konulur.

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tasarı 19 Ocak 1970 tarihinde toplanan 27 nci birleşimde 227 milletvekilinin 

186 kabul, 40 ret ve 1 çekinser oyuyla kabul edildi. 38 İç borçlanma yasası 6 Şubat 
1970 tarih ve 13 419 numaralı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1217: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu tezkereleri 2 Şubat 1970 
tarihinde yapılan 38. Birleşimde milletvekillerinin incelemesine açıldı ve ana 
muhalefet milletvekillerinden gelen tasarının görülmediğine dair itirazlara rağmen 
görüşmeler başladı:

38  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 244.
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Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğü  1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (200 000 000) liralık ek 
ödenek verilmiştir.

Bölüm   Lira
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

(A/2)
21.000   Etüt ve proje giderleri
 Bölümü toplamı    1 000 000
22.000   Yapı, tesis ve büyük onarım
 giderleri Bölümü toplamı   199 000 000

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine (200 000 000) lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

bakanları yürütür.
Kanun tasarısı Meclis Başkanı tarafından okunduğu haliyle kabul edildi.39 Tasarı, 

247 birleşime katılan milletvekilinin 168 kabul, 73 ret ve 6 çekinser oyuyla kabul 
edildi ve yasalaştı. 11 Şubat 1970 tarihinde 13 423 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
kanun yürürlüğe girmiş oldu.

KANUN NO 1218: Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
2 Şubat 1970 tarihinde toplanan 38. Birleşimde gündeme alındı ve görüşülmeye 
başlandı40:

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü1969 yılı Bütçe (Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2)ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (175 000 
000) lira ek ödenek verilmiştir.

39  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Döenm 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 594-595.
40  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 596-597.
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(A/l)
Bölüm   Lira
12.000   Personel giderleri
              Bölüm toplamı    19 000 000

(A/2)
21.000   Etüt ve proje giderleri
              Bölüm toplamı     3 000 000
22.000   Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri     
              Bölüm toplamı   127 500 000
23.000   Makina,   teçhizat   ve taşıt
 alımları ve onarımları
              Bölüm toplamı  25 000 000

(A/3)
35.000    Sosyal transferler
              Bölüm toplamı 500 000

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) 
maddesine (175 000 000) lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür.
Tasarı, aynı gün 226 milletvekilinin katıldığı oturumda 167 kabul, 55 ret ve 

4 çekinser oyla kanunlaştı.41 Resmî Gazetede 11 Şubat 1970’te yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1220: Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişlik yapılması hakkında Kanun 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/11) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık tezkereleri 
2 Şubat 1970 tarihinde yapılan 38. Birleşimde ele alındı.42 3 Şubat 1970 tarihinde 
toplanan 39. Birleşimde tasarı maddeleri okunmaya geçildi ve birinci maddenin 
öngördüğü bütçe tertipleri arasındaki aktarma üzerine müzakereler başladı:

41  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 648.
42  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 589.
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 Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (9 589 742) liralık aktarma 
yapılmıştır.

Madde üzerinde konuşmak isteyen Nuri Kodamanoğlu (Niğde),  söz konusu 
aktarma kanun tasarısının, üniversite öğretim üyelerine Tazminat Kanunu icabı 
verilmesi gereken ödenekleri temin için getirilmiş bir tasarı olduğunu belirterek 
sözlerine başladı. Tasarının 

447 milyon liralık bir ek ödenek getirdiğini belirten Kodamanoğlu, bu ek ödeneğin 
karşılanabilmesi için yayın alımları ve giderlerinin, araştırma ve inceleme giderlerinin 
ve laboratuvar malzeme alım ve giderlerinin kesintiye uğratıldığını söyledi.43 
Üniversite öğretim üyelerinin maaşlarına ek yapabilmek için Fen Fakültesinin 
makine ve teçhizat alımlarından, Tıp Fakültesinin araştırma, inceleme ve hastane 
giderlerinden, Veteriner Fakültesi araştırma ve inceleme giderlerinden ve malzeme 
alımlarından kesildiğini belirten Kodamanoğlu, aktarma kanun tasarısının iyi bir 
tasarı olmadığını söyleyerek sözlerini tamamladı. Madde üzerinde başka görüşmek 
isteyen üye olmadığından (A/l) ve (A/2) cetvellerinin görüşülmesine geçildi.44 

Ankara Üniversitesi Rektörlük
(A/2)

Bölüm   Düşülen
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
  446 000

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(A/1)

Bölüm   Eklenen
12.000  Personel giderleri  974 633

Bölüm   Düşülen
13.000  Yönetim giderleri  414 623
14.000  Hizmet giderleri  17 500
15.000  Kurum giderleri  40 000
16.000  Çeşitli giderler  42 500

(A/2)
22.000  Yapı tesis ve büyük onarım giderleri  164 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıtalımları ve 
 onarımları  250 000

43  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 657.
44  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 659.
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Fen Fakültesi
(A/l)

Bölüm   Eklenen
12.000   Personel giderleri  1 870 000

(A/2)
Bölüm   Düşülen
22.000  Yapı tesis ve büyük onarım giderleri  240 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  100 000

Hukuk Fakültesi
(A/l)

12.000  Personel giderleri  121 879
13.000   Yönetim giderleri  121 879

Tıp Fakültesi
Bölüm   Eklenen
12.000  Personel giderleri  4 209 450

Bölüm   Düşülen
13.000  Yönetim giderleri  1 550 450
14.000  Hizmet giderleri  350 000

Bölüm  Düşülen
15.000  Kurum giderleri  300 000

(A/2)
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  1 900 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
 onarımları bölüm toplamı  100 000
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Veteriner Fakültesi
(A/1)

Bölüm   Eklenen
12.000  Personel  giderleri bölüm toplamı  995 695

Bölüm   Düşülen
13.000  Yönetim giderleri  120 805
14.000 Hizmet giderleri  200 000
15.000 Kurum giderleri    10 000
16.000  Çeşitli giderler  203 390

Bölüm  Düşülen
(A/2)

22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
 toplamı  342 000
23.000   Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  120 000

Ziraat Fakültesi
Bölüm   Eklenen
12.000   Personel giderleri  1 309 300

Bölüm   Düşülen
13.000  Yönetim giderleri  420 300
14.000  Hizmet giderleri  112 000
15.000 Kurum giderleri       2 000
16.000  Çeşitli giderler     85 000

(A/2)
22.000   Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  550 000
23.000  Makina,  teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  140 000

İlahiyat Fakültesi
Bölüm   Düşülen
22.000  Yapı, tesis ve  büyük onarım giderleri  300 000
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Siyasal Bilgiler Fakültesi
(A/1)

Bölüm   Eklenen
12.000    Personel giderleri  82 042

Bölüm   Düşülen
13.000   Yönetim giderleri  82 042

(A/2)
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  100 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
 alımları ve onarımları  490 000

Eczacılık Fakültesi
Bölüm   Eklenen
12.000   Personel giderleri 26 753

Bölüm   Düşülen
13.000  Yönetim giderleri 26 753

(A/2)
Bölüm   Düşülen
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  240 00045

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından 
tasarının tümü Meclis oylamasına açıldı.46 Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen toplam 234 oyun, 214’ü kabul, 16’sı ret ve 4’ü çekinser 
çıktı.47 Bütçe harcama kalemlerinden aktarma yapılarak personel giderlerine 
ödeme imkânı sağlayan yasa 11 Şubat 1970 tarih ve 13 423 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1221: Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 2 Şubat 

45  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 660.
46  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 661.
47  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 740.
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1970 tarihli 38. Birleşimde Millet Meclisi’nde okundu. Tasarı müzakereleri söz alan 
üye olmadığından maddelerin okunmasıyla sürdürüldü.48

Ankara üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında

Kanun
Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 

işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı (Adana Ziraat Fakültesi) adı altında 
yeniden açılan tertiplerine (198 220) lira olağanüstü ödenek konulmuştur.

1 SAYILI CETVEL
Adana Ziraat Fakültasi

(A/1)
Bölüm   Eklenen Lira
12.000  Personel giderleri  133 954
13.000  Yönetim giderleri     22 380
14.000  Hizmet giderleri     32 502
15.000  Kurum giderleri              3
16.000  Çeşitli giderler            505

(A/3)
32.000  Kamulaştırma ve satın almalar   1
35.000  Sosyal transferler        3 875

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
cetvele ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvele ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.

Madde 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden 
nakit) maddesine (198 220) lira eklenmiştir.

Tasarı, 3 Şubat 1970 tarihinde 235 milletvekilinin katılımıyla toplanan 39. 
Birleşimde 217 kabul, 15 ret ve 3 çekinser oyla kabul edildi49 ve 13 423 sayılı Resmî 
Gazetede 11 Şubat 1970 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

48  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 661-662
49  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 744.
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KANUN NO 1222: Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

2 Şubat 1970 tarihinde toplanan Meclis’in 38. Birleşiminde gelen kağıtlardan 
oluşan tasarı tezkeresi ve komisyon raporu, 3 Şubat’ta yapılan 39. Birleşimde ele 
alındı.50  

Madde 1. — Ege ÜniversitBBİ 1969 yılı Bütçe Kanununa “bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden (220 000) lira düşülerek, (A|l) işaretli 
cetvelin Rektörlük kısmında yeniden açılan 12.590 nci (özel kanunları gereğince 
verilen diğer tazminatlar) maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.

Ege Üniversitesi
Bölüm        Düşülen Lira

(A/l)
Mühendislik Bilimleri Fakültesi

12.000      Personel giderleri          220 000

Aynı oturumda çoğunluk sağlanamadığı için yasalaşamayan tasarı, 235 üyenin 
katıldığı bir sonraki oylamada 217 kabulü, 14 ret ve 4 çekinser oyla kabul edildi.51 
Kanun, 11 Şubat 1970 tarih ve 13 423 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı ve yürürlüğe 
girdi. 

KANUN NO 1223: Hacettepe üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

2 Şubat 1070 tarihinde toplanan 38. Birleşimde Hacettepe Üniversitesi  bütçe 
cetvellerinde değişiklik öneren tasarı, Bütçe Karma komisyonu ve Cumhuriyet 
Senatosu tezkereleri ele alındı.52  

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)   işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2)işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (7 402 800) liralık 
aktarma yapılmıştır.

Bölüm        Eklenen
Hacettepe Üniversitesi

(A/1)
12.000   Personel giderleri    6 902 800
13.000   Yönetim giderleri    1 500 000

50  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 662.
51  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 748.
52  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38, (2 Şubat 1970), s. 589. 
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Bölüm        Düşülen
15.000   Kurum giderleri    1 220 000

(A/2)
21.000   Etüt ve proje giderleri       280 000
22.000   Yapı, tesis ve büyük onarım 
   giderleri     5 902 800
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
Kanun, diğer aktarma yasaları gibi 3 Şubat 1970 tarihinde toplanan 39. Birleşimde 

237 oylamaya katılan milletvekilinin 215’inin Kabul, 18’inin ret ve 4’ünün çekinser 
oylarıyla kabul edildi. Yasa, 11 Şubat 1970 tarih ve 13 423 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı. 

KANUN NO 1224: 20.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Türk parasının kıymetini 
koruma hakkında Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 

“20. 2. 1930 tarih ve 1587 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında 
Kanun” un yürürlük suresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 28 Kasım 1969 
tarihli 11. Birleşime geldi ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarına havale edildi.53 
Tasarının komisyon raporları 19 Ocak 1970 tarihinde toplanan 27. Birleşimde 
dağıtıldı.54 Tasarı, 22 Ocak 1970 tarihinde toplanan 29. Birleşimde Maliye Bakanı 
Mesut Erez’in (Kütahya) öncelik ve ivedilik önergesine uyularak görüşülmeye 
başlandı.55

Madde 1. — Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 20 . 2 . 1930 tarih ve 
1567sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olan ve 23 . 1 . 1968 tarih ve 990 sayılı 
Kanunla uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden itibaren süresiz olarak uzatılmıştır.

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Böylece kabul edilen tasarı 11 Şubat 1970 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girdi ve Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun süresiz olarak 
uzatılmış oldu.

KANUN NO 1226: İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu tezkereleri 2 Şubat 

53  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 11 (11 Kasım 1969), s. 312. 
54  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 204.
55  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 29 (22 Ocak 1970), s. 303.
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1970 tarihinde toplanan 38. Birleşimde gündeme geldi.56 Tasarı 4 Şubat 1970 
tarihinde görüşüldü.57

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretlicetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (353 250) lira düşülerek, 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır.

1 SAYILI CETVEL
İstanbul Teknik Üniversitesi

Rektörlük
Bölüm        Düşülen Lira
12.000   Personel Giderleri         108 000

Teknik Okul
12.000    Personel giderleri         245 230

2 SAYILI CETVEL
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bölüm        Eklenen Lira
(A/l)

Rektörlük
12.000   Personel giderleri       108 000

Teknik Okul
12.000   Personel giderleri       245 250

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Milli Eğitim bakanları yürütür.
Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oylamaya tabi tutuldu ve 237 oy kullanan 

milletvekillerinden 212 kabul, 20 ret ve 5 çekinser oy alarak kanunlaştı. Kanun 
11 Şubat 1970 tarihinde 13 423 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1227: İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına hakkında Kanun 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
4 Şubat 1970 tarihinde 40. Birleşimde görüşüldü.58

56  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 590.
57  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 762.
58  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 762-764.
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İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1069 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (2 282 018) liralık aktarma 
yapılmıştır.

(1) SAYILI CETVEL
İstanbul Üniversitesi

(A/l)
Tıp Fakültesi

Bölüm        Eklenen Lira
12.000    Personel giderleri        786 725

Bölüm        Düşülen Lira
18.000    Yönetim giderleri          60 000
14.000    Hizmet giderleri          50 000
15.000    Kurum giderleri        688 000
16.000    Çeşitli giderler         381 069

Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm        Eklenen Lira
12.000    Personel giderleri        392 344

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
12.000  Personel giderleri     1 102 949

Bölüm        Düşülen Lira
13.000     Yönetim giderleri            7 949
15.000   Kurum giderleri        321 000

Bölüm        Düşülen Lira
16.000    Çeşitli giderler         574 000

Madde 2. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (227 000) lira düşülerek ilişik 
(3) sayılı cetvelde yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenekolarak aktarılmıştır.
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(2) SAYILI CETTTEL
(A/l)

Rektörlük
Bölüm   Düşülen Lira
12.000   Personel giderleri  207 000

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
12.000   Personel giderleri  20 000

(3) SAYILI CETVEL
Bölüm   Eklenen Lira

(A/1)
Rektörlük

12.000   Personel giderleri  207 000
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

12.000   Personel giderleri  20 000

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
Tasarı aynı gün 237 milletvekilinin 214 kabul, 19 ret ve 4 çekinser oyuyla kabul 

edildi ve yasalaştı.59 Kanun 4 Şubat 1970 tarih ve 13 423 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1228: Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Petrol Dairesi Başkanlığı 19C9 yılıBütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 4 Şubat 
1970 tarihinde yapılan 40. Birleşimde görüşüldü.60

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal transferler) bülümünün 35.210 ncu (Emekli 
ikramiyesi ve Sandığa iştirak hissesi) maddesine 24 099 lira ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 2 
900 001 liralık olağanüstü ödenek konulmuştur.

59  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 836.
60  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 590.
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(1) SAYILI CETVEL
Bölüm            Lira

Petrol Dairesi Başkanlığı
(A/l)

14.000   Hizmet Giderleri     1
(A/3)

33.000   Kamulaştırma ve satmalmalar  2 900 000
Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 

işaretli cetveline ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir.

(2)   SAYILI CETVEL
Bölüm 14.000: Hizmet giderleri:
Madde 14.160: Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerinin feshi halinde 

yeni bir ruhsatname verilinceye kadar yapılan giderler.
Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin ve 

yediadil şirketlerin Hazine namına işletme süresince yaptığı ve taraflarla protokolle 
tâyin edilen giderler karşılığı bu tertipten ödenir.

Konu ile ilgili olarak sarfiyatın yapıldığı malî yılda ödenmiyen borçlar da bu 
tertipten karşılanır.

Bu tertipten yapılacak gider miktarını, Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesine bağlı 
(E) işaretli  cetvelin 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi ile Genel Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 63.300 neü (Çeşitli gelirler) maddesine gelir ve Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin 34.122 nci (Petrol Dairesi Başkanlığına) maddesine de ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli  camiin72.000 nci (özel gelirler) bölümünün, 72.100 ncü (Hazine yardımı) 
maddesine 2 925 000 lira eklenmiştir.

Madde 5. — Bu kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

bakanları yürütür.61

Tasarı 4 Şubat 1970 tarihli 40. Birleşimde açık oylamaya katılan 229 vekilin 
verdiği 200 kabul, 25 ret ve 4 çekinser oyla kabul edildi. Kanun 11 Şubat 1970 tarih 
ve 13 423 sayılı resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

61  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 764-765.
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KANUN NO 1229: 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkeresi 2 Şubat 1970 tarihinde Meclis gündemine geldi.62

Bu aktarma yasa tasarısı da 4 Şubat 1970 tarihli 40. Birleşimde ele alındı. Niğde 
milletvekili Nuri Kodamanoğlu söz alarak bu aktarma kanunları nedeniyle bütçenin 
yeterince iyi hazırlanmamış olduğunu söyleyerek tasarıyı eleştirdi.63 Bu konuşmanın 
ardından başka söz isteyen olmadığından tasarının maddelerine geçildi.

MADDE 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (179 120 400) liralık 
aktarma yapılmıştır.

MADDE 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik (2) sayılı  cetvelde yazılı tertiplerine (447 915 745) liralık ek 
ödenek verilmiştir.

MADDE 3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Jandarma 
Genel Komutanlığı kısmında yeniden açılan (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 
«Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.») 36.350 nci maddeye (600) liralık olağanüstü ödenek konulmuştur.

MADDE 4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.

MADDE 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmında (bulunan 70 aded binek tenezzüh şase 4X2 taşıtın adedi 
42, aynı cetvelde bulunan 25 aded motosikletin (600 cc çift silindirli ve kapalı şaftlı) 
adedi de 57 olarak düzeltilmiştir.

MADDE 6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik 
(5) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir.

MADDE 7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (6) 
sayılı cetvelde yazılı formüller  çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cetvelde  yazılı 
formüller eklenmiştir.

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Kanunun cetvellerine bakıldığında Başbakanlık bütçesinde “çeşitli giderler” 

kaleminden “personel giderleri” kalemine aktarma yapıldığı, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinde “yönetim giderleri”, “hizmet giderleri”, “yapı tesis onarım giderleri” ve 
“kamulaştırmalar” kalemlerinden “personel giderleri” kalemine aktarma yapıldığı 
ve benzer aktarma işlerinin İmar İskan Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinde de yapıldığı anlaşılmaktadır. Toplam 
aktarma 176 milyon lira, ek ödenek ise 448 milyon lira civarındadır.64 

62  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s.590.
63  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s.765-766.
64  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s.766-769.
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Tasarı, 4 Şubat 1970 tarihinde 226 milletvekilinin oy kullandığı 40 ncı birleşimde 
198 kabul, 24 ret ve 4 çekinser oyla kabul edildi.65 11 Şubat 1970 tarih ve 13 423 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girmiş oldu.

KANUN NO 1230: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

2 Şubat 1970 tarihinde toplanan 38 nci Birleşime gelen bir başka bütçe aktarma 
kanun tasarısı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleriydi.66 Bu aktarma yasa tasarısı da 4 Şubat 1970 
tarihli 40 ncı Birleşimde görüşüldü. Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde söz 
isteyen üye olmadı.67

Hudut ve Sahiller  Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 45 000 liralık aktarma yapılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

bakanları yürütür.
CETVEL

Bölüm  Madde  Ödeneğin çeşidi  Düşülen  Eklenen
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

(A/l)
12.000   Personel Giderleri  Bölüm toplamı  45 000
   Aylıklar
     12.110 Aylıklar      45 000

(A/3)
35.000   Sosyal Transferler  Bölüm toplamı   45 000
   Emekli Sandığına Ödemeler
   35.220 Emekli ikramiyesi    20 000
   Emekli Aylıkları ve Diğer Benzeri Ödemeler
   35.300  Emekli, dul ve yetim aylıkları   25 000

65  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 836.
66  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 590.
67  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 769.
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümde aylıkların ödenebilmesi amacıyla 
bütçe kalemleri arasında aktarma yapan bu tasarı, 4 Şubat 1970 tarihinde toplanan 40 
ncı Birleşimde açık oylamaya sunuldu. Tasarı 238 toplam oydan 209 kabul, 25 ret ve 
4 çekinser oy alarak kanunlaştı.68 Kanun 11 Şubat 1970 tarih ve 13 423 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1231: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine (1 565 000) 
liralık ek ödenek verilmesi hakkında Kanun 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 2 Şubat 1970 
tarihli 38 nci Birleşiminde ele alındı.69 Rapor üzerine söz alan Nevşehir milletvekili 
Hüsamettin Başer, Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılacak olan 1 565 000 liralık ek 
ödeneğin Vakıflar Genel Müdürlüğü görevleri arasında olan tarihi eserlerin korunması 
ve tamiri için harcanacağını belirterek tasarının lehinde olduğunu söyledi.70 Tasarı 
hakkında başka söz isteyen olmadığından maddelerin oylamasına geçildi.

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 1 565 000 liralık ek 
ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan 
devreden nakit) maddesine1 565 000 lira eklenmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.

CETVEL
Bölüm  Madde Ödeneğin çeşidi Eklenen Lira

Vakıflar Genel Müdürlüğü

(A/l)
12.000  Personel giderleri Bölüm toplamı       800 000
   Sosyal yardımlar
  12.340   Tedavi ve cenaze giderleri          50 000
  12.370   Emekli keseneği karşılıkları        750 000
13.000  Yönetim giderleri Bölüm toplamı         65 000
   Genel yönetimle ilgili -alımlar
   Ulaştırma giderleri
  13.410  Posta - telgraf giderleri              25 000
  13.420  Telefon giderleri           40 000

68  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1,  Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 836.
69  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 38 (2 Şubat 1970), s. 590.
70  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 769-770.
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(A/3)
35.000  Sosyal transferler Bölüm toplamı          700 000
   Emekli Sandığına ödemeler
   36.220 Emekli ikramiyesi          200 000
   Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler
   35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları         500 000
            (A/1) ve (A/3)  toplamı           1 565 000

Tasarı 4 Şubat 1970’te toplanan 40 ncı Birleşimde kullanılan 240 oydan 208 
kabul, 27 ret ve  5 çekinser oyla kabul edildi.71 Kanun 11 Şubat 1970 tarih ve 13 423 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1232: 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve üç senatör, 5239 sayılı Ankara 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı 
cetvellerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında bir kanun teklifi 
verdiler ve teklif Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına havale edildi.72 Tasarı 21 Ocak 
1970 tarihinde toplanan 28 nci Birleşimde ele alındı ve Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı Sakarya milletvekili Nuri Bayar’ın öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle 
öncelikle görüşülmeye başlandı.73 Tasarı üzerine söz isteyen Eskişehir milletvekili 
Mehmet Şemsettin Sönmez kanunun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin kadro 
sorunlarını çözmek amacıyla gündeme getirildiğini ve gerekli olduğunu belirtti. 
C.H.P. grubu adına söz alan Zeki Altınbaş (Balıkesir), Ankara Üniversitesinin 
kuruluşundan beri geçirdiği aşamayı tarihsel süreç içinde değerlendirdikten sonra 
istenen ek kadroların malî portresinin 600 000 TL. civarında olduğunu ve C.H.P. 
grubu adına tasarı Tıp Fakültesinin sorunlarına bir çözüm getirdiği için olumlu 
oy kullanacaklarını söyledi. Tasarı hakkında Hüsamettin Başer (Nevşehir), Fahri 
Uğrasızoğlu (Uşak) ve Ahmet Celal Sungur (Yozgat) da tasarı lehine söz aldılar.74 
Müzakerelerden sonra maddelerin okunmasına geçildi.  

MADDE 1. — 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvellerin Tıp Fakültesi kısmına ait kadrolardan 
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen   kadrolar kaldırılmış yerine bağlı (2) sayılı  
cetveldeki kadrolar eklenmiştir.

71  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 836.
72  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 9 (24 Kasım 1969), s. 237.
73  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 28 (21 Ocak 1970), s. 267.
74  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 28 (21 Ocak 1970), s. 267-272.



37

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı tarihinde (1) sayılı cetvelden aylık alan a) 
öğretim üyeleri, b) öğretim yardımcıları, c) Memurlar yeniden tâyin ve seçim işlemine 
gidilmeden 2 sayılı cetvelde gösterilen ve balen işgal ettikleri unvan ve kadrolara 
tekabül eden kadrolara tâyin   edilmiş sayılırlar. Kazanılmış bütün hakları saklıdır.

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1)   SAYILI CETVEL
Derece  Görevi   Sayı  Aylık
  a)   öğretim üyeleri
1   Profesör  16  2 000
2   Profesör  15  1 750
3   Profesör   20  1 500
4   Profesör   22  1 250
5   Profesör   5  1 000
5   Doçent   31  1 100

Derece  Görevi   Sayı  Aylık
6   Doçent    25  950
7   Doçent    25  800
8   Doçent    30  700

  b)   Öğretim yardımcıları   
7   Asistan   40  800
8   Asistan   60  700
9   Asistan   90  600
10   Asistan   183  500
4   Uzman   7  1 250
5   Uzman   8  1 100
6   Uzman   8  950
7   Uzman   8  800
8   Uzman   8  700
5   Okutman  2  1 100
6   Okutman  3  950
7   Okutman  3  800
3   Başhekim (Tabip) 1  1 500
6   Başhekim Mv. (Tabip) 1  950
5  Sekreter  1  1 100
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   c)  Memurlar
3  Başhekim (Tabip) 1  1 500
6  Başhekim Mv. (Tabip) 1  950
5  Sekreter  1  1 100
6  Kitaplık Müdürü 1  950
7  Kütüphaneci  1  800
8  Kütüphaneci  1  700
9  Kütüphaneci  2  600
8  Büro Şefi  1  700
8  Öğrenci İşl. Şefi  1  700
10  Birinci Mümeyyiz 1  500
11  İkinci Mümeyyiz 2  450
11  Memur   2  450
10  Hesap Memuru  2  500
10  Ambar Memuru  2  500
10   Karantina memuru 2  500
6  Ayniyat Lv. Müdürü 2  950
9  Ayniyat Lv. Memuru 2  600
9  İdare Memuru  1  600
4  Başeczacı  1  1 250
6  Eczacı   2  950
5  Diştabibi  1  1 100
6  Diştabibi  1  950
7  Başhemşire  1  800
9   Başhemşire Yrd. 1  600
10  Hemşire  20  500
11  Hemşire  5  450
12  Hemşire  42  400
14  Hemşire Yrd.  25  300
8  Ebe   1  700
9  Ebe   2  600

Derece  Görevi   Sayı  Aylık
10  Ebe   2  500
11  Ebe   2  450
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    (2) SAYILI CETVEL
    a)  Öğretim üyeleri

1  Profesör  30  2 000
2  Profesör  30  1 750
3  Profesör  26  1 500
4  Profesör  27  1 250
4  Doçent   20   1 250
5  Doçent   40  1 100
6   Doçent   40  950
7  Doçent   31  800
  
   b)  Öğretim yardımcıları
6  Asistan   10  950
7  Asistan   50  800
8  Asistan   67  700
9  Asistan   90  600
10  Asistan   183  500
3  Uzman   5  1 500
4  Uzman   12  1 250
5  Uzman   8  1 100
6   Uzman   8  950
7  Uzman   16  800

3  Okutman  2  1 500
4  Okutman  3  1 250
5   Okutman  2  1 100
6   Okutman  3  950
7   Okutman  3  800
3   Başhekim (Tabip) 1  1 500
6   Başhekim Mv. (Tabip) 1  950
5  Sekreter  1  1 100

   c)  Memurlar
3  Başhekim (Tabip) 1  1 500
6  Başhekim Mv. (Tabip) 1  950
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5  Sekreter  1  1 100
6  Kitaplık Müdürü 1  950
7  Kütüphaneci  1  800
8  Kütüphaneci  1  700
9  Kütüphaneci  2  600
8  Büro Şefi  1  700
8  Öğrenci İşl. Şefi  1  700
10  Birinci Mümeyyiz 1  500
11  İkinci Mümeyyiz 2  450

Derece  Görevi   Sayı  Aylık
11  Memur   2  450
11  Hesap Memuru  2  450
11  Ambar Memuru 2  450
11   Karantina memuru 2  450
6  Ayniyat Lv. Müdürü 2  950
9  Ayniyat Lv. Memuru 2  600
9  İdare Memuru  1  600
4  Başeczacı  1  1 250
5  Eczacı   2  1100
5  Diştabibi  1  1 100
6  Diştabibi  1  950
7  Başhemşire  1  800
9   Başhemşire Yrd. 1  600
10  Hemşire  30  500
11  Hemşire  10  450
12  Hemşire  45  400
14  Hemşire Yrd.  25  300
8  Ebe   3  700
9  Ebe   4  600
10  Ebe   3  500
11  Ebe   2  450
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Kanun teklifi ve cetveller üzerine Celal Sungur (Yozgat), Yusuf Ziya Yılmaz 
(Adıyaman) ve Burhanettin Asutay (İzmir) söz aldılar.75 Tasarı 6 Şubat 1970 tarihinde 
kanunlaştı ve 14 Şubat 1970 tarih ve 13 426 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1237: 1970 mali yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya 
kadar Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline yetki veren kanun 

 1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline yetki 
veren kanun tasarısı 23 Şubat 1970 tarihinde Meclis’e ulaştı.76 Kanun tasarısı 25 
Şubat 1970 tarihinde toplanan 48 nci Birleşimde görüşülmeye başlandı.77 

Tasarının tümü üzerine C.H.P grubu adına söz alan Necdet Uğur (İstanbul), 
11 Şubat 1970 Çarşamba günü 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerinde 
müzakerelerin bittiğini ve yapılan oylama neticesinde bütçenin reddedildiğini 
vurgulayarak yaptığı konuşmasında, üzerinde konuşulan tasarının, Hükümetin 
1970 yılı Bütçesinin reddi ile doğmuş olan bu boşluğu kapatmak için getirdiği bir 
tasarı olduğunu, 1970 malî yılı Genel ve Katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılması ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsili 
için Bakanlar Kuruluna bu kanunla yetki verileceğini, dolayısıyla geçici bütçe 
diye adlandırıldığını ve Anayasanın geçici de olsa ikinci bir bütçe yapılmasını 
öngörmediğini söyledi.78 İktisadi bunalımın yanı sıra bir de siyasi bunalımın var 
olduğunu belirten Necdet Uğur, yeni hükümet kurulup güvenoyu alıncaya kadar 
hükümeti kurma görevinin verildiği Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
bakanların yapacakları tasarruflarının siyasi sorumluluklarının tartışma konusu 
olduğunu ve bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya 
kadar, Devlet harcamalarının yapılması, başlanılmış işlerin aksamaması, Devlet 
gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin sağlanması; kısacası Devlet faaliyetlerinin devamı 
için, bu kanun tasarısına müspet oy vereceğini açıkladı.79 

G.P. adına söz alan Nebil Oktay (Siirt), G.P. Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu’nun 
dış ödeme dengesizliği, mahallî idareler maliyesi, iktisadi hayattaki çeşitli 
dengesizlikler, artan hayat pahalılığı, sanayiyi güç durumda bırakan hammadde 
darlığı, Devlet ödemelerinin intizamsızlığı, vergi adaletsizliği ve Devlet hayatını 
iktisadi ve malî sahada etkileyecek esaslı meseleler nedeniyle Güven Partisi’nin 
Adalet Partisi iktidarının ve Demirel Hükümetinin malî ve iktisadi politikasını 
beğenmediği Demirel Hükümetine ve onun bütçesine kırmızı oy verdiklerini söyledi. 

75  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 28 (21 Ocak 1970), s. 272-274.
76  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), s 174.
77  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 205.
78  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 206.
79  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 207.
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Bununla birlikte Devlet hayatının felce uğramaması ve aslolan millet hizmetlerinin 
görülmesi için huzura getirilen bu yetki kanununa müspet oy kullanacaklarını 
belirtti.80 

A.P. adına söz alarak kürsüye gelen Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), 
eleştirilere, iki tür sorun olduğunu, birinin A. P. nin tamamen iç bünyesi ile ilgili ve 
iç bünyesinde halledilmesi gereken konu olduğunu, ikincisinin ise Parlâmentonun 
çözmesi gereken Hükümet buhranı ile ilgili durum olduğunu, yani Parlâmentonun 
çözüp neticelendireceği, Hükümetin kurulması ile ilgili sorunun bulunduğunu 
söyleyerek cevap verdi. Müftüoğlu’na göre hükümet bunalımı parlamenter nizam 
içinde ve onun usullerine uyarak Anayasanın tâyin ve tanzim ettiği yönde, önce 
Parlâmentoda bir çözülecek, şayet parlâmentoda bir çözüm yolu bulunamaz 
ise siyasi bunalımlarda son merci olan millete gidilecek ve milletin hakemliği 
istenecekti. A. P.’nin bu düşüncesine getirilen eleştirinin doğru olmadığını, A.P.’nin 
milletin hakemliğine müracaat düşüncesinin Parlamento üzerinde baskı kurma 
olarak gösterme gayretlerinin Anayasada tanınan hakların kullanılmasından ve 
prosedürlere uygun davranmasından doğan tedirginlikten doğduğunu söyledi. Söz 
konusu kanun tasarısının hazırlanıp Parlâmentoya sevk edildiği ve hattâ Bütçe 
Komisyonunda müzakere edildiği ana kadar A. P. Hükümeti tarafından bunun 
seçimde faydalanılabilecek bir kanun olduğu esprisi veya kanaati hasıl olduğunu 
ve bunun doğru olmadığını belirten Müftüoğlu, bu bütçe dolayısıyla A.P.’ne karşı 
yapılan eleştirilerin gerçek olmadığını ve bunun A. P.’yi yıpratabilmek için bir 
değerlendirme aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.81 

Müftüoğlu’nun dile getirdiği, A.P.’nin anayasal haklarına başvurma düşüncesinin 
bir tehdit olarak algılanması savı üzerine Güven Partisi grubu adına söz alan Genel 
Başkan Turhan Feyzioğlu, Anayasa’nın 108 nci maddesinin Cumhurbaşkanına bir 
yetki verdiğini ama Cumhurbaşkanına verilen bu yetkinin bir başbakan adayının 
Millet Meclisinden güvenoyu almasını kolaylaştırmak için verilmiş bir yetki 
olmadığını; bunun güvenoyu alamayan bir başbakan adayının 

Cumhurbaşkanına gitmek suretiyle Meclisi feshetme yetkisi tanımadığını 
açıkladı. Anayasa’nın 108 nci maddesinde olduğu iddia edilen ve hükümet 
tarafından bir tehdit ve baskı aracı olarak hükümetin seçimleri yeniletmesine imkân 
veren bir yetkinin Türk Anayasasının hiçbir maddesinde bulunamayacağını belirten 
Feyzioğlu, hükümetin “ya bana güvenoyu verirsiniz yahut da güvenoyu vermemekten 
mütevellit çıkacak buhran neticesinde seçimi yenilemeye giderim” şeklindeki 
düşüncesinin doğru olmadığını ve Türk Anayasası’nın 108 nci maddesinin, her 
hangi bir Hükümetin veya bir Başbakan adayının, ancak güvenoyu aldıktan sonra 
Hükümetlerin düşmesi halinde uygulanabileceğini söyledi.82 Yeniden söz alan 
Müftüoğlu, önceki konuşmasında bu tarz siyasi buhranlarda ilk çözüm yerinin 
parlâmento olduğunu ama parlamenter çözüm bulunamazsa siyasi buhranların son 

80  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 208-209.
81  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 209-212.
82  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 213-214.
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çözüm merciinin milletin hakemliği olduğunu ve milletin hakemliğine gitmeyi bir 
tehdit vasıtası olarak görmenin yanlış olduğunu söylediğini belirterek Başbakanın 
“bu krize haysiyetli bir hal yolu bulunamazsa seçimlerin yenilenmesi fikri, aklî bir 
düşüncedir” dediğini vurguladı.83 

1970 yılı Genel ve Katma Bütçeleri kanunlaşıncaya kadar devlet harcamalarının 
yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri, bütçe onaylanmadığından anayasa 
tartışmaları şekline dönüştü. Tasarı hakkında şahısları adına söz alan Hüsamettin 
Başer’in (Nevşehir) bütçe tartışması yerine anayasa, hükümet ve siyasi kriz 
işlerinin konuşulmasının doğru olmadığını ve hizmetlerin aksamaması için bütçe 
kanununun görüşülmesinin gerektiğini belirtmesi üzerine Maliye Bakanı Mesut 
Erez (Kütahya) söz alarak konuşulan tasarını bir bütçe tasarısı olmadığını ve 
münakaşaların seçime dair olmaması gerektiğini söyledi. Söz konusu tasarının 
bir bakıma 1969 bütçesinin tatbikatını üç ay uzatan, diğer bakımdan da bu üç ay 
sure içerisinde yapılacak sarfiyatın 1970 yılı Bütçesi Meclisçe Kabul edilmesi 
durumunda 1970 bütçesinden mahsubuna imkân veren bir tasarı olduğunu belirten 
Maliye Bakanı devlet faaliyetlerinin durmaması için, bütçenin reddedildiği günün 
ertesi gününden başlayarak Maliye Bakanlığı’nın derhal bu tasarıyı hazırladığını ve 
devlet faaliyetlerini sekteye uğratmamak için muhalif milletvekillerinin de beyaz oy 
vereceklerini ifade ettiklerini, bunun için de şükranlarını sunduğunu söyledi.84 

Tasarı üzerine Gıyasettin Karaca da (Erzurum) hükümet buhranının uzaması 
durumunda seçimler söz konusu olabileceği için bu geçici bütçe yetki süresinin 
üç ay değil dört ay olarak kabul edilmesi ve bir ay uzatılması gerektiğini söyledi. 
Yeterlik önergesi verilmesinin ardından tasarının maddelerinin okunmasına geçildi. 
Müzakerelerin sonunda kanun tasarısı aşağıdaki şekli aldı:85

1970 malî yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar Devlet 
harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
yetki veren Kanun

(Resmî Gazete ile yayımı: 27 . 2 . 1970 - Sayı: 13432)
No. Kabul tarihi: 1237 25 . 2 .1070
MADDE 1. — Genel ve katma bütçeli daireler, 1 Mart 1970 tarihinden en geç 31 

Mayıs 1970 tarihine kadar; geçecek her ay zarfında, 1969 malî yılı genel ve katma 
bütçelerinin ( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerine dâhil tertiplerindeki ödeneklere 
yıl içinde yapılan aktarmalarla verilen ek ödenekler de dikkate alınmak suretiyle 
bulunacak toplam veya yıl içinde kabul edilen olağanüstü ödeneklerin on ikide biri 
tutarında harcama yapmaya yetkili kılınmışlardır.

İlişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerden harcama yapılamaz.

83  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 216.
84  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s 217-219.
85  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 48 (25 Şubat 1970), s. 220-240; 
241-244. Kanuna bağlı cetveller için bkz: Resmi Gazete, 27.2.1970, s. 13432; Kanunlar ve Kararlar 
Dergisi, Cilt 53, s. 163-175.
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Çeşitleri ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilmiş bulunan tertiplerden yapılacak 
harcamalar, 1969 malî yılı ödenekleriyle kayıtlı, fakat on ikide bir tahdidinden 
müstesnadır.

MADDE 2. — Bütçelerin (A/2) yatırım tertipleriyle ilgili olarak 1970 malî 
yılından önce yapılmış yatırım ihalelerine, başlanmış emanet usulüyle yapılmakta 
olan işlere ve harcaması bu tertiplerden yapılan etüt, proje, atelye, şantiye ve işletme 
hizmetleri, makina, teçhizat ve taşıt onarımları gibi devamlı ve mutat faaliyetlerin 
gerektirdiği (E) işaretli cetvele uygun gider ve alımlara, ayrıca 21.000, 22.000 ve 
23.000 nci bölümlere dâhil teknik personel ücretlerine, işçi ücretlerine ve ödeneğin 
% 30 unu geçmemek üzere, geçici görev yolluklarına ait ödemelere devam olunur.

Tabiî âfetler sonucu hâsıl olan hasarın telâfisi amaciyle yeniden ihale suretiyle 
veya emaneten girişilecek inşaat ve büyük onarım işleri için gerekli ödemeler, malî 
yıldan önce başlanılmış olmak kaydından müstesnadır.

Bakanlar Kurulu 1970 yılı programına dâhil yatırımlardan derhal başlanılmasında 
zaruret ve fayda görülenler hakkında dairelere taahhüde girişmek veya emaneten 
başlamak ve gerekli harcamalar yapmak için yetki verebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 22.891 nci maddesinden Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 21.210 ncu maddesinden Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsüne, aynı bütçenin 21.410 ncu maddesinden Elektrik işleri 
Etüt idaresine ve 21.420 nci maddesinden köy elektriklendirilmesi için Etibanka, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin 22.574 ncü köy yolları yapımı maddesinden 
yapılacak ödemeler ilgili daireler ile Maliye Bakanlığınca ihtiyaca göre tesbit olunur.

MADDE 3. — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 17.250 nci (NATO 
Enfrastrüktürünün gerektirdiği her türlü giderler) maddesinden yapılacak harcamalara 
devam olunur. Bu madde unvanında Maliye Bakanlığına tanınan aktarma yetkisi 
mahfuzdur.

MADDE 4. — A) 1969 malî yılı genel ve katma bütçe kanunlarının (1 nci ve 2 
nci maddeleriyle yürürlük maddeleri, ayrıca 1969 malî yılı Genel Bütçe Kanununun 
3, 5, 10, 27, 30, 31, 40, 44 ncü maddeleri hariç) 1970 yılına muzaf olmak üzere 
uygulamasına devam olunur.

B) 1969 malî yılı bütçe kanunlarına bağlı (D), (N), (S) işaretli cetvellere dâhil 
kadrolar ile (E) işaretli cetvelde gösterilmiş tertiplerden 1969 malî yılı için Bakanlar 
Kurulu karariyle alınmış geçici hizmetli kadroları tam 12 aylık alınmamış olsa bile 
1970 yılı bütçesi kanunlaşıncaya kadar yürürlükte kalır.

MADDE 5. — Yürürlükteki mevzuat gereğince Devlet gelirlerinin (Katma 
bütçeler gelirleri dâhil) yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur. 
Tahsilatın irat kaydedileceği gelir tertipleri Maliye Bakanlığınca belli edilir.

MADDE 6. — Okulların ve ceza evlerinin yiyecek alım ve giderleri, sağlık 
kurum ve hizmetlerinin yiyecek alım ve giderleri, malzeme alım ve giderleriyle Millî 
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 
«yiyecek, yem, yakacak», «giyim - kuşam», «savaş gereçleri ve savaş stokları alım 
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ve giderleri», Tarım Bakanlığı «Tarımsal mücadele, sağlık araç, gereç ve ilâç alımları 
ve giderleri», «ihale ile yapılacak mücadele işleri giderleri» için, 1969 bütçelerindeki 
son ödenek toplamının onikide sekizine kadar taahhüde girişilebilir.

MADDE 7. — Bu kanuna göre ve 1969 bütçe tertiplerine muvazi olarak 
yapılacak harcamalar, 1970 malî yılı bütçelerinden yapılmış sayılır. 1969 malî yık 
bütçelerindeki tertiplerin numaraları ve unvanları 1970 malî yık Bütçe kanunlarında 
değişmiş olursa, yapılmış harcamalarını yürürlüğe girecek bütçelerin hangi 
tertiplerine taallûk ettiği Maliye Bakanlığımca tâyin olunur.

Ancak;
«Sigortaya tabi T. B . M. Meclisi üyelerimin sigorta prim karşılıkları ödenir. 

1970 yılı bütçesi yürürlüğe girdiğinde ilgili maddeden mahsubedilir,»
MADDE 8. — 14 . 1 . 1970 tarih ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Kanununun 50 nci maddesine göre Hazineye açılacak kısa vadeli avans 
miktarı, 1969 malî yılı genel bütçe ödenekleri (ek ödemekler dâhil) toplamı üzerinden 
hesaplanır.

MADDE 9. — Genel ve katma bütçeli dairelerce dış memleketlerden getirtilecek 
malzeme karşılığı olarak 1969 bütçelerinden 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun 83 ncü maddesi gereğince açılmış bulunan kredilerin akreditife tahsis 
(olunan miktarlarından; malî yılı son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer 
edilmek suretiyle çözülmüş bulunan kısma tekabül eden mal tutarları mahsup devresi 
Sonuna kadar yılı bütçesinden mahsubedilir.

MADDE 10. — 12 . 3 . 1964 tarihli ve 440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunum geçici 8 mci maddesindeki üç yıllık 
süre, 31 . 5 . 1970 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 11. — iktisadi Devlet Teşekküllerine, 1969 yılı bütçesinin 31.000 ve 
33.000 nci bölümlerinden mevcut ödeneğin % 30 unu tecavüz etmemek kaydiyle 
Maliye Bakanlığımca tesbit edilecek ihtiyaca göre transfer yapılabilir.

Bu şekilde yapılacak olan transferlerin 1970 bütçesinin ilgili bölümlerimin hangi 
maddesinden mahsubedileceği Maliye Bakanlığınca tâyin olunur.

MADDE 12. — 1169 sayılı Kanunla katma bütçe haine getirilen İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademilerinim harcamaları için Milî Eğitim Bakanlığı 1969 y ı l 
Bütçesinin, ilgili tertiplerindeki ödeneklerden yukardaki maddelerde belirtilen 
hükümler dairesinde harcama yapmaya devam olunur.

Bu esaslar içinde yapılacak harcamalarım iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1970 katma (bütçesinin hangi tertiplerinden mahsubedileceği Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunur.

MADDE 13. — Ankara üniversitesi Adana Ziraat Fakültesinin ihtiyaçları için ;
a) 3 . 2 . 1970 t a r i h i ve 1221 sayılı Kanunla 1969 mal yılının son iki ayı içim 

verilmiş bulunan olağanüstü ödenekler,
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b) 1969 malî yılının mezkûr kamunla karşılanan iki ayının dışında kalan sürede 
bu fakülte için Ankara Üniversitesi Bütçesinden yapılan harcamalar, Miktar ve tertip 
itibariyle dikkate alınarak ve yukardaki maddelerde belirtilen esaslar dairesinde 
harcama yapılabilir.

Bu harcamalar Ankara Üniversitesi 1970 malî yılı Bütçesinin Adana Ziraat 
Fakültesi kısmına ait tertiplerinden mahsubedilir.

MADDE 14. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Nükleer Enerji Enstitüsüne 
ait harcamalar, mezkûr üniversite 1969 malî yılı Bütçesinin ilgili tertiplerinden bu 
enstitünün ihtiyaçları için yapılmış elan harcamalar dikkate alınarak ve yukardaki 
maddelerde belirtilen esaslar dairesinde yapılır.

Bu harcamalar İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 malî yılı Bütçesinin Nükleer 
Enerji Enstitüsü kısmına ait tertiplerinden mahsubedilir.

MADDE 15. — 30 . 4 . 1969 tarihli ve 1170 sayılı Kanunla fakülte haline .getirilip 
Ege Üniversitesine bağlanan İzmir iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi harcamaları, 
1969 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinden bu fakültenin 
ihtiyaçları için yapılmış olan harcamalar dikkate alınarak ve yukardaki maddelerde 
belirtilen esaslar dairesinde yapılır.

Bu harcamalar Ege üniversitesi 1970 malî yılı Bütçesinin İktisadi ve Ticari 
Bilimler Fakültesi kısmına ait tertiplerden mahsubedilir.

MADDE 16. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ile Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerinin üye ve yardımcılarına 1187 sayılı Kanun gereğince 
verilmesi gereken tazminatları ödenir.

Ödenen bu tazminatlar Millî Eğitim Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesinin ilgili 
tertiplerinden mahsubedilir.

MADDE 17. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tasarı, Millet Meclisi’nin 25 Şubat 1970 tarihinde toplanan 48 nci Birleşiminde 

oylamaya katılan 349 milletvekilinin 345’inin kabul, 3’ünün ret ve 1’inin çekinser 
oyuyla kabul edildi. 1970 mali yılı genel ve katma bütçeleri kanunlaşıncaya kadar 
Devlet harcamalarının yapılmasına ve Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
yetki veren kanun 27 Şubat 1970 tarih ve 13432 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.  

KANUN NO 1240: Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kânununa 
bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri 27 Şubat 1970 tarihinde görüşüldü.86 Kanun tasarısı hakkında Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanı Sakarya milletvekili Nuri Bayar yerine Cumhuriyet 

86  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 49 (27 Şubat 1970), s. 247.
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Senatosu Aydın üyesi İskender Cenap Ege tarafından verilen malî yılın bitmesine 
çok kısa bir zaman kaldığından, 48 saat geçmeden gündeme alınarak bütün işlere 
takdimen görüşülmesini teklifi kabul edildi ve tasarı görüşüldü:87

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin 35,000 nci  (Sosyal transferler) bölümünün 35.310 ncu (Emekli, dul 
ve yetim aylıkları) maddesine (350 000) lira ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermayeden 
yardım olarak) maddesine 350 000 lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Orman bakanları yürütür.
Tasarı, 2 Mart 1970 tarihinde yapılan 50 nci Birleşimde 236 toplam oydan 210 

kabul, 16 ret ve 1 çekinser oyla kabul edildi. 7 Mart 1970’te 13439 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1241: 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve(A/2) işaretli 
cetvellerin Milli Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma 
yapılması hakkında Kanun 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması hakkında kanun tasarısı 
23 Şubat 1970’te toplanan 47 nci Birleşimde gündeme geldi ve Bütçe Karma 
Komisyonuna yönlendirildi.88 Tasarı, 27 Şubat 1970 tarihli 49 ncu Birleşimde Milli 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir) ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Nuri 
Bayar (Sakarya) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesine uygun şekilde 
görüşüldü. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Nuri Kodamanoğlu (Niğde), tasarının 
orta öğretim ve meslekî ve teknik öğretim okulu öğretmenlerinin ek ders ücretlerini 
alabilmelerini temin için 25 milyon liralık bir aktarmayı Meclisin onayına sunmak 
için getirildiğini ve 1969 yılı bütçesine konulan ödeneğin 11968 yılı bütçesiyle 
aynı olduğundan hükümetin uyarılara dikkat etmediğini, dolayısıyla bu tasarının 
gündemde olduğunu belirtti.89 Tasarı hakkında söz isteyen Mustafa Kemal Yılmaz 
(Aydın), Salih Aygün (Amasya) ve İhsan Kabadayı (Konya) önceki bütçede yeterince 
ödenek olmadığını ve bundan sonra Millî Eğitim ödeneklerine dikkat edilmesini 
talep ettiler.90  Tasarının maddeleri görüşüldü ve meclis tarafından onaylandı:

MADDE 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
Millî Eğitim

Bakanlığı kısmının, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (25 000 000) liralık 
aktarma yapılmıştır.

87  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 49 (27 Şubat 1970), s. 267.
88  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), s. 174.
89  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 49 (27 Şubat 1970), s. 268-269.
90  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 49 (27 Şubat 1970), s. 269-271.
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MADDE 2. — Bu kanun 27 Şubat 1970’ten itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
Tasarı, 2 Mart 1970 tarihinde toplanan 50 nci Birleşime katılan 240 

milletvekilinden 225 kabul, 14 ret, 1 çekinser oy alarak kanunlaştı. Kanun 7 Mart 
1970 tarih ve 13439 sayılı resmî Gazetede yayınlandı. 

CETVELLER
Bölüm  Madde  Ödeneğin çeşidi  Düşülen  Eklenen

( A / l )
Millî Eğitim Bakanlığı

12.000  PERSONEL GİDERLERİ  Bölüm toplamı       25 000 000
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
Ders ücreti
12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve asistanları
ücreti                         21 000 000

12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile mektupla öğretim
merkezi öğretmenlerinin ders, egzersiz, şeflik ve 
asistanları ücretleri                          4 000 000

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ  Bölüm toplamı          2 400 000
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Yayın alımları ve giderleri
13.141  Yayın giderleri    400 000

14.000  HİZMET GİDERLERİ   Bölüm toplamı          4 000 000

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
14.530  Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri         4 000 000

15.000 KURUM GİDERLERİ  Bölüm toplamı         2 100 000

OKUL GİDERLERİ
İlköğretmen okulları giderleri
15.237 Yiyecek alım ve giderleri              2 100 000
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16.000  ÇEŞİTLİ GİDERLER    Bölüm toplamı         1 900 000
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ
16.810  Bina onarımı                    1 900 000
( A / l ) toplamı 10 400 000  25 000 000

(A/2)
Millî Eğitim Bakanlığı

22.000  YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Bölüm toplamı 1 200 000
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ
Eski eserler ve ımüzeler
21.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri           1 200 000

23.000  MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE
ONARIMLARI    Bölüm toplamı         13 400 000

EĞİTİM SEKTÖRÜ
Ortaokul, lise ve kolejler
23.821 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları         2 400 000
Her dereceli öğretmen okulları
23.831 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları         2 300 000
23.832 Taşıt alımları             1 000 000
Her dereceli meslekî ve teknik okullar
23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları         7 700 000
(A/2) toplamı 14 600 000

Genel toplam        25 000 000       25 000 000

KANUN NO 1242: İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/İ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 27 Ocak 1970 tarihinde yapılan 34 
ncü Birleşime ulaştı ve Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.91 Tasarı 27 Şubat 
1970 tarihli 49 ncu Birleşimde görüşülmeye başlandı.  Bu görüşmede Bütçe Karma 

91  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 34 (27 Ocak 1970), s. 423.
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Komisyonu Başkanı Sakarya Milletvekili Nuri Bayar, İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının, gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, malî yılın bitimine çok kısa bir 
zaman kaldığından 48 saat geçmeden ve bütün işlere takdimen görüşülmesi teklifini 
yaptı. Teklifin kabulünden sonra tasarı hakkında söz isteyen olmadığından maddeler 
ve tasarının tümü görüşüldü.92

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (270 300) liralık aktarma 
yapılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun 27 Şubat 1970 ten itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
Tasarıyla, İstanbul Üniversitesi bütçesinden Yönetim, Yayın Alımları ve Çeşitli 

Giderle gibi kalemlerden 270 300 TL. Personel giderleri kalemine aktarıldı. Tasarı 
2 Mart 1970’te toplanan 50 nci birleşimde oy veren 240 milletvekilinden 225 kabul, 
14 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.93 7 Mart 1970 tarih ve 13439 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.94 

KANUN NO 1264: Madeni ufaklık ve hâtıra para bastırılması hakkında 
Kanun 

150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ile Maliye ve Plân komisyonları raporları 8 Nisan 1970 günü Meclis’e dağıtıldı.95 

11 Temmuz 1956 tarihli ve 6797 sayılı kanun tasarısı banka ve sigorta 
şirketlerinin düşüncelerine uygun olarak 50 kuruşluk madenî parayı sistemden 
çıkarmış ve basılacak madenî paralar, 2 1/2 lira, 1 lira, 25, 10, 5 ve 1 kuruş olarak 
tesbit edilmişti. Demirel Hükümeti Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
gerek uygulamalardan gerek malî kurumların ve halkın genel istekleri olduğu 
gerekçesiyle 50 kuruşluk madenî paranın yeniden bastırılıp tedavüle çıkartılmasının 
zorunlu olduğunu düşünüyordu. Ayrıca tasarı ile madenî para koleksiyonculuğunun 
gelişmesi ve ülkenin dünyaya tanıtılması amaçlarıyla da hâtıra para çıkarabilmek 
için Maliye Bakanlığına yetki vermek istiyordu. Bu amaçla hazırlanan tasarı 20 
Nisan 1970 günü toplanan 72 nci Birleşimde Maliye Bakanı Mesut Erez’in ivedilik 
önergesi kabul edilerek görüşüldü.96

MADDE 1. — Maliye Bakanlığı memleket ekonomisinin gelişmesine paralel 
olarak tedavüle gereği kadar madenî para çıkartmaya yetkilidir.

92  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 49 (27 Şubat 1970), s. 272-273. 
93  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 50 (2 Mart 1970), s. 327.
94  Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, 
Birleşim 49 (27 Şubat 1970), s. 272-273; Kanunlar Dergisi, Cilt 53, s. 186.
95  Milet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 66 (8 Nisan1970), s. 153.
96  Milet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan1970), s. 373.
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Millî ve milletlerarası önemli tarihî, bilimsel, kültürel ve sanat olayları ile 
anmaya değer diğer olay ve günleri belirtmek ve muhtelif alanlarda ün yapmış Türk 
büyüklerini anmak amaciyle ve Hükümetçe lüzum ve faydası takdir edilecek diğer 
sebep ve vesileler dolayısiyle madenî hâtıra para da çıkartılabilir.

MADDE 2. — Bu kanun hükümlerine göre çıkartılacak paraların cins ve 
özellikleri ile nominal değerleri, hâtıra paraların satış fiyatları ve miktarları Maliye 
Bakanlığınca kararlaştırılır.

MADDE 3. — Madenî paraların kabul hadleri Maliye Bakanlığınca ilân olunur. 
Ancak, mal

sandıkları ve Hazinenin veznedarlığını yapan bankalar, her hangi bir miktarla 
bağlı kalmaksızın bu paraları kabule mecburdurlar.

MADDE 4. — Delinmiş, kesilmiş, zımbalanmış, kulp takılmış veya her ne 
suretle olursa olsun asli şekilleri değiştirilmiş paralar, kanuni vasıflarını ve tedavül 
kabiliyetlerini kaybederler. Hiçbir alacaklı bu nevi bir parayı kabule zorlanamaz. 
Ancak, tedavül neticesinde aşınmış, yazıları ve şekilleri silinmiş veya yanmış paralar, 
sıhhatlerinden şüphe tevlidedecek şekilde bozulmuş olmadıkça mal sandıkları ve 
Maliye Bakanlığına devredilmek üzere Hazinenin veznedarlığını yapan bankalar 
tarafından kabul edilir ve tekrar tedavüle çıkarılmaz.

MADDE 5. — Muhtelif sebeplerle tedavülden kaldırılması gereken madenî 
paraların, belli bir

tarihten başlamak üzere geçerli olacakları süre Maliye Bakanlığınca belirtilir. Bu 
süre bir yıldan az olamaz.

Bu paralar tâyin ve ilân olunan müddetin sonunda tedavül kabiliyetlerimi 
kaybeder, şu kadar ki, bu paralar, mezkûr müddetin sonundan itibaren bir yıl içinde 
mal sandıkları ve Maliye Bakanlığına devredilmek üzere Hazinenin veznedarlığını 
yapan bankalarca kabul edilir.

MADDE 6. — Halen tedavülde bulunan ve bu kanuna istinaden tedavüle 
çıkarılan paraların itibari kıymetleri dışında bir fiyatla ve beşinci maddede yazılı 
bir yıllık müddetin sonunda tedavülden kaldırılacak olan paraların her hangi bir 
fiyatla tedavül vasıtası olarak kullanılması yasaktır. Hâtıra paraları bu hükümden 
müstesnadır.

Bu yasağa aykırı hareket edenlerin kullandıkları paralar zaptedilir ve bunlar, 
tanzim olunacak zabıtla birlikte mahallî sulh mahkemesine sevk olunur.

Halen tedavülde bulunan ve bu kanun hükümleri gereğince tedavüle çıkarılacak 
paraları, itibari kıymetleri dışında bir fiyatla kullananlar hakkında mahkemece 50 
liradan aşağı olmamak üzere kullanılan paraların 50 misli para cezası hükmolunur. 
Zaptolunan para da hükmolunan cezanın infazında mahsubedilir.

Tedavülden kaldırılmış olan paraları tedavül vasıtası olarak sürenler hakkında, 
mahkemece umumi hükümler tatbik olunur,

MADDE 7. — Bu kanun gereğince yapılacak her türlü işlem Muhasebei 
Umumiye ve Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi değildir.
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Maliye Bakanlığı bu kanunun tatbik edilmesini temin için darphanenin döner 
sermayesine gereği kadar avans yerebilir.

MADDE 8. — Hazinece tedavüle çıkarılacak madenî paralar tedavüle çıktığı 
yılın bütçesinde

açılacak ösel bir bölüme gelir ve tedavülden geri çekilecek paraların tutarı ile bu 
kanun gereğince çıkarılacak paraların basılması için darphane döner sermayesinden 
ödenecek paralar da masrafın yapıldığı yıl bütçesinin Maliye Bakanlığı tertiplerinde 
açılacak bir bölüme gider kaydedilir.

MADDE 9. — Mesai saatleri dışında çalıştırılacak maaşlı ve ücretli Darphane 
ve Damga Matbaası memur ve müstahdemlerine miktar ve nisbeti Bakanlıkça tesbit 
edilecek fazla mesai ücreti ve görevlerinin yapılması sırasında olağanüstü gayret ve 
hizmeti görülenlere ücret ve aylıklarının iki mislini geçmemek üzere yıl sonlarında 
ikramiye vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bundan başka olağanüstü hizmetleriyle randıman ve maliyet üzerinden mühim 
ölçüde müspet tesirleri görülen memur ve müstahdemler, hizmetin önem derecesiyle 
oranlı olmak ve 5 000 lirayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek 
miktarda para mükâfatı ile taltif olunurlar.

MADDE 10. — 11 . 7 . 1956 tarihli, 6797 sayılı ve 24 . 6 . 1965 tarihli, 640 sayılı 
kanunlarla,

14 . 1 . 1970 tarihli, 1211 sayılı Kanunun 38 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini Adalet ve Maliye bakanları yürütür.
Tasarı 28 Mayıs 1970 tarihinde kabul edildi ve 6 Haziran 1970 tarihli ve 13512 

sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1267: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun ile Cumhurbaşkanı’nın 

Anayasa’nın 93 ncü maddesinde belirtilen yetkisiyle Anayasa’ya aykırılık nedeniyle 
geri gönderme tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu 8 Nisan 1970 tarihinde yeniden 
Meclis’e ulaştı.97 1215 Kanun numarası ile kanunlaşan tasarı Mecliste görüşülürken de 
C.H.P. grubu, tasarının Meclise süratle getirilmiş ve çok derin tetkiklere tabi tutulmamış 
olduğunu tartışmış ve eksiklerinin olması nedenleriyle olumsuz oy vermişti. 

Tasarı 10 Nisan 1970 tarihinde toplanan 67 nci Birleşimde yeniden görüşülmeye 
başlandı. C.H.P. grubu adına söz alan Kemal Okyay (Kars) 1962 yılında girilen plânlı 
dönemde vergi reformlarının tahakkuk ettirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığının 
uzmanları ile bilim adamlarının katıldığı bir “Vergi Reformu Komisyonunun” 
kurulduğunu ve önceki tasarının bu komisyona danışmadan hazırlandığını söyledi. 
Hükümetin kalkınmayı sağlayabilmek için toprak reformu, idari reform ve vergi 
reformu yapması gerekirken bütçe açıklarının vergi yoluyla kapatılması görüşünün 
hâkim olduğunu gördüklerini vurgulayan Okyay, 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununa 

97  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 66 (8 Nisan 1970), s. 153.
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ek kanun tasarısının Meclis’e gelişinin, süratle çıkarılışının ve dar zamanda yapılışının 
vergi sorununa geçici çözümler arandığının kanıtları olduğunu söyledi. Gider 
vergisinin vasıtalı vergi niteliğini taşıdığını ve vasıtalı vergilerin vatandaşın ödeme, 
gelir ve kazanç gücüne bakmadan tahsil edilen vergiler olduğunu söyleyen Okyay, 
bu gider vergisinin de vasıtalı vergi olarak vatandaşın kazancına ve vatandaşın gelir 
seviyesine bakmadan ve zengin - fakir farkı gözetmeden tahsil edilmek istenen bir 
vergi olduğunu belirterek verginin geniş halk tabakalarını, köylüleri, esnafı, işçi ve 
dar gelirlileri sıkıntıya sokacağını vurguladı. Bu verginin geliş sebeplerinin başında 
reddedilen bütçede var olan 4 milyar kadar bir açık olduğunu söyleyen Okyay bu 
açığın Merkez Bankasının açıktan para basması yerine vergi ile kapatılmasının 
uygun olduğunu, ancak bu vergilerin üst sınıflara, yüksek gelirli sınıflara yönelik 
vergi kanunlarının getirilmesiyle kapatılmasını beklediklerini belirtti.98 

Turan Özgüner (İçel) 1215 sayılı Kanunun kanun gücünde kararname yetkisini 
Hükümete vermekte olduğunu, bunun hem Anayasaya aykırı olacağını hem de 
bundan sonraki hükümetlere gider vergisinin iki misline kadar çıkarılması ve bu 
iki misline çıkan gider yergisinin gerektiğinde en alt seviyeye kadar indirilebilmesi 
gibi bir esneklik tanıdığından tehlikeli olacağını vurguladı. Ahmet Buldanlı  (Muğla) 
Kanunun Anayasaya aykırı olmadığını, çünkü Meclisin Hükümete kanun yapmak 
yetkisini değil, meclisler tarafından yapılan bir kanunun bâzı maddelerine esneklik 
tanımak hususunu getirdiğini söyledi. Aynı noktadan hareketle 1215 sayılı Gider 
Vergileri Kanununda yer alan ekli cetvelin incelenmesinin öneren Buldanlı bu 
cetvelde hangi maddelerden vergi alınacağının sayıldığını, iddia edildiği gibi zorunlu 
tüketim mallarına tatbik edilmeyeceğinin anlaşıldığını belirtti.99 

A.P. grubu adına söz alan Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale) Cumhurbaşkanlığının 
iade gerekçesinin yerinde olmadığını, 1215 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı 
bulunmadığını, zira daha önceden kanunlaşan 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun da benzer bir 
duruma sahip olduğunu ve fakat uygulamada iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Bakanlar 
Kurulunun kanun niteliğinde bir kararname çıkarma hakkını alması gbi bir durumun 
söz konusu olmadığını açıklayan Bağcıoğlu, tasarının mevcut bir kanundaki kanuni 
haddi Bakanlar Kuruluna bir misli daha artırma konusunda bir esneklik tanıdığını 
ve bu tasarıyla Bakanlar Kuruluna hiç kanun çıkarmadan istenilen metalar üzerine 
istenilen kadar vergi koymak yetkisi tanınmadığını vurguladı. C.H.P. adına konuşan 
Kemal Okyay’a cevap olarak tasarının sosyal adalete aykırı olmadığını, sosyal 
adalete ve plân hedeflerine uygun olduğunu belirten Bağcıoğlu, tasarının sektörler 
arasında dengeyi sağlayıcı mahiyette olup belirli sektörlerdeki talebi kontrol altına 
aldığını da söyledi. G.P. grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay (Siirt),  Gümrük 
Kanununda olduğu gibi Meclisin daha önce benzer uygulamaları olduğundan bu 
tasarıda Anayasaya aykırı bir durumun bulunmadığını ve vergi tekniği bakımından 
da bu kanunun spekülâsyonları önleyici faydaları bulunduğunu söyledi. Ancak 

98  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 188-193.
99  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 193-195.



54

G. P. grubu olarak kanun teklifine karşı çıkış sebeplerinin bu tasarının İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedeflere ve esaslara uygun olmadığını, Planda 
vergi adaletinin sağlanması için bâzı tedbirler öngörüldüğünü, vasıtalı vergiler 
yerine finansmanın sağlanmasında özellikle vasıtasız vergilerin tercih edileceğinin 
belirtildiğini vurguladı. Vergilerin âdil olması, iktisadi gücü zayıf vatandaş zümresini 
etkileyici bir durumda olmaması gerektiğini söyleyen Oktay vergini Plân hedeflerine 
uygun bir uygulama içinde yer almasının zorunluluğunu da belirtti.100 

Tasarı adına söz alan Reşit Ülker (İstanbul) tasarının hem Anayasa’nın 61 nci 
maddesine aykırı hem de Anayasa’nın sosyal adalet ilkesine karşı olduğunu, çünkü 
Anayasa’nın 61 nci maddesinin “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî 
yükümler ancak kanunla konulur dediğini belirtti. Malî hükümlerin ancak kanunla 
konulacağının ve vergilerin sosyal adalet ilkelerine uygun olması gerektiğinin 
altını çizen Ülker, vasıtalı vergilerin lüks tüketim mallarında söz konusu olması 
zorunluluğunu, dolayısıyla bu tasarının İkinci Beş Yıllık Plan hedeflerine de aykırı 
olduğunu vurguladı. Ülker’den sonra söz alan Geçici Komisyon Sözcüsü Turgut 
Toker (Ankara) eleştirilerin kanunun Anayasaya aykırı olduğu, Hükümete bir tür 
kanun yapma yetkisi verildiği veya kanun yerine geçebilecek güçte kararname 
yetkisi verildiği, bu suretle de yasama yetkisinin Hükümete devredildiği noktasında 
yoğunlaştığını, ancak kanunların Anayasa’ya aykırı olup olmadığının Anayasa 
Mahkemesi tarafından denetleneceğini, Meclis’te sadece görüş ve temennilerin ifade 
edileceğini belirtti. Tasarının Anayasa’nın 61 nci maddesine de aykırı olmadığının 
altını çizen Turgut Toker, tasarının yeni bir vergi, harç ya da resim koymak için 
Hükümete yetki devretmediğini vurguladı. Vergi hadlerin değiştirmenin vergilerden 
beklenen amaçları gerçekleştirmede yardımcı olduğunu ve bu yetkinin İngiltere, 
Fransa ve Belçika gibi ülkelerde hükümetlere tanındığını belirten Toker, vergi 
hadlerini belirleme yetkisinin hükümetlerde olmasının Anayasa’ya aykırılık teşkil 
etmediğini belirterek sözlerini tamamladı. 101 

Tasarı üzerinde son olarak Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) söz aldı ve 
Cumhurbaşkanının bu tasarıyı geri göndererek kanunun ikinci defa müzakeresine 
olanak tanımış olduğunu ve kamuoyunda ve Parlâmentoda kanunun tereddütlü 
noktalarının bir defa daha aydınlanmasını sağladığını sözlerine ekledi. Vergi 
oranlarının üst sınırlarını Meclis çizdiğine göre ve bu sınırlar içinde hükümete yetki 
tanındığına göre tasarının Anayasa’ya aykırı olamayacağını belirten Erez, 1970 yılı 
Bütçesinin finansmanının söz konusu olduğunu ve vasıtalı vergilere başvurulmuş 
olmasının normal ve mâkul karşılanması gerektiğini ifade etti.102 Kanunun tümü 
üzerine müzakereler bittiğinden tasarının maddeleri oylandı:

100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 195-198.
101  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 198-208.
102  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 208-210.
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Vergi nisbet ve hadlerinde yapılacak değişiklikler:
MADDE 1. — 13 Temmuz 1956 gün ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ve 

bu kanunun ek ve değişiklikleri mevzuuna giren ve aynı kanuna bağlı tablolarda 
ve kanunun mahsus kısım ve bölümlerinde gösterilen maddeler ve hizmetlerden 
gerekli görülenlerin, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki vergi nisbet ve hadleri 
ile bu kanunda sonradan yapılacak değişikliklerle artırılacak, indirilecek veya vergi 
mevzuuna alınacak madde ve hizmetler için yeniden ihdas edilecek vergi nisbet ve 
hadlerini, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir misline kadar artırmaya ve artırılan 
bu nisbet ve hadleri kanuni seviyelerine kadar indirmeye ve bu nisbet ve hadler 
arasında gerekli değişiklikleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Stok beyanı:
MADDE 2. — Bu kanun gereğince; kararname ile vergi nisbet ve hadleri 

artırılmış olup da eski nisbet ve hadler üzerinden vergilendirilmiş olan maddeler, 
vergi yüklerinde eşitlik sağlamak maksadiyle eski ve yeni nisbet ve hadler arasındaki 
farklara göre vergilendirilir.

Bu maddeleri imalât veya ticaret maksadiyle ellerinde bulunduran gerçek veya 
tüzel kişilerle bunların bilcümle şube, acenta, bayi, komisyoncu ve sair satıcıları, 
vergi nisbet ve hadlerini yükselten kararnamenin yürürlük tarihindeki anadepo, 
depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair yerlerde veya yolda bulunan 
mallarını, bunların değerlerini, miktar ve sıkletlerini, bulundukları yerler itibariyle 
bir beyannameye kaydetmeye ve beyannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda 
yapılacak ilânı takibeden günün akşamına kadar bağlı oldukları yer vergi dairesine 
vermeye mecburdurlar.

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, yukarda zikrolunan kendilerine ait 
yerlerde mevcudolup, başkalarına satılmış fakat bedelleri henüz tahsil edilmemiş 
veya hibe edilmiş veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş maddeleri de 
beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.

Stoklar üzerinden ölçü esasına veya alış bedeline göre tarh ve tebliğ edilecek 
farklar ile perakendecilerin ellerinde bulunan miktarı 200 kilogram veya alış bedeli 
500 lirayı geçmiyen maddelerden stok beyanına tabi tutulmıyacak olanlar bu kanun 
gereğince çıkarılacak kararnamelerde gösterilir.

Beyan üzerine tarh olunan farklar, tebliğ tarihini takibeden aybaşından itibaren iki 
ay içinde, her ay bir taksit olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Vadesinde ödenmiyen 
farklar hakkında Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanım hükümleri 
uygulanır.

Süresinde beyanda bulunmıyanlarm veya noksan beyanda bulunanların beyan 
etmedikleri veya noksan beyan ettikleri maddeler ve değerlerine ait farklar iki kat 
zamlı olarak tahsil olunur.

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer hükümleri bu farklar hakkında da 
uygulanır.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Tasarı, 13 Nisan 1970 tarihinde toplanan 68 nci Birleşimde oylamaya katılan 
349 milletvekilinden 227 kabul, 119 ret ve 3 çekinser oy alarak kabul edildi. Resmî 
Gazete’nin 11 Haziran 1970 tarih ve 13 516 sayılı nüshasından yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

1269: Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Ankara Üniversitesi 1966 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 17 Nisan 
1970 tarihinde toplanan 71 nci Birleşimde görüşüldü.103

Madde 1. — Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere:

a) 97 467 445,87 lirası cari harcamalara, 27 927 415,73 lirası yatırım harcamalarına 
ve 10 518 012,38 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına,

b) 516,833,78 lirası da özel yatırım harcamalarına olmak üzere toplam olarak 
136 429 707,76 liradır.

Madde 2. — Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi:

a) 3 672 314,49 lirası üniversitenin normal gelirlerinden yapılan tahsilata, 136 
259 600 lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata, b) 733 173,67 lirası da özel kanunlar 
gereğince elde edilen tahsilata aidolmak üzere 140 065 088,16 liradır.

c) Bağışlar ve özel kanunlarla sağlanan gelirlerden senesi içinde harcanamıyan 
216 339,89 lira ertesi yıla devredilmiş böylece yılın tahsilatı 140 448 748,27 lira 
olarak kalmıştır.

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı gider ve gelir arasındaki farkı 
teşkil eden 4 019 040,51 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı ayrı sütunlarında gösterilen cem’an 
13 015 487,02 liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan 216 339,89 lira ertesi yıla devredilmiştir.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.104

Kesinhesap kanunu 28 Mayıs 1970 tarihinde kabul edildi ve 12 Haziran 1970 
tarih ve 13517 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1270: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 
15 Mayıs 1970 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 

103  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 324-325.
104  Ankara Üniversitesinin 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu, kanun gerekçesi ve (A/1), (A/2), (A/3) cetvelleri için bkz: 84 Sıra Sayılı 
Basmayazı, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. s. 364 
ve devamı.
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Karma Komisyonu başkanlıklarının tezkereleri Millet Meclisi’nde gündeme 
alınmak üzere dağıtıldı.105 Kanun tasarısı 23 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 86 ncı 
Birleşimde görüşülmeye başlandı. Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki 
Atasağun ile Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Sakarya milletvekili Nuri Bayar’ın 
Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
bütçesi hakkındaki raporun ekli olduğu bildirildi.106 

Tasarının tümü hakkında C. H. P. grubu adına söz alan Selçuk Erverdi (Erzurum), 
eğitim, kültür, sağlık gibi kamu hizmetlerini gören vakıfların idaresini yapan Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin hayrî ve sosyal hizmetler, âbide ve eski eserlerin 
onarılması ve bu hizmetleri yerine getirebilmek için giriştiği ekonomik faaliyet ve 
teşebbüsler olduğunu belirtti. Bütçede Bezmiâlem Valide Sultan vakfı ile tesis edilmiş 
Gureba Hastanesi gibi sosyal hizmetler için ayrılmış olan ödeneğin yeterli olmadığını 
ve bütçenin ancak % 24 ünün ayrıldığını söyleyen Erverdi, öğrenim yurtlarında 
sayının 41’e ulaşmış olmasına rağmen, bütçedeki tahsisatın 1 276 618 TL daha azalmış 
olduğunu ve bunun yıl içinde Bütçe Kanununun 9 ncu maddesinin verdiği yetkiyle 
karşılanacağı yolundaki gerekçenin tatmin edici olmadığını ifade etti. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünce yürütülen ikinci hizmet kolu olan âbide ve eski eserlerin inşaat ve 
onarımına 10 milyon liralık ödenek ayrıldığını, bunun ise 1969 yılı ödeneğinin yarısı 
olduğunu, ayrıca akaar ve hayrat onarımında da 1969 rakamının 6219 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan ve 50 milyon sermayeli Vakıflar Bankasının sermayesinin % 55 
ini mazbut vakıflar, % 20 sini mülhak vakıflar olmak üzere banka sermayesinin % 
75 ine vakıfların iştirak ettiğini bankanın zarar ettiğini açıklayan Erverdi, Taksim’de 
yapılmakta olan otelin de 160 milyon liraya mal olacağını ve bu otelin % 55 hissesine 
vakıflar grubunun sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Erverdi, korunmaya muhtaç 
çocuklar için bütçeye konulmuş olan 90 400 liranın Türkiye’deki korunmaya muhtaç 
çocuk sayısı nazarı itibara alınınca yetersiz olduğunu, yaptırılan envanterlerde 36 bine 
çıktığı söylenen vakıf gayrimenkullerden çoğunun nerede olduğunun ve kimlerin 
elinde bulunduğunun tespit edilemediğini, bütün vakıfların vakfiye şartlarına uygun 
şekilde kullanılması ve bakımsızlık yüzünden harap olmaya başlayan vakıf binalarının 
âzami gayretle onarımının sağlanması gerektiğini de vurguladı.107 

Güven Partisi Grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne hizmetlerini daha verimli görebilmesi için günün ihtiyaçlarına cevap 
veren bir teşkilât kanunu getirilmesinin gerekli olduğunu söyledi.  Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün 67 998 000 lira olan 1970 bütçesinin 42 414 000 lirasını kendi 
bünyesinden, 25 525 000 lirasını da Hazineden yardım olarak alacağını belirten 
Kabadayı, Genel Müdürlüğün kendi bünyesinden sağlayacağı 42 milyonun kira, 

105  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779.
106  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), 
s. 321. Cumhuriyet Senatosu yazısı ile Komisyon raporu 86 ncı Birleşimin ekinde bulunan 139 sayılı 
basmayazıdır.
107  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), s. 321-324.
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hâsılat ve Vakıflar Bankasının sağlayacağı kârlar olacağını ifade etti. 1970 Bütçesinde 
sayıları 4 000’in üzerinde olan eski eserlerin onarılması için ayrılan paranın 15 055 
000 lira olduğunu, bunun da geçmiş senelere oranla giderek düştüğünü söyleyen 
Kabadayı, eski eserlerin bakım ve onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ücret 
ve kadro yetersizliği içinde olduğunu belirtti.108 

Adalet Partisi grubu adına konuşan Ahmet Buldanlı (Muğla), kendi dönemlerinde 
yıllardan beri yapılmamış olan vakıf akar ve hayratın envanterinin yapıldığını, 
vakıf, hayrat, âbide ve eski eserlerin onarımlarının gerçekleştirildiğini ve Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının 72 milyon liralık harcamasına karşılık, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında 105 milyon liralık harcamanın hedef alındığını ifade etti. 
1960-1965 yılları arasında dört iş hanı inşasına başlandığını, 1966-1970 arasında 
ise 23 iş hanı, çarşı, otel, hastane binası inşası ihale edildiğini belirten Buldanlı, Beş 
Yıllık Planın yatırım tutarının 25 milyon lira, İkinci Beş Yıllık yatırım tutarının ise 
107 milyon lira olduğunu vurguladı. 1963 yılında Vakıf gelirlerinin 11 milyon lira 
olduğunu, 1970bütçesinde ise 41 670 000 liraya ulaştığını söyleyen Buldanlı, vakıf 
faaliyetlerini ve gelirlerini anlatarak tasarının desteklenmesini istedi.109

Kanun teklifi hakkında şahsı adına söz isteyen Naci Çerezci (Niğde), Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da denize kaymakta olan Ortaköy Camiinin,  
Beylerbeyi Camiinin Saltuklu eseri olan Erzurum Ulucamiinin, Kayseri ve Konya 
Ulucamilerinin, Kuşadası, Edirne kervansarayları, Aksaray Sultanhanı, Haseki 
Medresesi, Kayseri Tıp Fakültesine tahsis edilen Şifahiye Medresesinin tahkim 
ve restorasyonunu gerçekleştirdiğini veya halen yapmakta olduğunu, dolayısıyla 
Vakıflar Bütçesinin ilgili faslına en az 15 milyon lira ek yapılması, bunu da gelecek 
sene bütçesine ilâve edilmesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Abbas (Tokat), Vakıfların 
görevlerini yapabilmeleri için çok daha büyük bir bütçeye ihtiyacı olduğunu, Naci 
Gacıroğlu (Erzurum) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çok önemli  görevleri yaptığını 
anlatarak Vakıflar idaresine teşekkür etti. 110

Tasarı hakkında yapılan eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan), sayıları 3 500 e varan âbidelerin bakımsızlığının 
yeni olmadığını ve imparatorluğun inkiraz devirlerinden itibaren başladığını söyledi. 
Bakan Atabeyli, bir kısmının sadece harabesinin kaldığı bu eski eserlerin restorasyon 
faaliyetlerinin artık bu eserlerin ayakta durması imkânı kalmadığı bir noktadan başlamış 
bulunmasının sıkıntıların asıl sebebini oluşturduğunu ekledi. 903 sayılı Kanunun 
Meclislerden çıkışını takiben, Türkiye’de yeniden vakıf kurma eğiliminin arttığını, 
bunu geliştirecek olan nizamname ve tüzüğün Danıştay’da tasdik edildiğini, bunun 
da Vakıfları daha da geliştireceğini söyleyen Atabeyli, Vakıflar Teşkilât Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin teşkilat ve hizmetlerin çabuk ve zamanında yapılmasını 
sağlayacağını belirtti. Atabeyli, Birinci Beş Yıllık Plânda 72 milyon lira sarf edilerek 
804 âbide ve eski eserin restorasyonunun yapıldığını, İkinci Beş Yıllık Plânda da 

108  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), s. 324-328.
109  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), s. 328-330.
110  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), s. 330-333.
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105 milyon lira sarf edilerek 512 eserin tamir ve restorasyonunun öngörüldüğünü de 
ekledi. Vakıf Gureba Hastanesi’nin yeni binasının inşasından sayıları 41’e ulaşmış 
bulunan öğrenci yurtlarından, vakıf eserlerinin envanter çalışmalarından, vatandaşın 
işgali altında bulunan vakıf arazilerin ve zeytinliklerin 4 yıl taksitle intikalinden, 
Vakıf Taşdelen suyunun yeni ve modern tesislere kavuşmasından bahseden Atabeyli, 
Teşkilât Kanununda yapılacak değişikliklerle üniversite kurmanın da mümkün 
olacağını kaydetti. Taksim otelinin inşaatının süreceği ve Vakıflar Bankası’nın kar 
durumu hakkında da bilgi veren Bakan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tercüme 
işlerinin devam ettiğini, bilimsel niteliğe sahip Vakıflar Dergisi’nin her yıl düzenli 
olarak çıkacağını ve rölöve çalışmalarının sürdüğünü anlattı.111 

Son olarak söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir), Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
tarihî ve ecdat yadigârı eserleri korumak ve ömrünü uzatmak gibi vazifelerinin 
yanında sosyal faaliyetlerinin olduğunu, bunların burs giderleri, üniversite, okullar 
ve muhtaç öğrenci yurtları giderleri, Vakıf yurtları giderleri ve bu 41 yurtta okuyan 
4 170 öğrencinin yıllık iaşe, ibate ve giyecek giderleri olarak 3 573 382 lira ödenek 
konulduğunu söyledi ve bu paraların burs olarak verilmesi yerine geri ödemeli 
kredi olarak verilmesinin bütçenin kullanılması açısından daha iyi olacağını belirtti. 
Kiraya verilen gayrimenkullerin kısa süreli ve kiraların artan oranları göz önünde 
bulundurularak verilmesi durumunda bütçenin uygun kullanılabileceğini söyledi.112

Müzakerelerin tamamlanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanununun maddeleri oylandı:

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari (harcamaları için ( A / l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (31 288 240) lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (23 589 700) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (18 120 274) lira ki, 
toplam olarak (67 998 214) lira ödenek verilmiştir.

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (67 998 214) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birimin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tartı ve tahsiline 1970 bütçe yılında da 
devam olunur.

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine (giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır.

111  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), s. 333-336.
112  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 86 (23 Mayıs 1970), s. 336-337.
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MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 27. 6. 1956 
tarihli ve 6760 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yılında kullanılamaz.

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928-1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç), (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işaretli cetveli (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluşundaki veznedar ve veznedar 
yardımcıları ile fiilen bu görevlerden birini yapan memurlara ve kıymet muhafızlarına 
Genel Müdürlükçe aylık tutarı üzerinden 30. 1. 1964 gün ve 395 sayılı Kanunda yazılı 
nisbetler dairesinde hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 1970 malî yılında ödenir.

6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü 1970 malî yılında uygulanmaz.
MADDE 9. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki diğer tertiplerde 

yıl içinde husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda ( A / l ) işaretli cetvelin 14.121, 
14.520, 14.562 nci maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 11. — 1970 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere Başbakanlığın onayı 
ile (500 000) liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel 
Müdürlük salahiyetlidir.

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.113

Tasarı, 30 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde toplam 359 oydan 
242 kabul ve 117 ret alarak kanunlaştı. Kanun, 3 Haziran 1970 tarih ve 13 509 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1271: Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’ne ulaştı ve 15 Mayıs 1970 tarihinde dağıtılarak gündeme 

113  Kanunda adı geçen cetveller Kanunlar Dergisi’nde 53/1 nci ciltte bulunmaktadır.
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alınmasına karar verildi.114 Kanun tasarısı, Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
Senato Komisyon tezkereleri 25 Mayıs 1970 tarihli 88 nci Birleşimde görüşüldü.115

Madde 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari 
harcamalar için (125 136 533) lira, (A/2) yatırım harcamaları için (66 095 160) lira, 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (10 011172) lira ki, toplam 
olarak (201 242 8,65) lira ödenek verilmiştir.116

Madde 2. — Ankara Üniversitesinin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (201 242 865) lira olarak tahmin edilmiştir.117

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1970 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 30.6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 6. 7. 1946 tarihli ve 
5239 sayılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 156, 14, 43, 44, 779, 897, 908, 
1030, 1054, 1063 ve 1099 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin rektörlük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil 
tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

114  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779. 
115  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 497.
116  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 547. Maddede geçen cetveller için bkz.: Ibid., s. 547-552.
117  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 552. Maddede 
geçen (B) cetveli için bkz.: Ibid., s. 552.
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Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.118

Tasarı, 30 Mayıs 1970 tarihinde yapılan 92 nci Birleşimde 358 toplam oydan 249 
kabul ve 109 ret oyu alarak kanunlaştı. Kanun 5 Haziran 1970 tarihinde yayınlanan 
13 511 sayılı resmî Gazetede yer aldı.

KANUN NO 1272: Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
Millet Meclisi’ne 15 Mayıs 1970 tarihinde ulaşan ve milletvekillerine dağıtılan 

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 18 Mayıs 1970 tarihli 82 nci Birleşiminde gündeme 
alındı.119 25 Mayıs 1970’deki 88 nci Birleşimde kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri görüşüldü.120

Madde 1. — Ege Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcamalar 
için 63 877 553 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 77 380 636 lira, (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de 2 416 984 lira ki, toplam olarak 143 675 173 
lira ödenek verilmiştir.121

Madde 2. — Ege üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (143 675 173) lira olarak tahmin edilmiştir.122

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1970 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yapılı gelirlerin tarih ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Ege Üniversitesinin 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3650 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir.

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

118  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 553.
119  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779.
120  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 497.
121  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 553; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 553-556.
122  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 556; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 556-557.
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Madde 5. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 26. 4. 1957 tarihli ve 6953 
sayılı Kanun ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 1098 ve 1170 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Üniversite Bütçesinin rektörlük ve fakülteler kısmına dâhil tertipler 
arasında, bolümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.

Madde 9. — Yabancı devletler veya uluslar arası kurumlardan yapılmış ve 
yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, yatırım veya projeler için 
1970 malî yılında elde edilecek bağış, kredi ve imkânların Türk lirası karşılıkları ile 
malzeme ve hizmet bedellerinin bir taraftan Ege Üniversitesi Bütçesine gelir, diğer 
taraftan yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve harcanmıyan gelir ve 
ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 10. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi 
halinde:

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 
hizmet terkiplerinden bu maddelere,

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar,

1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

Madde 11. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
1970 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanun tasarısı 30 Mayıs 1970 ta4rihinde yapılan 

92 nci Birleşimde 107 ret oyuna karşılık 250 kabul oyuyla kanunlaştı. Kanun, 11 
Haziran 1970 tarihli ve 13 516 numaralı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1273: Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
15 Mayıs 1970 tarihinde Meclis’te dağıtıma giren Hacettepe Üniversitesi 1970 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin18 
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Mayıs 1970 tarihinde toplanan 82 nci Birleşiminde gündeme alındı.123 Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri 25 Mayıs 1970 tarihli 88 nci oturumda görüşülmeye başlandı:124

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (95 584 000) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (87 850 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (25 670 550) lira ki, toplam olarak (209 104 
550) lira ödenek verilmiştir.125

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (209 104 550) lira olarak tahmin edilmiştir.126

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1970 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Hacettepe Üniversitesinin 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Hacettepe Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 4. 7. 1967 tarih 
ve 892 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1970 yılında kullanılamaz.

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 7. — Hacettepe Üniversitesine, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kredi 
yolu ile gelmiş ve gelecek her çeşit malzemenin navlun, Gümrük, Rıhtım, Damga 
Resmi, belediye hissesi ve diğer her çeşit ithal masrafları ile ayrıca 23 Ekim 1967 tarih 
ve 277. H. 083 numaralı AID Anlaşması gereğince Türk lirası ile ödenmesi terettüb 
edecek her çeşit masrafların ödenmesi için, Maliye Bakanlığı bütçesinin 34.000 nci 
(Malî transferler) bölümünün, “Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları” kesimi 
başlığı altında 34.123 ncü (Hacettepe Üniversitesine) maddesindeki ödeneği, ihtiyaç 
oldukça her seferinde, yeteri kadar artırmaya ve artırılan bu ödeneği Hacettepe 
Üniversitesi Bütçesinin (A/l) işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere ödenek ve (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı)  maddesine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

123  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779.
124  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 497.
125  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 569; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 569-570.
126  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 570; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 570.
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Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1960 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinin bu maddelere,
b) 1965 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.127

30 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde 105 ret oyuna karşılık 
255 kabul oyuyla kabul edilen Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu  10 
Haziran 1970 tarihli ve 13 515 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1274: İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe Kanunu 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 18 Mayıs 1970 tarihli 82 
nci Birleşiminde görüşülerek gündeme alınmasına karar verildi. Tasarı, komisyon 
raporu ve tezkereler 15 Mayıs 1970 tarihinde diğer üniversite bütçeleriyle birlikte 
Meclis üyelerine dağıtılmıştı.128 Kanun tasarısı ve Bütçe Karma

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri 25 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 88 nci Birleşimde ele 
alındı:129

Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine aşağıda gösterildiği üzere 
(A/l) cari harcamalar için 18 081 270 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 469 974 
lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 2 321 283 lira ki, toplam 
olarak 20 872 527 lira ödenek verilmiştir.130

Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 20 872 527 lira olarak tahmin edilmiştir.131

127  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 570-571.
128  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779.
129  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 497.
130  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 571; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 571-574.
131  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 574; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 574.
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Madde 3. — İktisadi ve Ticari İlimler akademilerince 1970 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da 
devam olunur.

Madde 4. — İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin 30. 6. 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır.

Madde 5. — 6. 3. 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
Kadro Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1970 malî yılında kullanılamaz.

Madde 6. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 7. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri Bütçesinin akademiler kısmına 
dâhil tertipleri arasında, (bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıllan bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.132

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe Kanun tasarısı 30 Mayıs 
1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde 247 kabul ve 114 ret oyuyla kabul edildi. 
Kanun 4 Haziran 1970 tarihli ve 13 510 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.  

132  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 574-575.
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KANUN NO 1275: İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
15 Mayıs 1970 tarihinde Millet Meclisi üyelerine dağıtılan İstanbul Üniversitesi 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 
18 Mayıs 1970 tarihli 82 nci oturumunda gündeme alındı.133 İstanbul Üniversitesi 
1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve komisyon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 25 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 
88 nci Birleşimde görüşüldü:134

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari 
harcamaları için 134 307 597 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 65 882 754 lira, 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 25 210 531 lira ki, toplam 
olarak 225 400 882 lira ödenek verilmiştir.135

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 225 400 882 lira olarak tahmin edilmiştir.136

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1970 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — İstanbul Üniversitesinin 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3056 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 6. — İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7. 7. 1948 tarihli ve 
5247 sayılı Kanuna ve bu kanuna ek 5517, 7161, 7259, 43, 44, 85, 582, 907, 993, 
1032, 1082, 1083 ve 1084 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yılında kullanılamaz.

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Üniversite bütçesinin rektörlük, fakülteler ve okullar ‘kısımlarına 
dâhil tertipler arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.

133  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779.
134  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 497.
135  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 558; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 558-563.
136  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 563; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 563.



68

Madde 9. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı (bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 

93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış, karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.137

İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 30 Mayıs 1970 tarihli 92 nci 
Birleşimde oylandı. Tasarı, 111 ret oyuna karşılık 251 kabul oyuyla kanunlaştı. 
Kanun, 13 Haziran 1970 tarih ve  13 518 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1276: İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
15 Mayıs 1970 tarihinde Meclis üyelerine dağıtılan İstanbul Teknik Üniversitesi 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri Millet 
Meclisi’nin 18 Mayıs 1970 tarihli 82 nci Birleşiminde gündeme alındı.138 Bütçe 
kanunu tasarısı ve Komisyon raporuna dair tezkereler 25 Mayıs 1970 tarihli 88 nci 
Birleşimde görüşüldü:139

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari 
harcamalar için 55 317 037 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 23 781 060 lira, (A/3) 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 10 043 453 lira ki, toplam olarak 
89 141 550 lira ödenek verilmiştir.140

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (89 141 550) lira olarak tahmin edilmiştir.141

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1970 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 yılında devam olunur.

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 

137  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 563
138  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
139  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 497.
140  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 564; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 565-557. 
141  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 567; Maddeye 
bağlı cetveller için bkz.:  Ibid., s. 557. 
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hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7. 7. 1948 
tarih ve 5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 7. — üniversite Bütçesinin rektörlük, fakülte, okul ve enstitüler kısımlarına 
dâhil tertipler arasında bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — İstanbul Teknik Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeyi yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde (yürürlüğe girer.
Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.142

İTÜ’nün 1970 yılı Bütçe Kanunu 30 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 92 nci 
Birleşimde 111 ret, 251 kabul oyuyla kabul edildi. Kanun 9 Haziran 1970 tarihli ve 
13 524 sayılı resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1277: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 
16 Mayıs 1970 tarihinde Millet Meclisi üyelerine dağıtılan Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkeresi Millet Meclisi’nin 18 Mayıs 1970 tarihinde yaptığı 82 nci Birleşime ulaştı 
ve gündeme alındı.143 DSİ Bütçe kanunu tasarısı tezkereler 25 Mayıs 1970 tarihli 88 
nci Birleşimde görüşüldü:144

142  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), 
s. 567-568.
143  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
144  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 611.
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Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün, cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (59 088 003) lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 226 715 000) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (529 658 289) lira ki, 
toplam olarak (2 815 461 292) lira ödenek verilmiştir.145

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 815 461 292) lira olarak tahmin edilmiştir.146

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında 
da devam olunur.

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 30. 6. 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

Madde 5. — Devlet Su isteri Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 18. 12. 
1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
(b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 

93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretleri 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yılar 
borçları) maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir,

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümü ile 31.310 ncu (Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketine ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmaya;

Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir.

145  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 611;  
Tasarıya ekli cetveller için bkz. Ibid., s. 612.
146  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 611; 
Tasarıya ekli cetveller için bkz. Ibid., s. 612.
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Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 10. — Baraj ve hidro-elektrik santralleri inşası dolayisiyle yerlerinin 
değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köprü 
inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle temini maksadiyle hava meydanlarının 
inşa, ıslah ve tevsii ve baraj, göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı 
için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer alan proje kredilerinden bu işlerde 
kullanılacak miktarın (Madde altındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.

Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve 
diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yardımlardan 6200 sayılı Kanun 
şümulüne giren yeraltı, yerüstü suları etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir bölüme gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) cetvelinde 
açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli harcamayı yapabilir, 
işin hitamında yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel 
maddesindeki ödenekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar ertesi yıla birinci fıkra 
esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Madde 12. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sâri taahhüt 
işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sayılı 
Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hükümleri 1970 bütçe yılında uygulanamaz.

Madde 13. — (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cetvelinin 32.200 
(Keban iskân ve istihdam giderleri) maddesine konmuş olan ödenekten yılı içinde 
sarf edilmiyen kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye 
Maliye Balkanı yetkilidir.

Madde 14. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 15. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.147

DSİ Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 30 Mayıs 
1970 tarihinde yapılan 92 nci Birleşimde 124 ret oyuna karşılık 239 kabul oyuyla 
kanunlaştı. Kanun 3 Haziran 1970 tarih ve 13 509 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

147  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 612-614.



72

KANUN NO 1278: Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe Kanunu 
16 Mayıs 1970 tarihinde Meclis üyelerine dağıtılan Petrol Dairesi Başkanlığı 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet 
Meclisi’nde 18 Mayıs 1970 tarihli 82 nci Birleşimde gündeme alındı.148 Kanunu 
tasarısı ve tezkereler 25 Mayıs 1970 tarihindeki 88 nci Birleşimde görüşüldü:149

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği  üzere 2 636 994 lira, sermaye teşrii ve transfer harcamaları için 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 000 573 lira ki, toplam olarak 5 637 567 
lira ödenek verilmiştir.150

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 5 637 567 lira olarak tahmin edilmiştir.151

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvel yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının kuruluşu hakkındaki 16. 3. 1954 
tarihli ve 6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu 
kanuna bâzı fıkralar ekliyen 21. 5. 1955 gün ve 6558 sayılı Kanunun eklerine bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardaki, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yılında 
kullanılmaz.

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşılığı olarak 
petol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir kaydı lâzımgelenler, bir 
taraftan bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları) cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur.

Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 11969 yılı Bütçesindeki yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 

93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 

148  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
149  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 614.
150  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 614;  
Tasarıya ekli cetveller için bkz. Ibid., s. 614.
151  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 614;  
Tasarıya ekli cetveller için bkz. Ibid., s. 614.
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bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.152

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 30 Mayıs 1970 tarihinde 
toplanan 92 nci Birleşimde 128 ret oyuna karşılık 239 kabul oyuyla yasalaştı. Kanun, 
10 Haziran 1970 tarih ve 13 515 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1279: Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 
15 Mayıs 1970 tarihinde milletvekillerine dağıtılan Karayolları Genel Müdürlüğü 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma, Komisyon Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 
18 Mayıs 1970 tarihli 82 nci Birleşiminde gündeme alındı.153 25 Mayıs 1970 tarihli 
88 nci Birleşimde Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
vasıtasıyla Bayındırlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu projeler de sorgulandı.154 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün en büyük projesi Boğaz 
Köprüsü projesi olduğundan bütçe tasarısı geniş tartışmalara sebep oldu.

Karayolları bütçe tasarısı üzerine C.H.P. grubu adına söz alan Beyti Arda 
(Kırklareli), Bayındırlık Bakanlığının ve Bakanlığa bağlı Karayolları alt yapısını 
teşkil eden karayolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, hava meydanları ve 
akaryakıt tesisleriyle devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların yapılması 
ve ilgili projelerin, 1930’lu yılların ortalarında çıkan 3611, 5539 ve 5367 sayılı 
kanunlar ile yürütülmesinin günün koşullarına uygun olmadığını ve işlemesine 
olanak bulunmadığını söyledi. Öncelikle bayındırlık konusunda Bakanlığın 
yaptığı ve yapması gereken görevleri tam olarak ifade edemeyen kanunların günün 
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Arda, Bayındırlık 
Bakanlığının yatırımlarını tahakkuk ettiren teknik elemanların durumlarının 
kötü olduğunu, yevmiyeli olarak çalıştıklarını ve ücret statüleri ve sosyal hakları 
açısından güvenceleri olmadığını belirtti. Karayollarında artan trafik ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek ve gelişen tekniğe uygun yüksek standartlı yolların yapılması 
gerektiğini belirten Arda, çok sayıda kaliteli teknik elemanlara ihtiyaç bulunduğunu 
ifade etti. Demiryollarının ve liman, barınak ve iskele inşaatlarının bitirilemediğini, 
karayollarının tamamlanamamış olduğunu, Türkiye’deki yolların % 30’unun 
üzerinde yapılması gereken köprüler dururken Boğaz köprüsünün ele alınmasının 
bir hata olduğunu söyleyen Arda, Boğaz köprüsü projesinin çok fazla döviz 
gerektirmesi nedeniyle ödemeler dengesine olumsuz etkide bulunacağını ifade etti. 

152  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 614-815.
153  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
154  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 616.
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Boğaz Köprüsü projesine harcanacak para ile 600 bin kişinin gecekondu sorununun 
çözülebileceğini, 1 milyon tonluk demir çelik fabrikası kurulabileceğini veya 25 
000 kilometrelik yolun asfaltlanmasının bitebileceğini söyleyen Arda, böyle önemli 
yatırımlar dururken Boğaz köprüsüne harcanacak paranın gereksiz olduğunu 
söyleyerek sözlerini tamamladı.155

Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), 
Bayındırlık Bakanlığının Yapı İmar Reisliğinin sınırlı imkanlarla gayretle çalıştığını, 
833 personelle çalışması gereken Karayollarının ise 555 personel ile iş yaptığını 
ifade etti ve köy, kasaba, şehir yollarının yapımlarının sürdüğünü belirtti. Boğaz’da 
yapılacak asma köprünün yerinde olduğunu da belirten Hamamcıoğlu, yol 
inşaatlarında ve Boğaz’da istimlâk bedellerinin ödenmesi talebini iletti.156 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Şadi Binay (Bilecik), Türkiye’de devlet 
karayolu ağının büyük ölçüde tamamlandığını, ancak fiziki ve geometrik standartların 
yeterli seviyeye getirilemediğin, devlet yollarının % 70 inin, il yollarının % 84’ünün 
standartlara uygun olmadığını söyledi. Demiryolları hatlarının alt yapısının 
genellikle eski, geometrik standartlarının yetersiz ve şehirlerarası bağlantılarının 
uzun olduğunu vurgulayan Binay, limanların yeterli kapasiteye sahip olduklarını, 
hava alanlarındaki durumun gözden geçirilmeye muhtaç olduğunu ekledi. Bakanlık 
Teşkilât Kanunu’nun günün koşullarına uymadığını, 1934’ten beri bâzı görevlerin 
yeni teşkil edilen bakanlıklara devredilmiş, buna mukabil bâzı görevlerin de 
bakanlığa verilmiş olduğundan yeni bir tasarının gerekli olduğunu söyleyen Binay, 
yeni Bayındırlık yasa tasarısının hazırlanmakta olduğunu ifade etti. 1970 bütçesinde 
görülen başlıca özelliğin program ve bütçe imkânları dolayısıyla büyük yatırımlara 
girmeden evvelki yıllarda başlamış işlerin toparlanması ve halk hizmetine arzının 
plânlanması olduğunu söyleyen Binay, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, 
Türkiye’nin en büyük üretim merkezini Anadolu’ya kavuşturan ve plânlı bir 
dönemde plânın ve fizibilite programının uygun bulduğu ve kendisini bir kaç yılda 
amorti edecek olan Boğaz köprüsünün yapımının büyük isabet olduğunu açıkladı.157 

G.P. grubu adına ikinci kez söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Karayolları Genel 
Müdürlüğünün son yıllarda geçmişe nazaran bir duraklama ve gerileme içinde 
bulunduğunu, bütçesinin sınırlı olmasının Karayollarının plânlı ve verimli olmasına 
mâni olduğunu, Karayollarının teknik gücü, teknik personeli, makina gücü ve parkı 
açısından yetersiz olduğunu, makina gücünün eskidiğini ve Karayolları bütçesine 
katkı olması amacıyla express yollar yapılıp ücretlendirilmesi gereğini ifade etti.158

Tasarı hakkında şahısları adına söz alan Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) ve Cevat 
Sayın’ın (Edirne) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel sorunlarından ve kendi 
seçim bölgelerindeki yolların durumlarından konuşmalarının ardından Bayındırlık 

155  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 616-621.
156  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 621-623.
157  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 623-626.
158  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 626-628.
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Bakanı Turgut Gülez (Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi) söz alarak  Bakanlığın 
ulaştırma altyapı politikasının memleket şartlarına, kalkınma plânı hedeflerine 
ve gerçekçi bir ekonomi anlayışına uygun olarak düzenlendiğini; Bakanlıkta 
kurulmuş olan  Fizibilite Koordinasyon Grubu tarafından yapılmakta olan envanter 
değerlendirme çalışmalarının en yüksek seviyesinde olduğunu; bütçenin birinci 
özelliğinin evvelki yıllarda başlanmış işlerin toparlanması ve bir an evvel halk 
hizmetine verilmesi, ikincisinin ise cari harcamaların asgari hadlerde tutulması 
olduğunu ifade etti. Yeni bir trafik tüzüğünün hazırlanmakta olduğunu belirten 
Bakan, trafik kazalarının önlenmesi için her türlü idari ve hukuki yetkilerin 
Bakanlıkta toplanması gereğine işaret etti. Demiryolları inşaatları, limanlar, 
barınaklar ve iskeleler inşaatları, havaalanları ve karayolları hakkında bilgi veren 
Gülez, Boğaz Köprüsü’nün, İskenderun’dan gelerek Edirne istikâmetine giden ve 
ileride ekspres yol haline gelecek olan anayolun İstanbul’da şehir geçişinde ortaya 
çıkacak tıkanıklığını ortadan kaldırmak üzere yapılacak İstanbul şehir geçişinin 
bir parçası olduğunu ve İstanbul’da yapılacak çevre yolları ve iltisakların, Haliç 
Köprüsü’nün gerekli bütün istimlâklerle birlikte projenin tümünün 1,5 milyar lira 
olarak tahmin edildiğini belirtti. Bu 1,5 milyar liranın içinde istimlâk bedelinin 445 
milyon lira, Boğaz Köprüsünün 350 milyon lira, Haliç’in 105, yollar ve müteferrik 
harcamaların 600 milyon lira olduğunu belirten Bakan, köprünün 300 milyon liraya 
ihale edildiğini, çevre yollarının inşaasına başlandığını ve Boğaz Köprüsünün 
ihalesinin yapılıp mukavelesinin üç ay önce 300 812 016 liraya Alman - İngiliz 
firmalarından müteşekkil bir gruba verildiğini açıkladı. Bakan, Karayolları hakkında 
kendisine sorulan bazı soruları da yazılı olarak yanıtlamayı tercih etti.159

C.H.P. grubu adına söz alan Hasan Çetinkaya (Erzincan), A. P. sözcüsünün Boğaz 
Köprüsü hakkında C.H.P. grubunun  görüşlerini yanlış yansıttığını, C.H.P.’nin Boğaz 
Köprüsünün yapımının Türkiye şartlarına uygun olmadığını söylediklerini, ülkenin 
daha âcil ihtiyaçları varken, köprüye erken başlandığını iddia ettiklerini belirtti. 
Köprünün gelişen teknolojiyle ileriki yıllarda daha düşük maliyetle yapılabileceğini 
söylediklerini belirtti. Köy okulları yapımının geride kaldığını, Karayollarında 
teknik personel eksikliğini vurgulayan Çetinkaya, 60 bin kilometre olan devlet yolu 
ağına sahip bulunan Karayollarının teknik eleman, yol yapım araçları noksanlığı ve 
konan ödemeklerin yetersizliği sebebiyle istenilen hedefe varmaktan uzak olduğunu 
ifade etti.160

Tasarı hakkında ve yeterlik önergesi aleyhinde söz alan Naime İkbal Tokgöz 
(İstanbul), iktidarın, İstanbul’a çevre yolundan bir gümüş kemer ve demir 
konstrüksüyonlu bir toka olarak Boğaz Köprüsü verdiğini ve bunun teşekküre 
muhtaç olduğunu; 1970 yılının iki büyük hâdise ile anılacağını, bunun birincisinin 
astronotların Ay’a inişi, diğerinin ise Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine el ele 
vererek büyük bir Avrupa - Asya yolunun dünya haritasına çizilmesi olduğunu ifade 

159  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 633-643.
160  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 643-644.
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etti. Yolun, Boğaz’ın iki yakasını bir araya getiren bir yol olmaktan çok Edirne’den 
Aşkale’ye, Gevaş’a, Şavşat’a, Başkale’ye kadar uzanan tek yol olduğunu belirten 
Tokgöz, köprünün İstanbul’u Anadolu’ya bağlayacak bir ticari ve ekonomik yol 
olduğunu belirtti. Bayındırlık Bakanlığının köy okulları, Karayolları’nın ülkeyi asfaltla 
kaplamasından söz eden Tokgöz Karayolları Bütçesini yetersiz bulduğunu söyledi.161   

Müzakerelerin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanun 
tasarısının maddeleri oylandı:

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (459 925 165) lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 478 631 364) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (297 264 490) lira ki, 
toplam olarak (2 235 821 019) lira ödenek verilmiştir.162

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 235 821 019) lira olarak tahmin edilmiştir.163

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar; bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisline sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 11. 2. 1950 
tarih ve 5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3)  cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

161  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 645-646.
162  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 647; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 647-648.
163  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 648; 
Maddeye bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 648.
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Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde giderilmiştir.

Madde 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5509 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin l nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları dairesinde tahsil 
edilmiş olan paralar Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) 
cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydolunur.

Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler, 
diğer kurumlar ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yolların kenarında olup 
yol güvenliği bakımından yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin 
(Akaryakıt satış istasyonları gibi ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan etüt, 
araştırma, proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması 
ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğünce yatırılacak paralar (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli (Yatırım 
harcamaları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra 
esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür.164

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısı, 30 Mayıs 1970 
tarihinde yapılan 92 nci Birleşimde 124 ret oyuna karşılık 240 kabul oyuyla kabul 
edildi. Tasarı 12 Haziran 1970 tarih ve 13 517 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1280: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanunu 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri 15 Mayıs 1970 tarihinde Millet Meclisi’ne ulaştı 
ve milletvekillerine dağıtımı yapıldı.165 Kanun tasarısı, Millet Meclisi’nde 26 Mayıs 
1970 tarihinde toplanan 89 ncu Birleşimde ele alındı.166

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 5 429 419 lira, yatırım harcamaları için 

164  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 88 (25 Mayıs 1970), s. 648-649.
165  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
166  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 733.
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(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 550 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları içinde (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 551 176 lira ki, toplam 
olarak 6 530 595 lira ödenek verilmiştir.167

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün, gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 530 595 lira olarak tahmin edilmiştir.168

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1970 yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tafsiline 1970 yılında da devam 
olunur.

MADDE 4 — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
hakkındaki 13. 5. 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere, 
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç), (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait evrak ve 
vesaikin imhası 26. 3. 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın, 
hazırlanacak yönetmelikler esasları dairesinde yapılır.

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları 

yürütür.169

167  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 733; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 733-734.
168  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 734; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 734.
169  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 734-735.
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Tasarı, 30 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde verilen 123 ret ve 
232 kabul oyuyla kanunlaştı. Kanun Resmî Gazete’nin 11 Haziran 1970 tarih ve 
13 516 sayılı nüshasında yayınlandı.

KANUN NO 1281: Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 
Tekel Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri 16 Mayıs 1970 tarihinde Meclis üyelerine dağıtıldı170 ve 
gündeme alınarak 26 Mayıs 1970 tarihindeki 89 ncu Birleşimde görüşüldü.171

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (90 350 334) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (96 750 000) lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (8 945 266) lira ki, toplam olarak 
(196 045 600) lira ödenek verilmiştir172

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (196 045 600) lira olarak tahmin edilmiştir.173

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1970 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu hükümlere istinaden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında 
da devam olunur. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir.

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — 25. 3. 1957 tarih ve 6939 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerdeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıllar bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

170  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
171  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 766.
172  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 767; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 767.
173  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 767; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 767.
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Madde 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dahil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve 
satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelce gösterilmiştir.

Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtına ait evrak 
ve vesikaların imhası 26. 3. 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olmaksızın hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yapılır.

Madde 11. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalıştırılan işçilere 
ve hizmetlilere (Bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri döner sermayeden 
ödenmek üzere çalıştıkları günlerde günde bir kab yemek ve ekmek veya (İşçi adedi 
pişirme masraflarını karşılamıyacak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, heyet 
raporu ile perhiz yapmaları icabeden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan 
işçilere yemek ve ekmek bedellerinin tekabül ettiği miktarda yemek bedeli verilebilir.

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür.174

Kanun, 30 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde 124 ret oyuna 
karşılık 230 kabul oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Kanun 3 Haziran 1970 tarihli ve 
13 509 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1282: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanunu 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’ne 15 Mayıs 1970 tarihinde geldi 
ve gündeme alınmasına karar verilerek dağıtımı yapıldı.175 Tasarı, 26 Mayıs 1970 
tarihinde toplanan 89 ncu Birleşimde ele alındı.176

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 564 954 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18 800 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 409 251 lira ki, toplam 
olarak 29 774 205 lira ödenek verilmiştir.177

Yalnızca bu maddeye münhasır olmak üzere madde üzerinde söz alan Kamil 
Kırıkoğlu (Adıyaman), 28. 1. 1969 tarihli bir önerge ile Adıyaman Bölge Ziraat 

174  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 767-768.
175  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
176  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 801.
177  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 801; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 803.
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Okulunun Kâhta kaza merkezine 20 kilometre uzakta Göçeli köyünde yapılacağını 
öğrendiğini, bu köy arazisinin okula elverişli olmadığını açıkladığını ve başka 
bir yer düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğini söyledi. Meclis Başkanı, 
Kırıkoğlu’nu uyararak yalnızca Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin cari harcamaları hususunda beyanda bulunmasını istedi. Başkan usûle 
uygun olmadığından Kırıkoğlu’na konuşma olanağı tanımadı.

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 29 774 205 lira olarak tahmin edilmiştir.178

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe 
yılında da devam olunur. 

Madde 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince secici 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
7. 6. 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2 sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi 
halinde:

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 
hizmet tertiplerinden bu maddelere,

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür.179

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 30 Mayıs 
1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde 239 kabul ve 123 ret oyuyla kabul edildi 
ve yasalaştı. Bütçe yasası 6 Haziran 1970 tarih ve 13512 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

178  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 803; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 803.
179  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 803-804.
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KANUN NO 1283: Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 
Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 

Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu 16 Mayıs 1970 tarihinde 
Millet Meclisi’ne ulaştı ve dağıtıma girdi.180 Kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu 26 Mayıs 1970 tarihinde 
toplanan 89 ncu Birleşimde görüşüldü.181

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 109 014 500 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 53 869 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 604 162 lira ki, toplam olarak 166 
487 662 lira ödenek verilmiştir.182

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 166 487 662 lira olarak tahmin edilmiştir.183

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarihli ve 3656 sayılı 

Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 4. 6. 1937 
tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1937 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklar ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar 
borçları) maddesine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

180  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
181  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 825.
182  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 826; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 826.
183  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 826; 
Kanuna bağlı cetveller için bkz.: Ibid., s. 826.
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Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne  aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü Orman okulları öğrencilerinden alınacak 
ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 10. — 31. 8. 1965 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 11. — 3656 sayılı Kanunun 4600 sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi 
hükmü 1970 yılında orman mühendis muavinleri ve teknikerleri için de uygulanır.

Madde 12. — Orman Genel Müdürlüğü kuruluşunda ve döner sermayeli 
müesseselerinde çalışan muhasebe müdür ve yardımcılarına, merkez levazım 
müdürüne ve yardımcısına, sayman ve yardımcılarına, aylıklı ayniyat muhasibine, 
hesap işleri ile görevlilere, sayman adına re’sen ödeme yapan sayman mutemetlerine, 
veznedar ve veznedar yardımcısı sıfatiyle para tahsil ve tevzi edenlere, aylıklı ambar 
ve depo memurlarına 395 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı Teşkilâtına 
ödenen nisbetler üzerinden kasa tazminatı ödenir.

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Orman bakanları yürütür.184

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 30 Mayıs 1970 tarihinde 
toplanan 92 nci Birleşimde 240 kabul, 122 ret ve 86 çekinser oyla kabul edildi. Yasa, 
8 Haziran 1970 tarih ve 13513 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1284: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanunu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 17 Nisan 1970 günü toplanan 71 nci Birleşime geldi ve Bütçe Karma 
Komisyonuna havale edildi.185 15 Mayıs 1970 tarihinde dağıtıma giren Kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 18 Mayıs 1970 tarihli 82 nci Birleşimde 
gündeme alındı.186 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerinin görüşülmesine 28 Mayıs 1970 tarihinde 
toplanan 90 ncı Birleşimde başlandı:

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (52 824 500) lira, yatırım 

184  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 89 (26 Mayıs 1970), s. 826-827.
185  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 310.
186  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 780.
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harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (18 136 750) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 140 
539) lira ki, toplam olarak (72 101 789) lira ödenek verilmiştir.187

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (72 101 789) lira olarak tahmin 
edilmiştir.188

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce 1970 
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 
bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 
Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
hakkındaki 28. 2. 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde  gösterilen 1970 bütçe yılında kullanılamaz.

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinde bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil  ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine,

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük 

onarım giderleri bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.

187  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), s. 886; 
Maddeye ilişkin cari harcamalar cetvelleri için bkz.: Ibid.
188  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), s. 886; 
Maddeye ilişkin B cetvelleri için bkz.: Ibid., s. 886-887.
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Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür.189

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 30 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde 237 kabul ve 129 ret 
oyuyla kabul edildi ve kanunlaştı. Kanun, 9 Haziran 1970 tarih ve 13514 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1285: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanunu 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 17 Nisan 
1970 tarihinde toplanan 71 nci Birleşime geldi ve Bütçe Karma Komisyonuna 
gönderildi.190 Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 18 Mayıs 1970 günü 
toplanan 82 nci Birleşimde ele alındı.191 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi, 
29 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 91 nci Birleşimde Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçe müzakereleriyle birlikte görüşüldü.192  

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/l) 
işaretli cetvelde  gösterildiği üzere (28 702 315) lira, yatırım harcamaları için (A/12) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (42 000 001) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (17 438 520) lira ki 
toplam olarak (88 740 836) lira ödenek verilmiştir.193

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (113 059 836) lira olarak tahmin edilmiştir.194

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1970 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden

herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 30. 6. 1939 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.

189  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 90 (28 Mayıs 1970), s. 886-887.
190  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 310.
191  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 779.
192  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1051-1094. Bu tartışmalar 1970 Bütçe Kanunu vesilesiyle incelendiği ve Bütçe cildinde yer aldığı 
için burada ayrıntılarına girilmeyecektir.
193  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1089; Maddeye bağlı cari harcamalar cetvelleri için bkz.: Ibid., 1089-1090.
194  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1090; Maddeye bağlı B cetveli için bkz.: Ibid.
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Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 30. 5. 1941 
tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılmaz.

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili oldukları 

hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler 
kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin 
ilgili tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelirleri gerektiği takdirde hizalarında 
gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri;
12.911, 12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000,
32.100, 34.720
2. Spor faaliyetleri gelirleri: 14.571,
3. Spor tesisleri işletme gelirleri: 15.921 - 26
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan kısım ertesi yıla, devir ve birinci 

fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. Bu tertiplerden geçen yıllarda 
tahakkuk edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar müteakip yıl bütçesinin ilgili 
tertibinden ödenebilir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, Tesis ve Büyük 
Onarım Giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (Â/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırılma 
ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 10. — 7256 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince, her nevi spor saha 
ve tesisleri vücuda getirilmek amaciyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
(A/2) işaretli cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölümünde yer alan ödeneklerden ve 
7 nci madde gereğince bilâhare bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan 
Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr Genel

Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 
mevcut veya  yeniden açılacak aynı yatırım hizmetlerine sarf edilmek üzere aktarma 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye (Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde 
sarf edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devredilir.

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sayılı Kanun esasları dairesinde 
yürütür.
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Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik ve Spor Bakanları yürütür.195

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçe kanunu tasarısı 30 Mayıs 
1970 tarihinde toplanan 92 nci Birleşimde yapılan açık oylama sonucunda 363 
milletvekilinden 234 kabul ve 129 ret oyu alarak kabul edildi. Kanun, 2 Haziran 
1970 tarihli ve 13508 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1287: Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu 

Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporunun 1 Nisan 
1970 tarihli 63 ncü Birleşiminde Meclis’te gündeme alınmasına karar verildi.196 
Kanun tasarısı 17 Nisan 1970 tarihinde toplanan 71 nci Birleşimde görüşüldü:197

Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu
Madde 1. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı genel harcamaları (A/l), 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
a) 118 133 668,39 lirası cari harcamalara, 36 798 879,12 lirası yatınm 

harcamalarına ve 14 640 701,91 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına,
b) 49 901 lira Özel cari harcamalara, 176 862,22 lirası da özel yatırım 

harcamalarına aidolmak üzere 109 800 012,64 liradır.
Madde 2. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 

tahsiller bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere:
a) 4 103 135,72 lirası normal gelirlerden yapılan tahsillere,
b) 174 689 830 lirası özel gelirlerden yapılan tahsillere,
e) 266 339,89 lirası özel kanunlar ve bağışlardan elde edilen tahsillere aidolmak 

üzere 179 059 305,61 liradır.
d) özel kanunlar ve bağışlardan sağlanan gelirlerden yılı içinde harcanmıyan 

39 576,67 lira ertesi yıla devredilmiş bu suretle yılın tahsilleri 179 019 728,94 lira 
olarak kalmıştır.

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde (b) ve (d) işaretleriyle yazılı gelir ve 
gider arasındaki farkı teşkil eden 9 219 716,30 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l) (Â/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı ayrı sütunlarında gösterilen cem’an 
17 956 938,58 liralık ödenek yol edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan 39 576,67 lira ertesi yıla devredilmiştir.

195  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1090-1091.
196  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 63 (1 Nisan 1970), s. 66.
197  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 320.
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Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
Tasarı 2 Haziran 1970 tarihinde toplanan 72 nci birleşimde kabul edildi ve 15 

Haziran 1970 tarih ve 13 519 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1288: Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 Bütçe yılı Kesinhesap 

Kanunu 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı Kcsinhesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığıı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1966 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihinde toplanan 71 nci Birleşimde görüşüldü:

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı genel harcamaları (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 1 826 489,90 lirası cari harcamalara, 
37 230,87 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak 1 863 720,77 liradır.

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 9 434,39 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 2 714 597,42 lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata aidolmak üzere 
toplam olarak 2 724 031,81 liradır.

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil eden 860 311,04 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvelleri ayrı sütunlarında gösterilen 730 685,23 liralık 
ödenek yok edilmiştir.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.198

2 Haziran 1970 tarihinde kabul edilen kanun 15 Haziran 1970 tarih ve 13519 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1289: Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 Bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde görüşüldü: 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı genel harcamaları 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 2 045 392,29 lirası cari 
harcamalara, 160 000 lirası yatırım harcamalarına 92 579,55 lirası da sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarına aidolmak üzere, toplam olarak 2 297 971,84 liradır.

198  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 323-324.
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Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat (R) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12 233,48 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 2 954 329,75 lira özel gelirlerden yapılan tahsilata aidolmak üzere, 
toplam olarak 2 966 563,23 liradır.

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil elden 668 591,39 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l), (A/2), ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 389 412,16 
liralık ödenek yok edilmiştir.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.199

2 Haziran 1970 tarihinde Meclis tarafından kabul edilen kanun 15 Haziran 1970 
tarih ve 13519 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1290: Tekel Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 

yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet 
Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihinde toplanan 71 nci Birleşiminde görüşüldü.

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1982 bütçe yılı genel harcamaları bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

a) 52 979 054,45 lirası cari harcamalara, 33 182 400,19 lirası yatınım 
harcamalarına;

b) 36 020 672,54 lirası nâzım harcamaya aidolmak üzere toplanı olarak 122 182 127,18 
liradır.

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı gelirinden yapılan tahsilat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 151 485 815,37 liradır.

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı geliri ile giderleri 
arasındaki farkı teşkil eden 1 029 283 688,19 lira Hazine ve Belediyeye ödenmiştir.

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 
üzere (A/2) bütçesinden verilen, avans miktarı olup, ilişik cetvellerde aynı sütunda 
gösterilen; 1 916 223,07 lira ödeneğinden mevkuf tutulmuştur.

Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün i962 bütçe yılı ödeneğinden 
harcanamıyan ve ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarından gösterilen 
45 896 966,12 lira yok edilmiştir.

Madde 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve 
zarar cetvelleri onaylanmıştır.

199  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 328-329.
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Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 

yürütür.200

Tümü itibariyle açık oylamaya tabi olan Kanun 2 Haziran 1970 tarihinde kabul 
edildi ve 15 Haziran 1970 tarih ve 13519 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1291: Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile 
uzman murakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 
1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele alındı:

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı genel gideri bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 60 249 013 lirası âdi bütçe giderlerine, 48 614 070,68 lirası da yatırım 
giderlerine, 

b) 42 808 507,11 lirası nâzım gidere aidolmalk üzere toplam olarak 151 671 
590,79 liradır.

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere İ 291 345 861,50 liradır.

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı geliri ile gideri 
arasındaki farkı teşkil eden 1 139 674 270,71 lira Hazine ve Belediyeye ödenmiştir.

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 
üzere (A/2) bütçesinden verilen avans 3 301 226,69 lira ödeneğinden mevkuf 
tutulmuştur.

Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı ödeneğinden 
harcanmıyan ve ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
53 494 203,25 lira yok edilmiştir.

Madde 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yık bilançosu ile kâr ve 
zarar cetvelleri tasdik olunmuştur.

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 

yürütür.201

Tümü itibariyle açık oylamaya tabi olan Kanun 2 Haziran 1970 tarihinde kabul 
edildi ve 15 Haziran 1970 tarih ve 13519 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

200  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 330-331.
201  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 331-332.
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KANUN NO 1292: Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 yılı döner sermaye hesaplarına ait 1964 yılı 
bilançosunun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesin hesabına ail uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kcsinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 
nci Birleşiminde görüşüldü.

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı genel harcamaları, ilişik 
(A/l),

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği gibi:
a) 57 692 383,44 lirası cari harcamalara, 55 798 696,70 lirası yatırım 

harcamalarına, 6 593 735,99 lirası da sermaye teşkil ve transfer harcamalarına;
b) 39 407 065,26 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 

yapılan cari harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 159 491 861,39 liradır.
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı gelirlerimden yapılan 

tahsilat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi: 
a) 1 270 148 986,62 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata;
b) 393 407 065,26 lirası özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 

aidolmak üzere toplanı olarak 309 556 051,88 liradır.
Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 

teşkil eden 1 150 064 190,49 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.
Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 

üzere bütçenin (A/2) işaretli cetvelinim ilgili bölümlerinden 15 879 636,49 liralık 
avans verilmiştir.

Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı içimde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarımda gösterilen 52 064 713,67 
liralık ödenek yok edilmiştir.

Madde 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1964 yılı konsolide bilançosu ile kâr ve 
zarar tablosu onanmıştır.

Madde 7. — Bu kanun yayımı gününde yürürlüğe girer.
Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları yürütür.202

Tümü itibariyle açık oylamaya tabi olan Kanun 2 Haziran 1970 tarihinde kabul 
edildi ve 15 Haziran 1970 tarih ve 13519 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1293: Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele alındı.  

202  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 332-334.
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Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel harcamaları 
ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere;

a) 66 102 935,43 lirası cari harcamalara, 47 722 539,82 lirası yatırım 
harcamalarına, 3 646 285,72 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 

b) 1 237 693,04 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 
yapılan cari harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 118 709 454,01 liradır.

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 112 745 447,79 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 16 077 750,66 lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata,

b) 2 512 026,24 lirası da özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 
aittir.

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden yılı içinde harcanmıyan 1 274 333,20 
lira ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın tahsilatı 130 060 891,49 lira olarak 
kalmıştır.

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil eden 11 351 437,48 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 34 108 315,03 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 1 274 333,20 lira ertesi yıla devredilmiştir.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür.203

Orman Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 Haziran 
1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 tarih ve 13521 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı. 

KANUN NO 1294: Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Orman Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genci uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Rayı si ay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele alındı. 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı genel harcamaları 
ilişik (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

a) 77 652 747,10 lirası cari harcamalara 46 052 100,25 lirası yatırım harcamalarına 
3 795 181,72 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına,

203  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), 
s.326-327.
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b) 548 746,18 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 
yapılan harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 123 048 775,25 liradır.

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere,

a) 117 823 397,54 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 12 385 689,23 lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata,

b) 1 274 333,20 lirası özel kanunlar gereğince elde edilen gelirler tahsilâtına 
aidolmak üzere 131 483 399,97 liradır.

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden yılı içinde harcanmıyan 725 587,02 
lira ertesi yıla devretmiş bu suretle yılın tahsilatı 130 757 812,95 lira olarak kalmıştır.

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil eden 2 709 037,70 lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve 
bağlı (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin ayrı ayrı sütunlarında gösterilen 23 764 517,93 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 725 587,02 lira ertesi yıla devretmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Orman Bakanları yürütür.204

Tümü itibariyle açık oylamaya tabi olan Orman Genel Müdürlüğünün 1966 yılı 
Kesinhesap Kanunu 2 Haziran 1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 tarih 
ve 13521 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1295: Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele alındı. 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı genel harcamalarına 
ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere;

a) 280 108 927,70 lirası cari harcamalara 813 284 477,62 lirası yatırım 
harcamalarına 123 411 695,23 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına;

b) özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 65 325 236,48 lirası 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 1 288 130 337,03 liradır.

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 16 047 822,78 lira normal gelirlerden yapılan tahsilata 1 226 500 011,14 lira 
özel gelirlerden yapılan tahsilata,

b) 99 802 498,66 lira özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına,

204  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 327-328.
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c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden harcanmıyan 34 537 262,18 lira 
ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın gelir tahsilatı 1 307 935 070,40 lira olarak 
kalmıştır.

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde toplam olarak yazılı gelir ve gider 
arasındaki farkı teşkil eden 19 808 733,37 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 
üzere bütçenin 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili bölümlerinden 44 900 058,32 liralık avans 
verilmiştir.

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı içinde harcanmıyan 
ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli evvellerinin ilgili bölümlerinde gösterilen 
103 299 405,18 liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan 34 537 262,18 lira ertesi yıla devredilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür.205 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 Haziran 

1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 tarih ve 13521 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1296: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele 
alındı. 

Madde 1. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere:

a) 38 759 678,52 lirası cari harcamalara, 955 903 223,11 lirası yatırım 
harcamalarına, 193 120 228,43 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına;

b) özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 3 227 768,27 lirası 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 1 191 010 898,38 liradır.

Madde 2. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere: 

a) 93 276 163,91 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 1 092 000 O00 lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata;

b) 5 274 056,79 lirası özel kanunlar gereğince elde edilen tahsilata;
c) Bağışlanan ve özel kanunlar gereğince sağlanan gelirlerden yılı içinde 

harcanmıyan 6 993 676,99 lira ertesi yıla devredilmiştir, bu suretle yılın tahsilatı 1 
183 556 543,71 lira olarak kalmıştır.

205  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 322-323.
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Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı gider ve gelir arasındaki farkı 
teşkil eden 7 454 354,67 lira açık mevcutlarımızla karşılanmıştır.

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere bütçenin (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili 
bölümlerinden 77 619 315,77 liralık avans verilmiştir.

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere bütçenin (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili 
bölümlerinden 77 619 315,77 liralık avans verilmiştir.

Madde 5. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı içinde harcanmıyan 
ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
276 636 861,38 liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaybolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan 6 993 676,99 lira ertesi yıla devredilmiştir.

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.206 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

2 Haziran 1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 tarih ve 13521 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1297: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 
1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele alındı. 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı genel harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 30 318 216,82 lirası cari harcamalara, 11 295 125,34 lirası yatırım 
harcamalarına, 1 000 917,96 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 

b) 2 089, 29 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 42 619 349,41 liradır.

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı gelirlerinde yapılan tahsilat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,

a) 9 877 967,33 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 34 153 961,43 lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata aidolmak üzere toplam olarak 44 031 928,76 liradır.

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde yazılı gider ve gelir arasındaki farkı 
teşkil eden 1 415 579,35 lira gelir fazlası olarak 1966 yılına devredilmiştir.

206  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 320-321.
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Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 18 630 985,33 liralık ödenek yok edilmiştir.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür.207 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 

Kesinhesap Kanunu 2 Haziran 1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 tarih 
ve 13521 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1298: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 71 nci 
Birleşiminde ele alındı. 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı harcamaları 
ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

19 704 311,69 lirası cari harcamalara
34 094 800,27 lirası yatırım harcamalarına
13 368 467,24 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına aidolmak üzere 

toplam olarak 67 167 579,20 liradır.
Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden 

yapılan tahsilat; (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi:
a) 76 659 195,08 lirası normal gelirlerden,
b) 11 363 000 lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata, aidolmak üzere 88 022 

195,08 liradır.
Özel kanunlarla sağlanan ve yılı içinde harcanmıyan 19 172 170,76 lira, ertesi 

yıla devredilmiş, böylece 1966 yılı tahsilatı 68 850 024,32 lira olarak kalmıştır.
Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 

teşkil eden 1 682 445,12 lira gelir fazlası olarak kalmıştır.
Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı içinde 

harcanmıyan ve bağlı (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili sütunlarında 
gösterilen 6 232 461,72 liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 16 372 411,92 lira ertesi yıla 
devredilmiştir.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.208 

207  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 319-320.
208  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 325-326.
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 2 Haziran 
1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 tarih ve 13521 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1299: Ceza ve Islah Evleri ile iş yurtlarının 1963, 1964, 1965 ve 
1966 yılları bilançolarının onanmasına dair Kanun 

Ceza ve Islah Evleriyle İş Yurtları Döner Sermaye Saymanlığının 1963, 1964, 
1965 ve 1966 yılları genel bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1970 tarihli 
71 nci Birleşiminde ele alındı. 

Madde 1. — İş esası üzerine kurulu ceza ve ıslah evleri ile iş yurtları döner 
sermaye saymanlıklarının ilişik cetvellerde gösterilen 1963, 1964, 1965 ve 1966 
yıllarına ait konsolide bilançoları onanmıştır.

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Adalet ve Maliye bakanları yürütür.209

Ceza ve Islah Evleri ile iş yurtlarının 1963, 1964, 1965 ve 1966 yılları 
bilançolarının onanmasına dair Kanun 2 Haziran 1970 tarihinde kabul edilerek 17 
Haziran 1970 tarih ve 13521 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1300: Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 
1966 yılı bilançolarının onanmasına dair Kanun 

Sivil Savunma Fon İşleri Saymanlığının 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 
17 Nisan 1970 tarihli 71 nci Birleşiminde ele alındı. 

Madde 1. — Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının ilişik 
cetvelde gösterilen 1966 yılı bilançosu onanmıştır. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu içişleri ve Maliye bakanları yürütür.210 
Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1966 yılı bilançolarının 

onanmasına dair Kanun 2 Haziran 1970 tarihinde kabul edilerek 17 Haziran 1970 
tarih ve 13521 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1302: 930 sayılı Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanunun 
geçici 1. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu Millet 
Meclisi’nin 8 Nisan 1970 tarihli 66 ncı Birleşimine geldi.211 Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına kanunda yazılı sosyal 
yardımları sağlamak amacıyla 1961 yılında kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu, bu 

209  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 328.
210  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 71 (17 Nisan 1970), s. 329-330.
211  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 66 (8 Nisan 1970), s. 153.
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yardımları yapabilmek için üyelerinin maaş ve ücretlerinden % 10 mecburi aidat 
olarak kesilen bir kaynağa sahipti. TSK mensupları maaşlarından yapılan kesinti 
karşılığı aldıkları tasarruf bonolarını Ordu Yardımlaşma Kurumuna devretmek 
suretiyle geçmiş hizmet borçlanmalarını ödemekteydiler. 930 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinde bu bonoların vergisiz değiştirme işlemine tabii tutulacakları 
kastedildiği halde, kanun metninde açıkça bir istisna tedvin edilmediğinden, söz 
konusu bonoların vergisiz değiştirilmeleri imkânı yoktu. Tasarı, tam değer üzerinden 
bir borç karşılığı devredilen bu bonoların vergisiz değiştirmeye tabi tutulmaları 
hususunu ilgilendiriyordu. Tasarı 11 Haziran 1970 günü toplanan 101 nci Birleşimde 
Plân Komisyonu Başkanvekili ve Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal’ın öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini isteyen önergesi üzerine ele alındı.212

Madde 1. — 27 Temmuz 1967 tarihli ve 930 sayılı Tasarruf bonoları hakkındaki 
Kanunun geçici 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Ek fıkra — Ordu Yardımlaşma Kurumunun 3 Ocak 1961 tarih ve 223 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince, geçmiş yıllar hizmet borçlanması karşılığı 
aidatı borçlanan üyelerden bu borçlarına mahsuben 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 
sayılı Kanuna göre maaş ve ücretlerinden kesilerek başabaş değerden temellük ettiği 
tasarruf  bonoları doğrudan doğruya Hazineden iktisab edilmiş sayılır ve vergisiz 
olarak değiştirilir.

Madde 2. — Bu kanun 29 Şubat 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tasarı, 27 Nisan 1970 günü yapılan 74 ncü Birleşimde 275 kabul, 11 ret ve 4 

çekinser oyla kabul edildi. Cumhuriyet Senatosuna gitmiştir. Cumhuriyet Senatosuna 
giden kanun metninde Senato küçük bir düzeltme yaptı. Metinde belirtilen “223 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince” ibaresinde Cumhuriyet Senatosu “205 
sayılı Kanun” tabirinin kullanılması gerektiğini belirtti. Kanun metni Cumhuriyet 
Senatosu değişikliği ile birlikte 11 Haziran 1970 günü yapılan 101 nci Birleşimde 
kabul edildi.213 22 Haziran 1970 tarih ve 13526 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1304: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

13 Haziran 1970 tarihinde Komisyondan gelip Meclis’te dağıtılan 1970 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkerelerinin gündeme alınmasına 15 Haziran 1970 
tarihinde toplanan 103 ncü Birleşimde karar verildi. 

İmar ve İskan Bakanlığı bütçesinin Yapı tesis ve onarım giderleri maddesinden 
Türkiye Emlak Bankası hesabına ödenek aktarılmasıyla ilgili tasarının görüşülmesine 

212  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), s. 373-374.
213  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 259-260.



99

İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu tarafından Başkanlığa verilen öncelik ve 
ivedilik takririnin kabulüyle başlandı. Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde söz alan 
milletvekili olmadı.  

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân 
Bakanlığı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün 
22.770 nci (Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesi gereğince “T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak paralar” maddesine 370 
000 000 liralık ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.214

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun Tasarısı Millet Meclisi’nin 16 Haziran 1970 tarihli 104 ncü 
Birleşiminde 226 kabul, 26 ret ve 3 çekinser oyla kabul edildi. Tasarı, 26 Haziran 
1970 tarih ve 13530 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1313: 444 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine 
dair Kanun 

16 Ocak 1970 günü toplanan 26 ncı Birleşimde Meclis kayıtlarına giren 444 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporunun 
görüşülmesine 27 Şubat 1970 tarihinde toplanan 49 ncu Birleşimde karar verildi. 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit 
T.C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçları 10 yıl faizsiz ve masrafsız 
taksite bağlayan 29 Ocak 1963 tarih ve 168 numaralı Kanun 7 Şubat 1963 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından uygun bulunmamış ve onaylanmayarak 
Anayasa’nın 93 ncü maddesi uyarınca bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına geri gönderilmişti. Bunun üzerine 31 Ocak 1964 yılında kabul 
edilen ve 444 sayıyla yayınlanan Kanun 10 ncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerine müsteniden T.C. Ziraat Bankasına olan ve vâde gününden 
itibaren % 6 faize tabi tutulan borçlarının yedi yıllık eşit taksitlere bağlanmasına 
ilişkindi. Bu Kanun Cemal Gürsel tarafından uygun bulunarak 10 Nisan 1964 tarihinde 
yayımı için Başbakanlığa gönderilmişti. 444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerini 
değiştiren 1052 numaralı ve 3 Temmuz 1968 tarihli kanun da Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 93ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay tarafından Meclis’e iade edilmişti. Bu değişiklik Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 10 ve 11 nci Dönem milletvekillerinin Ziraat Bankasına olan borçlarının 
itfa ve tasfiyesi ile malî yılbaşında tahakkuk ve tahsil işlemi icra olunan ödenek ve 
yolluklarının hukukî neticelerinin tâyinine ilişkindi.215

214  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 103 (15 Haziran 1970), 
s. 397-398.
215  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), s.  473 
ve devamı, 70 Sıra Sayılı Basma Yazı: Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkada-
şının 444 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi  hakkında kanun ile Cumhurbaşkanlığı 
geri gönderme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu
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20 Nisan 1970 tarihinde toplanan 72 nci Birleşimde gündemin bir defa 
görüşülecek işlerinden biri olan 444 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun, Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar’ın (Sakarya) 
öncelik ve ivedilik önergesi ile görüşülmeye başlandı: 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), 31 Mart 1964 
tarihinde kabul edilen 444 sayılı Kanuna göre 1954 yılında 10 ncu dönem olarak 
seçilen milletvekillerinin Mart 1957 tarihinden başlamak üzere 1958’deki ödenek 
ve yolluklarından ödenmek kaydıyla Ziraat Bankasından 25 000 liraya kadar borç 
aldıklarını, ancak 11 Eylül 1957 tarihinde 10 ncu devre milletvekilleri müddetlerini 
bitirmeden seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi üzerine 10 ncu ve 11 nci 
devre milletvekillerinden borçlarını ödeyemeyenlerin bazılarının durumlarının 
mahkemeye intikal ettiğini ve meselenin 1962 yılına kadar devam ettiğini söyledi. 
27 Mayıs 1960’ta milletvekillikleri sona eren ancak borçları devam eden 11 nci 
dönem milletvekillerinin borçlarını affeden 1052 numaralı Kanunun Cumhurbaşkanı 
tarafından geri gönderilmesi üzerine mağdur olan bu milletvekillerinin malî 
sıkıntılarının sona erdirilmesi için 1052 sayılı Kanunun aynen kabulünün gerektiğini 
ifade etti.216 Tasarı üzerine söz alan başka üye olmadığından tasarı aşağıdaki şekli 
aldı: 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun
Madde 1. — Onuncu Dönem T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden 

T.C. Ziraat Bankasına bakiye borçları bu kanunun neşri tarihinden itibaren % 3 faizle 
10 yıllık taksite bağlanmıştır.

Borçluların bu tarihe kadar yapmış oldukları bütün ödemeler “hangi nam ile 
tahsil edilmiş olursa olsun” esas borçtan indirilir.

Madde 2. — Onbirinci dönem T. B. M. M. üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği 
ödenek ve yolluklarından dolayı Hazineye olan borçları tahakkuk ettiği tarihten 
muteber olmak üzere kaldırılmıştır. 

Onbirinci dönem T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden Ziraat 
Bankasına olan borçlan 1 nci madde hükümlerine tabidir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret bakanları yürütür.
Tasarı, 27 Nisan 1970 tarihinde yapılan 74 Birleşime katılan 290 üyeden 256 

kabul, 28 ret ve 6 çekinser oy alarak kanunlaştı.
KANUN NO 1314: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 7 Temmuz 1970 tarihindeki 121 nci Birleşime geldi ve Bütçe Karma 
Komisyonuna yönlendirildi.217 15 Temmuz 1970 tarihinde Meclis’te dağıtılan 

216  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), s. 374-376.
217  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 121 (7 Temmuz 1970), s. 2.
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tasarı ile Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkerelerinin gündeme alınmasına karar verildi.218 
20 Temmuz 1970 tarihli 131 nci Birleşim, tasarı hakkında Sanayi Bakanı Selâhattin 
Kılıç tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin görüşülmesiyle başladı. 

1970 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
Madde 1. — 1970 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye 

Bakanlığı kısmının 31.000 nci (Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri) 
bölümünün 31.130 ncu (Sermayesine mahsuben İhracat ve Kalkınma Bankasına) 
maddesindeki mevcut ödenekten (74 000000) lira düşülerek, (20 000 000) lirası 
Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci (Malî transferler) bölümünde yeniden açılan 
34.010 ncu (Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği uyarınca organize 
sanayi bölgeleri kuracak müteşebbis teşekküllere yapılacak kredi yardımı için, T. 
Halk Bankası A. Ş. de teşkil edilen fona) maddesine, (54000000) lirası da 34-620 
nci (Küçük sanayi çarşıları ve siteleri kuracak kooperatif ve belediyelere yapılacak 
kredi yardımı için, T. Halk Bankası A. Ş. de teşkil edilen fona “Tahsisler Sanayi 
Bakanlığınca ilgili yönetmelik esaslarına göre yapılır”) maddesine olağanüstü 
ödenek olarak aktarılmıştır.

Madde üzerinde görüşmek isteyen Ahmet Şener (Trabzon), aktarmanın metninin 
bulunmadığını, aktarmanın hangi fasıllardan alınıp, detaylı olarak, hangi işler ve hangi 
sanayi bölgeleri için sarf edileceğinin bilinmesi gerektiğini; Kemal Okyay (Kars), 
1970 yılı Bütçe Kanununun çıkmasının üzerinden henüz üç ay geçmeden ihracatı 
teşvik için ayrılmış olan bir ödeneğin bütçede olmayan sanayi çarşıları harcamasına 
aktarılmasının yersiz olduğunu; Hasan Tosyalı (Kastamonu), Devlet Plânlama 
Teşkilâtı emrinde âtıl bir vaziyette bulunan bir fondan Türkiye’nin kalkınması için 
yapılan aktarmanın uygun olduğunu; Hilmi İşgüzar (Sinop), bütçenin çıkmasından 
iki ay sonra aktarma kanunlarının getirilmesinin uygun olmadığını; Kasım Önadım 
(Bursa), Sanayi Bakanlığının âtıl teşvik fonlarını küçük sanat siteleri ve organize 
sanayi bölgeleri fonuna aktarmasının esnaf ve sanatkârlara imkanlar sağlayacağını; 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), getirilen tasarının uygun olduğunu ve memleket 
sanayine fayda temin edeceğini; Sanayi Bakanı Selahattin Kılıç (Adana), tahsisatın 
1970 bütçesinin (A/3) transfer bölümünde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
siteleri yapılması için bulunduğunu ve plâna giren bir tesis için süratlenmeyi temin 
etme nedeniyle aktarma teklif edildiğini; Kemal Demir (Bolu), aktarmanın bütçe 
çıktıktan sonra meydana çıkmış olan olaylar ve gelişmeler karşısında kullanılacak 
olan bir yol olduğunu ve çok sık kullanılırsa icra için iyi puan olmayacağını 
söylediler.219 Sanayi Bakanı Selahattin Kılıç (Adana) ve Cavit Okyayuz’un  (İçel) 
Hükümetin bu tedbirinin yapıcı olduğuna yönelik açıklamalardan sonra müzakereler 
sona erdi ve diğer maddeler oya sunuldu:

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

218  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 128 (15 Temmuz 1970), s. 446.
219  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 131 (20 Temmuz 1970), 
s. 585-591.



102

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.220

Tasarı, 24 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 133 ncü Birleşimde oya sunuldu. 
Toplam 252 oyun 221’i kabul, 30’u ret ve 1’i çekinser olarak verildi ve tasarı 
kanunlaştı. Kanun, 1 Ağustos 1970 tarih ve 13566 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1318: Finansman Kanunu 
1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Plân 

komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Komisyon raporu 
17 Haziran 1970 tarihinde Millet Meclisi’nin 105 nci Birleşiminde dağıtıldı ve ertesi 
günü toplanan 106 ncı Birleşimde Maliye Bakanı Mesut Erez’in öncelik ve ivedilik 
önergesi üzerine görüşülmeye başlandı. 

Finansman Kanunu tasarısının genel gerekçesi, istihdam seviyesindeki 
yükselmeler, kamu harcamalarının ve özel yatırımların artışı ile düşük gelir 
gruplarının satınalma güçlerinde artışlar ve inşaat sektörüne olan aşırı talebin 
ekonominin tüketime yönelme eğilimini arttırmasına dayandırılmıştı. Süleyman 
Demirel hükümeti artan talep baskısının kontrol altına alınması ve dolaysız vergilerle 
sağlanamayan gelir-gider dengesini gerçekleştirebilmek amacıyla bir dizi vergi 
öneriyor ve çeşitli vergilerde düzenlemeler yapmayı amaçlıyordu. Tasarı on kısım 
halinde hazırlanmıştı. Tasarı, ilk dört kısımda Taşıt Alım Vergisi, İşletme Vergisi 
Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ve Spor-Toto Vergisi adıyla dört yeni vergi ihdas 
ediyor, diğer kısımlarda ise mevcut vergi kanunlarında değişiklikler getiriyordu. 
Değişiklik getirilmek istenen vergiler Gider Vergileri Kanunu, Emlâk Alım Vergisi 
Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar 
Kanunu ve Değerli Kâğıtlar Kanunu’ydu. Komisyondaki görüşmeler sırasında 
tasarıyla getirilen vergi tedbirlerinin devamlılığını belirtmek aımacıyla tasarının adı 
“Finasman kanunu tasarısı” şeklinde değiştirildi.221

Tasarının tümü üzerinde C. H. P. grubu adına söz alan Necdet Uğur (İstanbul), 
tasarının bir vergi reformu niteliğinde olmadığını belirtti ve hükümetin sıkışık bir 
anda, çeşitli vergi tedbirlerini gelişigüzel bir tasarıda topladığını söyledi. Finansman 
kanunu tasarısının getirdiği dört yeni vergi ile çeşitli maddelerinde değişiklik 
yaptığı altı vergi kanununun vergi yükünü 2 milyar lira dolayında arttıracağını 
vurgulayan Uğur, hızlı fiyat artışlarının, para darlığı ve spekülâsyonun, tarımda ve 
sanayiinin belli başlı dallarında üretim azalışının, hammadde yetersizliği, işsizlik ve 
pahalılığın hüküm sürdüğü ekonomide getirilen yeni vergilerin hükümetin yıllardır 
izlediği yanlış ve tutarsız iktisadi politikanın yarattığı iktisadi durgunluğun kanıtı 
olduğunu belirtti. Hükümetin yeni vergilerle topluma yük bindirmek yerine şiddetle 
ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyen Uğur, hükümetin 

220  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 131 (20 Temmuz 1970), 
s. 591-592.
221  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 106 (18 Haziran 1970), 
s. 544 vd; 197 Sıra sayılı yazı: 1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Komisyon raporu. 
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devlet yönetiminde sorumsuzluk anlamına gelen bu anlayışını değiştirinceye kadar 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden destek görmeyeceğini belirterek sözlerine son verdi.222 

Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van), bu kanun tasarısıyla 
hükümetin bütçenin açık verdiğini ve finansmanı karşılamak üzere 1970 bütçe yılında 
altı milyar liraya yakın bir fazla gelire ihtiyaç duyduğunu belirterek enflâsyona 
neden olmadan dengeli bir şekilde kalkınmak için âdil ve modern vergi tekniğine 
uygun, gelir dağılışındaki adaletsizlikleri azaltıcı önlemlere başvurmak gerektiğini 
ve böyle yapılmazsa vergi tedbirlerinin ekonomide ve sosyal hayatta bir enflâsyonun 
yapacağı tahribattan daha çok tahribata sebep olacağını bildirdi. 

A. P. grubu adına Abdurrahman Güler (Çorum) söz aldı ve kamu ve özel sektöre dayalı 
Türk ekonomisinde özel sektöre yön vermek, bu kesimi en faydalı yatırımlara itmek ve 
ekonomideki önemini artırabilmek için kullanılan en etkin malî aracın vergi politikası 
olduğunu, ekonomide son yıllarda görülen hızlı gelişme ve ihtiyaçların çeşitlenmesi 
nedeniyle tüketime yönelik bir ekonominin oluştuğunu ve Finansman Kanunu tasarısının 
tam ve geniş anlamı ile bir vergi reformu niteliğini taşıdığını söyledi.223 

Tasarının tümü üzerinde şahsı adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon), kanun 
tasarısının bütçenin açığını kapatmak için getirildiğini, söz konusu vergilerin fiyat, 
beslenme, yaşama indekslerinde büyük bir değişiklik yapacağını, bu değişikliğin 
köylüye, çiftçiye, işçiye ve orta sınıfa büyük bir baskı oluşturacağını söyledi. Reşit 
Ülker (İstanbul), getirilen kanunlar demetinin bir çerçeve kanun olduğunu, tek bir 
kanunla on kanunun birden görüşülebildiğini, Meclis İçtüzüğüne göre bunun usule 
aykırı olduğunu vurguladı ve tasarının reform tasarısı olmayıp giderleri karşılamak 
için düşünülmüş geçici bir çözüm olduğunu belirtti.224 Millet Meclisi 19 Haziran 
Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere Birleşim sona erdi. 

Cuma günkü Birleşim, önceki günden sözleri yarım kalan Reşit Ülker’in 
(İstanbul), İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nda vergi reformu bulunmasına karşılık 
getirilen tasarının reform niteliği taşımadığına ve vatandaşlara büyük getirdiğine 
ilişkin eleştirileriyle başladı. Maliye Bakanı (Kütahya) Mesut Erez söz alarak 
tasarıda yer alan kanunların, ödeme yeteneği olan mükelleflere hitap etmek üzere 
hazırlandığını, dolayısıyla vergi ve sosyal adaleti sağlayan bir tasarı oluşturulduğunu, 
vergilerin yoksul halka değil varlıklı kimselere yönelik olduğunu vurguladı. Erzurum 
milletvekili Naci Gacıroğlu, Amasya milletvekili Salih Aygün ve Konya milletvekili 
Baha Müderrisoğlu tarafından konuşma sürelerinin sınırlandırılması hakkında 
verilen üç farklı takrirden kişisel konuşmaların on dakika ile sınırlandırılmasına 
yönelik olanı kabul edildi.225 

222  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 106 (18 Haziran 1970), 
s. 528-530.
223  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 106 (18 Haziran 1970), 
s. 530-538.
224  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 106 (18 Haziran 1970), 
s. 538-544.
225  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 107 (19 Haziran 1970), 
s. 553-567.
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G. P. grubu adına ikinci kez söz alan İhsan Kabadayı (Konya), yeni kanunun 
getirdiği ve yüksek gelir gruplarına hitabeden vergilerden lüks inşaat vergisinin, 
otomobil vergisinin, spor toto vergisinin, bina ve arsaların gelir ve temliklerinden 
doğan değer farklarının  vergilenmesinin, veraset ve intikâl vergisinin ve satış 
yerlerinden alınacak işletme vergisinin G.P. grubu tarafından benimsendiğini, ancak 
hükümetin, vergi reformu çalışmalarını hızlandırmada, vergi idaresini ıslâh etme 
ve güçlendirmede, vergi ziyaını önlemede, ve murakabeyi etkili hale getirmede 
başarısız olduğunu söyledi. Yavuz Acar (Amasya) tarafından verilen kifayet-i 
müzakere önergesi aleyhinde Ali Rıza Uzuner (Trabzon) konuştu fakat kifayet 
takriri kabul edilerek maddelere geçilmesine karar verildi. Maddelerle ilgili olarak 
Naci Gacıroğlu’nun (Erzurum) konuşmaların beşer dakika ile sınırlanmasına ilişkin 
önergesi de kabul gördü.226  

Maddeler üzerinde Nuri Eroğan (İstanbul), Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Şinasi 
Çolakoğlu (Gaziantep), Turgut Artaç (Kars), M. Salih Yıldız (Van),  Reşit Ülker 
(İstanbul), Abdurrahman Güler (Çorum), Vahit Bozatlı (Sivas), Sami Arslan  
(Denizli), Geçici Komisyon Sözcüsü Turgut Toker (Ankara), İlyas Kılıç (Samsun) 
ve Hasan Ali Gülcan (Antalya) söz aldılar. Maddeler hakkında Bursa milletvekilleri 
Kasım Önadım ve Mustafa Tayyar, İstanbul milletvekili Kâzım Özeke, Gaziantep 
milletvekili Şinasi Çolakoğlu, Trabzon milletvekili Necati Çakıroğlu, Amasya 
milletvekili Yavuz Acar, İstanbul milletvekili Nuri Eroğan, Trabzon milletvekili 
Necati Çakıroğlu, Denizli milletvekili Sami Arslan, Geçici Komisyon Sözcüsü H. 
Turgut Toker (Ankara), Antalya milletvekili Hasan Akçalıoğlu, Kars milletvekili 
Musa Doğan, Antalya milletvekili Hasan Akçalıoğlu, Geçici Komisyon Başkanı 
Hasan Dinçer, Adıyaman milletvekili M. Zeki Adıyaman, Nevşehir milletvekili 
Hüsamettin Başer ve Konya  milletvekili Baha Müderrisoğlu değişiklik önergesi 
sundular.227 

Maddeler üzerindeki müzakerelere 22 Haziran 1970 Pazartesi günü toplanan 108 
nci Birleşimde de devam edildi. Bu oturumda, Reşit Ülker (İstanbul), Salih Aygün 
(Amasya), Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), Vahit Bozatlı (Sivas), Geçici 
Komisyon Sözcüsü Turgut Toker (Ankara), M. Salih Yıldız (Van), İsmail Hakkı 
Alaca (Kars), Şükrü Akkan  (İzmir), Bahattin Uzunoğlu (Samsun), Burhanettin 
Asutay (İzmir), Salih Yıldız (Van) ve Salih Aygün (Amasya) tasarının maddeleri 
üzerinde söz aldılar.  Şükrü Akkan (İzmir), Reşit Ülker (İstanbul), M. Salih Yıldız 
(Van), Nuri Eroğan (İstanbul), Musa Doğan (Kars) ve Baha Müderrisoğlu (Konya) 
çeşitli değişiklik önergeleri sundular.228

226  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 107 (19 Haziran 1970), 
s. 568-572.
227  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 107 (19 Haziran 1970), 
s. 572-594.
228  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 108 (22 Haziran 1970), 
s. 625-642.
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Geniş bir çerçeveye dayalı Finansman Kanun tasarısının maddeleri üzerindeki 
görüşmeler 23 Haziran 1970’te yapılan 109 ncu Birleşimde229, 25 Haziran 1970 
tarihinde toplanan 111 nci Birleşimde230 ve 26 Haziran 1970 tarihinde yapılan 
112 nci Birleşimde231 devam etti. 112 nci Birleşimde Salih Aygün (Amasya), 
Turgut Artaç (Kars), Reşit Ülker (İstanbul), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Mustafa 
Çalıkoğlu (Çanakkale), Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu), Maliye Bakanı Mesut 
Erez (Kütahya), Geçici Komisyon Başkanı Hasan Dinçer (Afyon Karahisar), 
Hasan Ali Gülcan (Antalya), M. Salih Yıldız (Van), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), 
İsmail Hakkı Alaca (Kars), Vahit Bozatlı (Sivas), Nadir Yavuzkan (Burdur), Tufan 
Doğan Avşargil (Kayseri), Baha Müderrisoğlu (Konya), Turhan Özgüner (İçel), 
Ahmet Buldanlı (Muğla), Mehmet Kazova (Tokat), Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon 
Karahisar), Reşit Ülker (İstanbul), Burhanettin Asutay (İzmir), İbrahim Cüceoğlu 
(Ankara), Rıfkı Danışman (Erzurum), Ahmet Güner (Zonguldak) ve Abdurrahman 
Güler (Çorum) tasarının maddeleri hakkında görüş bildirdiler. Maddeler hakkında 
değişiklik önergeleri veren üyeler ise Mustafa Çalıkoğlu (Çanakkale), Turgut 
Artaç (Kars), Mehmet Ergül (Bilecik), Kemal Önder (İzmir), Yılmaz Alpaslan 
(Tekirdağ), Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu), Hüsamettin Başer (Nevşehir), 
Geçici Komisyon Başkanı Hasan Dinçer (Afyon Karahisar), Şinasi Özdenoğlu 
(Ankara), Baha Müderrisoğlu (Konya), Reşit Ülker (İstanbul), Fahri Uğrasızoğlu 
(Uşak), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Musa Doğan (Kars), Nadir Yavuzkan (Burdur), 
Burhanettin Asutay (İzmir), Salih Aygün (Amasya), Turhan Özgüner (İçel), Cevat 
Küçük (Trabzon) ve Abdurrahman Güler (Çorum) oldu. 

112 nci Birleşimin sonunda Finansman Kanun tasarısının aleyhinde konuşmak 
üzere söz alan Reşit Ülker (İstanbul), bir kaç gündür tartışılmakta olan böyle bir 
kanunlar demetinin tümü hakkında konuşmanın usulsüz olduğunu, getirilen tasarının 
plânsız, plân hedeflerini, sosyal adalet hedeflerini nazara almaksızın, sırf bütçenin 
finansmanını gerçekleştirmek için getirildiğini ve kalkınmaya, sosyal adalet 
sağlamaya esas itibariyle matuf olmıyan bu kanunlar demetinin büyük çoğunluğunu 
kabul etmeye imkân bulunmadığını söyledi. 

Aleyhte oy kullanma gerekçesini açıklamak üzere söz alan Coşkun Karagözoğlu 
(İzmir), bu tasarıyla Adalet Partisinin takip ettiği sosyal ve ekonomik politikanın 
çıkmaza girdiğinin tescil edildiğini, bu ekonomik ve sosyal anlayış içinde, Türk 
ekonomisinin tam bir buhrana sürüklendiğini ve vergilerin dar ve sabit gelirli 
insanların, köylünün, işçinin, memurun üzerine intikal edilmesi nedeniyle toplumsal 
sorunların derinleşeceğini belirterek vergilerin Türk ekonomisine fayda yerine bir 
yandan hayat pahalılığını artırarak enflâsyonu şiddetlendireceğini diğer yandan 

229  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 109 (23 Haziran 1970), 
s. 646-695.
230  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 111 (25 Haziran 1970), 
s. 5-.
231  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 112 (26 Haziran 1970), 
s. 83-161.
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piyasada darlık yaratarak Türk ekonomisini durgunluğa sokacağını söyledi. Kanunun 
lehinde söz alan İhsan Ataöv (Antalya), Finansman Kanununun gayet esaslı 
hazırlandığını, sosyal adaleti gerçekleştiren bir tasarı olduğunu beyan etti. Lehde oy 
kullanma gerekçesini veciz bir şekilde izah etmek üzere söz alan Abdurrahman Güler 
(Çorum) tasarının tartışılmasında ister muhalefette ister iktidarda olsun mesuliyet 
yüklenmiş herkesin bu kanunun Türk ekonomisine sağlayacağı faydalar üzerinde 
müttefik olduklarını, kanun tasarısının, Hükümet tarafından alelacele ve 1970 
yılının finansman ihtiyacını karşılamak için getirilmiş bir tasarı olmadığını, tasarının 
yoksul halkın vergilendirilmesini değil, yüksek gelir gruplarının vergilendirilmesini 
amaçlayan vergi tedbirleri olduğunu söyledi.232 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasından sonra kanun açık 
oya sunuldu ve açık oylamaya116 üyenin katılımıyla (79 kabul, 34 ret, 3 çekinser 
oy) salt çoğunluk sağlanamadığı anlaşıldı.233 Tasarı, 27 Haziran 1970 tarihinde 
yapılan 113 ncü Birleşimde 228 üyenin 189 kabul, 38 ret ve 1 çekinser oyuyla 
kabul edildi.234 Kanunun maddelerinde Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan 
değişiklikler 29 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 135 nci Birleşimde görüşüldü ve 
tasarı kanunlaştı.235 Kanun 10 Ağustos 1970 tarih ve 13575 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.236

KANUN NO 1319: Emlâk Vergisi Kanunu 
20 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 83 ncü Birleşime gelen kâğıtların arasında 

bulunan Emlâk Vergisi Kanunu tasarısı İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına 
havale edildi.237 Tasarı ve Adalet İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Komisyon raporu 25 Haziran 1970 tarihli 111 
nci Birleşime ulaştı.238 Tasarı 27 Haziran 1970 tarihinde toplanan 113 ncü Birleşimde 
görüşülmeye başlandı.

Yürürlükte bulunan bina ve arazi vergileri ele alan tasarı, arazide servet 
değeri esası ve binada irat esasına dayalı değerleme ölçülerinin birleştirilmesini 
amaçlıyordu. Tasarıda her türlü emlâk nevileri için mükellefiyetin esası vergi değeri 
kavramına dayandırılmıştı. Vergi değeri, mükellefin beyanda bulunduğu devrede 
emlâkin normal alım-satım değeri olarak tanımlanıyordu. Tasarının gerekçesi, rayiç 
değer şeklinde bilinen bu değerlemede merkezi hükümetin veya mahallî idarelerin 
altyapı yatırımlarının ve diğer harcamalarının emlâk değerinde değişiklik meydana 

232  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 112 (26 Haziran 1970), 
s. 152-159.
233  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 112 (26 Haziran 1970), s. 159.
234  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), s. 236.
235  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s.698-727.
236  Kanunun tam metni için bkz: Kanunlar Dergisi, Cilt 53 (1970), s. 458-493.
237  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 83 (20 Mayıs 1970), s. 2
238  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 111 (25 Haziran 1970), s. 2
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getirdiğini, buna karşılık benzeri değişiklikler aynı oran ve ölçüde emlâkin iratlarında 
görülmediğini, ayrıca binalarda, zaman zaman uygulanan kira tahditleri rejiminin, 
irat esasına dayanan bina vergilerinde büyük haksızlıklar yarattığını belirtiyordu. 
Dolayısıyla tasarı bina ve emlâk vergilerinin belirlenmesinde mükelleflerin beyanına 
dayanan bir usulü getiriyor ve verginin tarh ve tahsilini Maliye Bakanlığına 
bırakıyordu. Maliye Bakanlığı, bu durumun tahsil masraflarında tasarruf imkânı 
vereceğini, mahallî idareler gelirlerinde her hangi bir azalmaya yol açmayacağını, 
aksine getirdiği yeni esaslarla mahallî idarelere ek kaynaklar yaratacağını ve mahallî 
idareleri personel ve diğer giderler bakımından büyük bir yükten kurtaracağını 
belirtiyordu. Bundan başka tasarıda yeminli emlâk eksperleri marifetiyle beyan 
edilen vergi değerlerinin rayiç değerlerle mukayesesi esası getiriliyordu.239 

Emlâk Vergisi Kanunu tasarısının tümü üzerinde müzakereler C.H.P. grubu adına 
Ahmet Güner’in (Zonguldak) konuşmasıyla başladı. Güner, şehir ve kasabalarda 
arsa vergisinin satışa esas olan kıymet üzerinden alınacağını, köy arazilerinde ise 
ilk 50 000 liralık kısımdan binde 5, sonraki 75 000 liralık kısımdan binde 6, daha 
sonraki 100 000 liralık kısımdan binde 8 ve sonra 225 001 liralık bölümden de binde 
10 vergi alınacağını, bunun ise mülkiyet kayıtlarındaki yetersizlik, tapu sorunları ve 
cehalet nedeniyle uygulanmasının çok güç olduğunu belirterek aceleye getirilerek 
hazırlanan bu tasarının adaletli, düzenli ve dengeli bir şekilde uygulanacağından 
kuşkuları olduğunu belirtti.240 

A.P. grubu adına söz alan Abdurrahman Güler (Çorum), Emlâk Vergisi Kanun 
tasarısının yeni bir vergi getirmediğini, halen mevcut bina ve arazi vergilerini bir 
kanun halinde birleştirdiğini, dolayısıyla verginin birlik temin etme, vergi hâsılatı 
ve verginin yan tesirleri ve otokontrol sistemleri bakımından son derece faydalı, 
varidatlı, adaletli ve sosyal adalete uygun olduğunu söyledi.  

G.P. grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van), yenilik olarak rayiç bedel üzerinden 
beyan esasını getiren, vergilerin tarh ve tahsilini mahallî idarelerden alarak maliyeye 
devreden, millî müdafaa, buhran gibi durumlarda alınan vergileri kaldırıp tek bir vergi 
getiren ve yeminli emlâk eksperleri oluşturan bu tasarının olumlu olduğunu, ancak 
beyanın ve rayiç bedellerin tespitinin güç olduğunu, köylerde bu işin muhtarlıklara 
bırakıldığını ve vergilendirilemeyen ve vergilendirilmesi zor olan sahalardan vergi 
almanın bu yasayla zorlukla sağlanacağını vurguladı.241 

Tasarı hakkında şahısları adına söz alan Reşit Ülker (İstanbul), kanunun aceleye 
getirildiğini, beyan usulüyle tahmin edilen geliri elde etmenin güç olacağını, 

239  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 240 vd.; 220 Sıra sayılı yazı: Emlâk Vergisi Kanunu Tasarısı ve Adalet İçişleri, Maliye ve Plân ko-
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 38 No. lu Geçici Komisyon raporu.
240  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 166-169.
241  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 169-173.
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tasarının vergi usul kanununda da değişiklik gerektireceğini, tasarıda sözü edilen 
zamanaşımının sınırsız göründüğünü belirterek tasarıyı eleştirdi. Salih Aygün 
(Amasya) bina ve arazi vergilerini kapsayan yeni emlâk vergisinin yeni bir vergi 
reformu sayılması gerektiğini, Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde) tasarının eşitlik 
getirdiğini, İhsan Kabadayı (Konya) tasarının tahrir usulünü kaldırarak beyan 
usulünü getirmesinin çok olumlu olduğunu, 1936 yılına kadar merkezi teşkilâta 
bağlı olan bina ve arazi vergilerinin mahallî idarelere devrdeilmiş olduğunu ve bu 
tasarının söz konusu vergileri Maliye’ye bağlayarak gelir artırıcı etkisi olacağını ve 
tasarının sosyal devlet anlayışına uygun olduğunu söylediler.242 

Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya) aslında bu tasarı ile yeni bir şey 
getirilmediğini, Bina Vergisini düzenleyen 1887 sayılı Kanun ile Arazi Vergisini 
düzenleyen 1833 sayılı Kanunun birleştirilerek gayrisâfi irat usulünün kaldırıldığını 
ve değer esasının getirildiğini belirtti. Getirilen tasarıda köylerdeki arazinin 25 bin 
lirasının vergiden muaf olduğunu, bunun da daha önce C.H.P. tarafından getirilen 
tasarıda bulunduğunu söyleyen Erez, köylerdeki binaların % 100’üne yakın 
bir kısmının bina vergisinden ve çiftçi ailelerinin de % 86 – 90’ının da getirilen 
istisnalarla Arazi Vergisinden muaf olduğunu, dolayısıyla bu tasarıyla daha çok 
büyük arazi sahiplerinin vergi kapsamına alındığını sözlerine ekledi.243 Mesut Erez’in 
ardından kürsüye gelen Hilmi İşgüzar (Sinop), bu kanun tasarısının vergi tekniklerine 
uymadığını, malî reformu gerçekleştirmeksizin sıklıkla ve parça parça belirli 
konuları içine alan vergi kanunları çıkarmanın vergiden istenilen verimliliği, vergi 
adaletini, tarım ve sanayi alanında bekledikleri gelişmeleri de sağlayamayacağını 
vurguladı. Tasarıyla Emlâk Vergisi adı altında getirilen bina ve arazi vergilerinin 
verginin umumiliğini sağlayamadığını ve sosyal devletin gerektirdiği eşitlik ve 
adalet anlayışını gerçekleştiremediğini söyleyen İşgüzar, eksperler ve muhtarlar 
eliyle belirlenecek vergilerin de ihtilaf yaratabileceğini, bazı muaflık ve istisnaların 
eşitliği zedeleyeceğini ve devlete ait binaların dahi muafiyetten yararlanırken emekli 
memurların vergi altına alınıyor olmasının sakıncalı olduğunu belirtti.244 Tasarının 
tümü hakkında yapılan konuşmalarla açıklığa kavuştuğu savıyla yeterlik önergesi 
verildi ve kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçildi. Reşit Ülker (İstanbul) 
ve Şemsettin Sönmez (Eskişehir) tarafından verilen önergeler üzerine maddeler 
hakkındaki konuşmaların da on dakika ile sınırlı olmasına karar verildi. 

Başkanvekili Nurettin Ok 113  ncü Birleşimde tasarının maddelerine geçilmesini 
önerdi ve maddelerin tartışılmasına başlandı.245 Tasarı, 28 Haziran 1970 Pazar 

242  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 173-179.
243  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 179-183.
244  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 183-186.
245  Başkanvekili Nurettin Ok başkanlığında toplanan 113 ncü Birleşimde, Vahit Bozatlı (Sivas), Kemal 
Şensoy (Ordu), Turgut Artaç (Kars), Reşit Ülker (İstanbul), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mustafa 
Orhan Daut (Manisa), Ahmet Şener (Trabzon), Kemal Önder (İzmir), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Salih 
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günü Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 114 ncü Birleşimde de 
hararetli müzakerelerle tartışıldı.246 

Tasarının aleyhinde söz isteyen Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman) tasarının köylü 
ve vatandaşın bütçesi, ekonomik durumu, sosyal şartları, Türkiye’nin coğrafi 
bölgeleri nazarı itibara alınarak kaleme alınmış bir kanun tasarısı olmaktan çok uzak 
durduğunu ve lehte söz alan Nuri Eroğan (İstanbul) Emlâk Vergisi kanunu tasarısının 
büyük reformlar getiren bir tasarı olduğunu söylediler.247 Emlâk Vergisi Kanun 
tasarısı, 29 Haziran 1970 günü toplanan 115 nci Birleşimde oylandı ve oylamaya 

Aygün (Amasya), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Hilmi İşgüzar (Sinop), Geçici Komisyon adına Abdur-
rahman Güler (Çorum), Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), Turgut Topaloğlu (Adana), Şemsettin 
Sönmez (Eskişehir), İlyas Kılıç (Samsun), İhsan Kabadayı (Konya), İsmail Hakkı Alaca (Kars), Ahmet 
Buldanlı (Muğla), Ahmet Kazova (Tokat), Cavit Oral (Adana), Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahi-
sar), Zeki Çeliker (Siirt), Zekiye Gülsen (Çanakkale), Kemal Demir (Bolu), Memduh Ekşi (Ordu) ve 
Musa Doğan (Kars) söz alarak maddeler üzerine görüşlerini dile getirdiler. 
Aynı Birleşimde Vahit Bozatlı (Sivas), İsmail Hakkı Birler (Tokat), Burhanettin Asutay (İzmir), Kemal 
Önder (İzmir), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Orhan Daut (Manisa), Zeki Adıyaman (Adıyaman), Tufan 
Doğan Avşargil (Kayseri), Ahmet Şener (Trabzon), Abdurrahman Güler (Çorum), Turgut Topaloğlu 
(Adana), Musa Doğan (Kars), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Reşit Ülker (İstanbul), Yusuf Ziya Yağcı 
(Ankara), Komisyon adına Abdurrahman Güler (Çorum), Nuri Eroğan (İstanbul) ve İhsan Kabadayı 
(Konya) çeşitli önergeler vererek maddelerde değişiklik taleplerinde bulundular. Millet Meclisi Tuta-
nak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), s. 188-236.
246  Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında toplanan 114ncü Birleşimde Adil Turan (Uşak), 
Coşkun Karagözoğlu (İzmir), Hüsamettin Başer (Nevşehir), İhsan Kabadayı (Konya), Mehmet 
Yüceler (Kayseri), Ahmet Şener (Trabzon), Geçici Komisyon adına Abdurrahman Güler (Çorum), 
Maliye Bakanı Mesut Erez (Kütahya), Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ), Mehmet Kazova (Tokat), Turgut 
Artaç (Kars), Cavit Oral (Adana), Âdil Turan (Uşak), Salih Aygün (Amasya), Vahit Bozatlı (Sivas), 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Nuri Eroğan (İstanbul), İlyas Kılıç (Samsun), İbrahim Cüceoğlu (Ankara), 
Abdükadir Özmen (Mardin), Sabri Keskin (Kastamonu), Mehmet Salih Yıldız (Van), İsmail Hakkı 
Birler (Tokat), Ahmet Güner (Zonguldak), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Musa Doğan (Kars), Vahit 
Bozatlı (Sivas), Kemal Önder (İzmir) ve İsmail Hakkı Alaca (Kars) maddeler üzerinde söz aldılar. 
Âdil Turan (Uşak), Mehmet Yüceler (Kayseri), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Ahmet Güner 
(Zonguldak), Cevdet Akçalı (Adana), Coşkun Karagözoğlu (İzmir), Mustafa Kemal Güneş (Kırşehir), 
İhsan Kabadayı (Konya), Mehmet Kılıç (Gaziantep) ile Lûtfi Söylemez (Gaziantep), Yusuf Ziya Yağcı 
(Ankara) ile Cahit Angın (Çorum), Kemal Şensoy (Ordu), Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), 
M. Nejat Çuhadar (Maraş), Turgut Topaloğlu (Adana), Abdurrahman Güler (Çorum), Abdullah İzmen 
(Giresun), Mehmet Emin Turgutalp (Giresun), Salih Aygün (Amasya), Ata Topaloğlu (Ordu), Hidayet 
İpek (Giresun), Cengizhan Yorulmaz (Ankara), Salih Yıldız (Van), İsmail Hakkı Birler (Tokat), Yaşar 
Bir (Sakarya), Nuri Eroğan (İstanbul),  İlyas Kılıç (Samsun); Mehmet Bilgin (Bingöl) ile Ali Uslu 
(Denizli); Vahit Bozatlı (Sivas) ile Reşit Ülker (İstanbul); Tufan Doğan Avşargil (Kayseri); Ali Uslu 
(Denizli), M. Zeki Adıyaman (Adıyaman), İbrahim Aytaç (Balıkesir) Mehmet Kazova (Tokat), Ahmet 
Zeydan (Hakkâri), Ali İhsan Balım (Isparta), Nimet Ağaoğlu (Muş) Mehmet Bilgin (Bingöl); Ali Uslu 
(Denizli) ile Mehmet Bilgin (Bingöl); Kemal Önder (İzmir) ile Nihat Kale (Samsun); Nuri Eroğan 
(İstanbul) çeşitli takrirler sundular. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, 
Birleşim 114 (28 Haziran 1970), s. 243-315.
247  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 114 (28 Haziran 1970), 
s. 313-314.
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katılan 237 üyeden 136 kabul, 97 ret ve 4 çekinser oy alarak kanunlaştı.248  Tasarı 
hakkında Cumhuriyet Senatosunca yapılan ve kanunun ruhunu etkilemeyen bazı 
değişiklikler 29 Temmuz 1970 günü toplanan 135 nci Birleşimde görüşüldü ve tasarı 
kanunlaştı.249 

11 Ağustos 1970 tarih ve 13576 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1328: 30.5.1970 tarih ve 1286 sayılı Bütçe Kanununa ek Kanun 
30 Mayıs 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı 

Millet Meclisi’nin 17 Temmuz 1970 tarihli Birleşimine geldi ve Plân Komisyonuna 
havale edildi. 27 Temmuz 1970 tarihli 134ncü Birleşimde tasarı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları teskerelerinin gündeme alınmasına karar verildi. Bu tasarı kat sayıyı 
tespit eden kanun tasarısıydı. Bu tasarı Senato’dan geçtikten sonra Meclis’e gelmiş, 
tümü hakkındaki görüşmeler bitmiş, maddelere geçilmiş, ancak 1 nci maddesi 
görüşülürken Maliye Bakanının talebi üzerine komisyona iade edilmişti. 30. 5. 
1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanunun 1 nci maddesi 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge 
tablosunda yer alan gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1970 bütçe 
yılında 7 katsayı uygulanmasını öngörüyordu. Bu kanunun yayımı tarihinde 1286 
sayılı Kanunun 53 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmış oluyordu. Kanun 1 Mart 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş sayılacaktı.250 

31 Temmuz 1970 tarihinde kabul edilen yasa 14 Ağustos 1970 tarih ve 13579 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1333: Karayolları Genel Müdürlüğü, 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

29 Ocak 1971 tarihinde toplanan 44 ncü Birleşimde Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkerelerinin gündeme alınmasına karar verildi.251 
1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen üye olmadığından maddelere geçildi.252 

248  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 115 (29 Haziran 1970), 
s. 391.
249  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s. 727-740.
250  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), s. 876.
251  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
252  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), 
s. 354-355.
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

Madde 1. Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (79 900 000) lira ek ödenek 
verilmiştir.

(2) SAYILI CETVEL
Bölüm  Ödeneğin çeşidi               Eklenen Lira

Karayolları Genel Müdürlüğü 
(A/2)

22.000   Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri  77 000 000
23.000   Makina, teçhizat ve taşıt
   alımları ve onarımları       2 500 000

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin

72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(79 500 000) lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür.
Tasarı aynı oturumda 217 milletvekilinden 207 kabul oyu aldı, ancak çoğunluk 

sağlanamadığından oylama bir sonraki Birleşimde tekrarlandı. 3 şubat 1971 tarihinde 
toplanan 46 ncı Birleşimde 265 milletvekilinden 223 kabul, 35 ret ve 7 çekinser 
oy alan tasarı kanunlaştı ve 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1334: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları teskerelerinin 
29 Ocak 1971 tarihinde toplanan 44 ncü Birleşimde gündeme alınmasına karar 
verildi.253  1 Şubat 1971 tarihli 45 nci Birleşimde kanun kabul edildi254: 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(139 787 000) lira ek ödenek verilmiştir.

253  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
254  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 355-358.
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(1) SAYILI CETVEL
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü

Bölüm  Ödeneğin çeşidi   Eklenen Lira
(A/l)

13.000  Yönetim giderleri       1 090 000
(A/2)

21.000  Etüt ve proje giderleri     10 000 000
23.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
  giderleri    108 397 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt
  alımları ve onarımları         7 800 000

(A/3)
34.000  Malî transferler      12 500 000

Madde 2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (139 787 000) lira 
eklenmiştir.

(2) SAYILI CETVEL
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm  Gelirin çeşidi    Eklenen Lira
(B) CETVELİ

(B/2) Vergi dışı gelirler
61.000  Kurumlar hasılatı ve payları  61 887 000

(B/2) özel gelirler
72.000  Özel gelirler    77 900 000
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
Aynı oturumda çoğunluk sağlanamadığından geçmeyen tasarı, 3 Şubat 1971 

tarihli 46 ncı oturumda oylandı ve 223 kabul, 34 ret ve 7 çekinser oyla kabul edildi. 
10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe 
girmiş oldu.

KANUN NO 1335: Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
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raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 29 Ocak 1971 tarihli 44 ncü Birleşiminde gündeme 
geldi.255 Tasarı üzerindeki müzakereler 1 Şubat 1971 tarihindeki 45 nci Birleşimde 
yapıldı. Burhanettin Asutay (İzmir), tüm devlet teşekküllerinde çalışan işçilerin 
bazılarının dört-beş aydır maaş alamadıklarını söyleyerek bu aktarma kanunlarının tüm 
ücret alamayan müesseselerde çalışan işçilerin ücretlerini kapsayıp kapsamadığını, 
yoksa yalnız teçhize veya sair alacak makinalara mı ayrılmakta olduğunu sordu. 
Komisyon Başkanı Erol Akçal (Rize), aktarma kanunlarının ikramiyeler de dâhil 
olmak üzere işçi yevmiyeleri için getirilmiş olduğunu belirtti. Kanunun tümü 
üzerinde görüşmek isteyen başka üye olmadığından maddelere geçildi256: 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 12.340 nci (tedavi ve 
cenaze giderleri) maddesine (250 000) lira ek ödemek verilmiştir.

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 61.000 nci (kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (döner sermayeden 
yardım olarak) maddesine (250 000) lira eklenmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Orman bakanları yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1336: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin 

Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım, bakanlıkları kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıkları kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri 29 Ocak 1971 tarihli 44 ncü Birleşimde gündeme alındı.257 
Tasarı üzerinde müzakereler 1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde 
yapıldı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından 
maddelere geçildi258: 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlıkları kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı tertiplerine toplam olarak (48 000 000) lira ek ödenek verilmiştir.

255  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
256  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 358.
257  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 327.
258  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 358-359.
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Bölüm  Ödeneğin çeşidi   Eklenen Lira
(A/l)

Adalet Bakanlığı
15.000  Kurum giderleri   10 000 000

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
12.000  Personel giderleri        500 000
14.000  Hizmet giderleri   20 000 000
15.000  Kurum giderleri   17 800 000

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1337: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin 

Tarım Bakanlığı, kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 29 Ocak 
1971 tarihli 44 ncü birleşimde gündeme alındı.259 Tasarı üzerinde müzakereler 
1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde yapıldı. Kanunun tümü üzerinde 
görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından maddelere geçildi260:

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde tertip ve miktarları yazılı toplam olarak 15 000 000 
liralık ek ödenek verilmiştir.

Tarım Bakanlığı
(A/l)

Bölüm  Ödeneğin çeşidi    Eklenen Lira
12.000  Personel giderleri         850 000
13.000  Yönetim giderleri    12 500 000
14.000  Hizmet giderleri      1 050 000

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.

259  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
260  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 359-360.
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3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1338: 1970 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 29 Ocak 1971 tarihli 
44 ncü Birleşimde gündeme alındı.261 Tasarı üzerinde müzakereler 1 Şubat 1971 
tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde yapıldı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili bulunmadığından maddelere geçildi262:

1970 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı

Madde 1. — 1970 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işareti cetvelin 
Başbakanlık kısmında

16.000 nci “Çeşitli giderler” bölümünün 16.610 ncu “örtülü ödenek” maddesine 
1 000 000 lira ek ödenek verilmiştir.

Madde üzerinde söz alan Burhanettin Asutay (İzmir) örtülü ödeneğe verilen ek 
ödeneğin nedenini öğrenmek istedi. Bütçe Karma Komisyonu adına İsmet Hilmi Balcı 
(Tokat) bunun sebebinin kur farkından dolayı dış tediyelerin değişmesi olarak yanıtladı. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1339: İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 29 
Ocak 1971 tarihli 44 ncü Birleşimde gündeme alındı.263 Tasarı üzerinde müzakereler 
1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde yapıldı. Kanunun tümü üzerinde 
görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından maddelere geçildi264:

İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (840 275) lira ek ödenek verilmiştir.

261  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
262  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 360-361.
263  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
264  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 361-362.
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Bölüm  Ödeneğin çeşidi   Eklenen Lira
İstanbul Teknik Üniversitesi

(A/l)
Rektörlük
12.000  Personel giderleri             45 000

İnşaat Fakültesi
12.000  Personel giderleri         111 400

Mimarlık Fakültesi
12.000  Personel giderleri            76 700

Makina Fakültesi
12.000  Personel giderleri              394 725

Elektrik Fakültesi
12.000  Personel giderleri            82 550

Maden Fakültesi
12.000  Personel giderleri   68 360

Kimya Fakültesi
12.000  Personel giderleri   61 540
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 

işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçmiş yıllardan 
devreden nakit) maddesine (840 275) lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1340: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (R) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip Mirkelâmoğlu’nun, Cumhuriyet 

Senatosu 1970 yılı Bütçesinin (A/l) ve (R) cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 29 Ocak 1971 tarihli 44 ncü 
Birleşimde gündeme alındı.265 Tasarı üzerinde müzakereler 1 Şubat 1971 tarihinde 
toplanan 45 nci Birleşimde yapıldı. Bu kanun teklifi reddedilmiş bulunduğu için 
Başkanvekili sadece Bütçe Karma Komisyonu raporunu okutup milletvekillerinin 
oylarınıza sundu. Rapor, kanun teklifinin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
temsilcisinin de katıldığı oturumda görüşüldüğünü, Cumhuriyet Senatosu 1970 yılı 
Bütçesine bir minibüs alınması için konulmuş bulunan 60 000 lira ödeneğin söz 
konusu taşıtın satış bedelini karşılamadığı gibi mevcudunun da kalmaması nedeniyle 

265  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 328.
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mevcut 60 000 lira ödeneğe, Cumhuriyet Senatosu 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin 12.853 (Yurt dışı görev yolluğu) maddesinden aktarılacak 
20 000 liralık ödeneğin ilâvesiyle 80 000 liraya baliğ olarak ödenek ile şehir 
dışı hizmetlerin ifası için bir kaptıkaçtı satın alınmasını öngören kanun teklifinin 
reddedildiğini belirtiyordu. Okunan rapor üzerinde görüşmek isteyen milletvekili 
olmadığından Komisyonca vâki olan ret raporu Meclis oyuna sunuldu.266

3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1341: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 29 Ocak 1971 tarihli 44 ncü Birleşiminde gündeme 
geldi.267 Tasarı üzerindeki müzakereler 1 Şubat 1971 tarihindeki 45 nci Birleşimde 
yapıldı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili olmadığından 
maddelere geçildi.268

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılmalsı 
hakkında kanun teklifi

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi 
kısmında 16.000 nci bölümünün 16.812 nci (Millî Saraylar onarımı) maddesinden 
(570 000) lira düşülerek 13.000 nci genel yönetimle ilgili giderler bölümünün 13.230 
ncu (Aydınlatma giderleri) maddesine aktarılmıştır.

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Başkanı yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1342: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Cumhuriyet Senatosu idare amirlerinin 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkerelerinin 27 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 134 ncü Birleşimde 
gündeme alınmasına karar verilmişti.269 Tasarı üzerindeki müzakereler ancak 1 Şubat 
1971 tarihindeki 45 nci Birleşimde yapılabildi. Bu aktarma kanunun müzakeresi 

266  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 362-363.
267  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 327.
268  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 363-364.
269  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 134 (27 Temmuz 1970), s. 659.
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hususunda Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Erol Akçal tarafından verilen takrir 
okundu ve sıra sayısı 233 ve 238 olan ve yolluk aktarmalarıyla ilgili bulunan kanun 
tasarılarının, 1970 Bütçesi ile ilgisi dolayısıyla öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
kabul edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen üye olmadığından maddelere 
geçildi.270 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhuriyet 
Senatosu kısmının 12.000 nci bölümünün 12.913 ncü (NATO Memleketleri 
Parlömanterleri Birliği

Assamble ve Daimî Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine 
100 000 lira ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1343: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 25 Aralık 1970 
tarihli 27 nci Birleşiminde gündeme alınmasına karar verilmişti. Tasarı üzerindeki 
müzakereler 1 Şubat 1971 tarihindeki 45 nci Birleşimde yapıldı. Kanunun tümü 
üzerinde görüşmek isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi.271

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetveldeki tertipleri arasında (108 428 579) liralık aktarma 
yapılmıştır.

(1) SAYILI CETVEL
Bölüm  Ödeneğin çeşidi   Eklenen Lira

(A/l)
Millî Savunma Bakanlığı

12.000  Personel giderleri   44 398 821
13.000  Yönetim giderleri   64 029 758

270  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 364.
271  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 364-367.
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Bölüm      Düşülen Lira
14.000  Hizmet giderleri      2 404 421
15.000  Kurum giderleri      1 017 901
16.000  Çeşitli giderler          4 109 500
17.000  Savunma enfrastrüktür 
  Hizmetleri      90 223 385

(A/2)
Millî Savunma Bakanlığı

22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım 
  giderleri         5 799 302

 (A/3)
Millî Savunma Bakanlığı

32.000  Kamulaştırma ve satınalmalar       2 395 000
34.000  Malî transferler            2 479 070
Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatırım 

harcamaları kısmının (Yatırım harcamaları) başlığı altına ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı formül eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde üzerinde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Erol Akçal tarafından verilen 

bir takrirle Komisyon genel ve katma bütçelerde mevcut bütün ödeneklerden, Devlet 
Memurları Kanununun tümüyle yürürlüğe girmesi sebebiyle fiilen kullanılması imkânı 
kalmayanları ve yıl sonuna kadar sarf edilmeyenleri “Devlet Memurları Kanununun 
gerektirdiği harcamalar” maddesine aktarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı’nın yetkili kılınmasını talep etti. Komisyon başkanının tasarıya ek olarak bir 
3 ncü madde teklifi üzerine Burhanettin Asutay (İzmir) söz aldı ve komisyonun 3 
ncü maddenin tadili teklifinin Meclis prosedürlerine uymadığını belirterek komisyon 
başkanının kanunu müzakere eden komisyon azalarının tümünün muvafakatini 
alıp almadığını sordu. Komisyon Başkanı Akçal, bütçenin çıkmasına çok kısa bir 
zaman kaldığı ve bu değişikliğin bütçeden sonra yapılması mümkün olmadığı için, 
Komisyonda bu takririn verilmesinin uygun olduğunun mütalâa edildiğini söyledi. 

Bir madde eklenerek Maliye Bakanına ödenek kullanılmasına olanak tanıyan 
kanun, 3 Şubat 1971 tarihinde kabul edildi ve 10 Şubat 1971 tarih ve 13746 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1344: Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanacak faiz hadlerini 
tespit ve gerektiğinde ikramiye keşideleri tertibi hakkında Kanun 

Devlet iç istikraz tahvillerine uygulanılacak faiz hadleri hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlarının Millet Meclisi’nin 29 Ocak 
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1971 tarihinde toplanan 44 ncü Birleşiminde gündeme alınması kararlaştırıldı.272 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından Meclis Başkanlığı’na 26 Aralık 1970 
tarihinde gönderilen tasarı gerekçesinde normal bütçe gelirlerinin Devlet masraflarını 
karşılamaması halinde başvurulan bir finansman vasıtası olarak devlet iç istikraz 
tahvillerine başvurulduğu, böylece devlet borçlanmasının maliyetinin asgari seviyede 
tutulmasının mümkün olduğu belirtilmekteydi. Gerekçede, tahvillere uygulanan faiz 
oranının âzami % 6 civarında olduğu, ancak faiz gelirinin muaf tutulduğu verginin 
oranına göre değiştiği, % 20 Gelir Vergisi stopaj oranı göz önüne alındığında % 6 
nominal faizin % 7,5 oranında vergiye tabi bir geliri ifade ettiği; Kurumlar Vergisi 
mükellefi yönünden ise devlet tahvilinin hakiki faizinin % 8 civarında olduğu; banka 
ve sigorta şirketleri yönünden vergi muafiyetinin Kurumlar Vergisinden başka Banka 
ve Sigorta muameleleri Vergisini de içine alması nedeniyle bu kuruluşlar için nominal 
faizin % 10 hakiki gelire eşit olduğunun bilindiği vurgulanmaktaydı. Son yıllarda 
özel sektör tahvil piyasasında hızlı bir gelişmenin kaydedildiği ve piyasa şartlarında 
meydana gelen değişikliklerin paranın maliyetini artırması nedeniyle halkın elindeki 
tasarrufların ülke ekonomisi bakımından verimsiz sahalara yatırılmasının önlenmesi 
gerektiğinden mevduata uygulanan faiz hadlerinin yükseltilmesine karar verildiği 
tasarının genel gerekçesi olarak belirtiliyordu.273 

Tasarının görüşülmesine Bütçe Karma Komisyonu Başkanı tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik teklifinin kabulüyle başlandı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi274: 

Devlet İç İstikraz Tahvillerine uygulanacak faiz hadlerini tesbit ve gerektiğinde 
ikramiye keşideleri tertibi hakkında kanun tasarısı

Madde 1. — Çeşitli kanunlara göre çıkarılmış olup henüz itfa edilmemiş bulunan 
Devlet

İç istikraz Tahvillerinin faiz hadlerini piyasa şartlarını göz önünde tutarak 
artırmaya ve gerektiğinde bu tahviller için ikramiye keşideleri tertibetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.

Bu tahvillerin faiz hadlerinde yapılacak değişiklik ve ikramiye keşideleri ile 
ilgili işlemler

Maliye Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3 Şubat 1971 tarihinde toplanan 46 ncı Birleşimde tasarının açık oylamasına 255 

milletvekili katıldı. Tasarı 211 kabul, 39 ret, 5 çekinser oyla kabul edildi.  25 Şubat 
1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi. 

272  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 44 (29 Ocak 1971), s. 327.
273  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 452 
vd; 220 Sıra  Sayılı Devlet İç istikraz tahvillerine uygulanacak faiz hadleri hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân Komisyonları raporları.
274  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 368-369.
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KANUN NO 1345: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde 
gündeme alındı.275 Tasarı, 19 Şubat 1971 tarihinde toplanan 53 ncü Birleşimde 
müzakere edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe tasarısı üzerinde ilk sözü Millî Güven Partisi 
grubu adına Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) aldı ve önemli, millî ve geleneksel 
bir müessese olan vakıfların halen katma bütçeli, tüzel kişiliği haiz, Başbakanlığa 
bağlı bir genel müdürlük tarafından yönetildiğini, selâtin camileri, mescit, mabet, 
imarat, medrese, mektep ve kütüphaneler, bedestenler; hanlar, hamamlar, köprü, 
türbe, saray ve kervansaraylar, sebiller, çeşmeler, aşhane, hastane ve şifahaneler, 
yoksul ve yetimleri barındırıp geçindirecek, içtimai ve ilmî kurumları kurup idare 
ettiğini söyledi. Türkiye’nin büyük bir sosyal hizmetini yürüten vakıfların 1971 
malî yılı bütçesine bakıldığında 79 396 136 liralık bu genel müdürlüğün bütçesinin 
48 801 196 lirasının kendi öz kaynaklarından temin edildiğini, bunun 35 534 237 
lirasının kiralardan, 5 820 000 lirasının hasılattan, 5 450 000 lirasının faizlerden ve 
1 976 959 lirasının da devreden nakitlerden gelip kalan 30 594 940 lirasının Hazine 
yardımından temin edildiğini belirten Türkmenoğlu, 1970 yılının 67 998 214 liralık 
bütçesine nazaran 11 397 922 lira bir fazlalıkla gelen 1971 bütçesini devalüasyon 
kararı, artan maliyetler ve yükselen fiyatlar nedeniyle kifayetsiz gördüklerini 
söyledi. Vakıflar idaresinin mimar, mühendis ve sanattan anlayan personelini 
yetiştirmesi ve restorasyonları kendi elemanlarının nezaretinde yaptırması, tamir ve 
restorasyon işlerinin, eserlerin harap olmasını önleyecek bir programa bağlanması, 
ülkede korunmaya muhtaç 200 bin çocuğun himaye ve yetiştirilmesi için daha tesirli 
tedbirlerin düşünülmesi, vakıf zeytinliklerin en verimli şekilde değerlendirilerek millî 
ekonomiye daha yararlı olmalarının sağlanması gerektiğini belirten Türkmenoğlu, 
vakıf gayrimenkullerinin ve anıtların tam ve yeterli bir envanterinin yapılması ve 
vakıf mülk ve akarlarının daha verimli şekilde değerlendirilmesinin sağlanması 
gerektiğini ifade etti.276 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hilmi Türkmen (İçel) vakıf tarihinden 
bahsettikten sonra yeni vakıflar yapamamanın yanında mevcut olanlarını bile 
muhafaza edememenin üzüntüsü içerisinde olduklarını, vakıf eserlerin ya bakımsızlık, 
ya amacı dışında kullanma veya verimli olmadıkları gerekçesiyle satışlar nedeniyle 
kaybedildiğini, örneğin Mısır hıdivi Sait Halim Paşa köşkünün beynelmilel 
kumarhane olarak kullanılmasının, Haseki Külliyesinin üzücü olduğunu, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün, politik görüşlerin üstünde millî bir dâva olarak ele alınması 
ve vakfa ait emlâk satışlarının ve istimlâklerinin mutlaka önlenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hulusi Çakır (İzmir) 1924 yılında 
429 sayılı Kanunla kurulmuş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hayrî ve sosyal 
hizmetler, abide ve eski eserlerin onarılması ve bu hizmetleri yerine getirebilmek 

275  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554.
276  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 539-541.
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için giriştiği ekonomik faaliyet ve teşebbüsler olmak üzere üç tür hizmetinin olduğu, 
1971 bütçesinin yatırım harcamaları için yeterli olmayacağını belirtti. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün orta ve yükseköğrenimde 4 700 öğrencinin barındığı 45 adet 
yurdunun, 13 500 fakir vatandaş ve öğrenciye yemek sağlayan 35 adet imaretinin, 
1971 yılı uygulama programında bakım ve onarımı gereken 126 cami, medrese, han, 
hamam ve kervansarayının bulunduğunu ve bütçenin yetersiz olduğunu belirten 
C.H.P. sözcüsü, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Taksim Otelinin 
sermaye artırımına nasıl katkıda bulunacağının belirsizliğini vurguladı. Vakıf Gureba 
Hastanesine 575 yataklı yeni tesislerin eklenmesi için yıllardır süren büyük inşaatın 
bir an evvel bitirilmesi gerektiğini belirten Çakır, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, 
Taşdelen Memba suyu tesislerini yenilemiş olmasını ise takdirle karşıladıklarını 
söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir büyük iştiraki ile kurulan millî bir 
müessese olan Vakıflar Bankası’nın sermayesinin yüzde 55 ini (A) grubu adı altında 
ecdadın vakfettiği paraların oluşturduğunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülhak vakıf 
olan (B) grubunun da yüzde 20’sini, hakiki ve hükmî şahıslar da (C) grubu adı 
altında yüzde 25’ini teşkil ettiğini belirten C.H.P. sözcüsü, A.P. iktidarı zamanında 
Vakıflar Bankasının idare meclisi üyeliklerine ülküdaşlar, hemşehriler, partizanlar, 
yaranlar getirilerek bankanın kötü idare edildiğini, idare meclisi üyelerinin kanunları 
ve nizamları çiğneyerek umumi heyete sormadan yakınlarına kredi verdiğini, bir 
diğerinin ortak olduğu şirketine 11 milyonluk krediyi temin ettiğini, büyük iş adamı 
olarak gösterilip bankaları, şirketleri dolandıran Mıgırdıç Şellefyan’a 13,5 milyonluk 
kredi verildiğini, Demirel kardeşlere krediler açıldığını, böylece partizanca kullanılan 
paraların bankanın sermayesinin üstüne çıktığını söyledi.277 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Lâtif Aküzüm (Kars) Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün çeşitli il ve ilçelerde 4 700 öğrenci barındıran 3 yükseköğrenim 
yurduyla, 40 ortaöğrenim yurdunun bulunduğunu, “971 malî yılı içinde 5 yurdun 
daha hizmete girmesinin planlandığını, ilkokul çocukları için dinlenme kamplarının 
kurulduğunu, 1969 yılında 25 öğrenci yüksek eğitim bursu alırken 1971 yılında 
bunun 72’ye yükseldiğini, 1971 yılında Ankara’da ikinci bir kitaplığın kurulacağını, 
Vakıflar Dergisinin 9’ncusunun 1971 yılında yayınlanacağını ve Türk İnşaat ve 
Sanat Eserleri Müzesi olarak açılması öngörülen İstanbul Amcazade Hüseyin Paşa 
Medresesinin restore edilerek hizmete girdiğini söyledi. Gureba Hastanesi’nde 
yılda 61 bin poliklinik, 450 bin klinik tedavisi, 1 900 ameliyat yapıldığını, hizmet 
kapasitesini artırmak için 575 yataklı, 34 milyon lira proje değerli modern yeni bir 
binanın inşaatının devam etmekte olduğunu söyleyen A.P. sözcüsü, 13 500 fakir 
öğrenciye sıcak yemek veren 35 aşevi için 1971 yılı bütçesine 1 milyon liralık bir 
ödenek konulduğunu belirtti. Aküzüm, 1969 yılında toplam olarak 242 cami, medrese, 
han, hamam ve kervansarayın restore edildiğini, vakıf akar yatırım hedeflerinin 107 
milyon liraya çıkacağını ve 138 şubesi olan Vakıflar Bankası’nın müsbet hizmetler 
verdiğini de sözlerine ekledi.278

277  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 541-546.
278  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 546-548.
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Şahısları adına söz alanların ilki olan Cevat Sayın (Edirne) Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün Edirne’de pek çok eseri restore edip hizmete açtığını, fakat yapılması 
gereken diğer eserler için Vakıflar bütçesinde Hazineden yapılan yardımın çok az 
olduğunu söyledi. Beyti Arda (Kırklareli), Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetlerini 
yerine getirebilmesi için kendine bağlı gelir getiren bâzı ticaret, işhanları, çiftlikler 
gibi kaynaklardan tam olarak istifade edilmesi gerektiğini bildirdi. Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan) tarihi eserlerin durumu ve restorasyon konusunda 
vakıfların satılmadığını veya amaçları dışında kullanılmadığını, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesindeki cari artışın vakıf hizmetleri amacıyla kullanılan meblâğlar 
olduğunu, 1965 yılında 29 olan yurt sayısının 43’e yükseldiğini, 1971 yılında beş 
yeni yurt açılacağını, zeytinliklerin daha iktisadi ve verimli şekle sokulması ve 
Vakıflar İdaresince yeni işletmeler kurulması için çalışıldığını, Haseki Medresesinin 
onarımının yapıldığını ve vakıf envanterlerinin çıkarıldığını belirtti. Yapılmış 
olan envanter çalışmaları sonunda mevcut 19 680 mazbut akarın, 2 860 hayratın, 
toplam olarak 22 540, kıymet olarak 1 000 891 691 lira; mülhakta 111 700 000 000 
lira ve toplam 4 825 adet eser olduğunu belirten Atabeyli,  1971 yılında mazbut 
akarda 36 200’e mülhakta 6 607’ye ve 3,5 milyara yaklaşan bir değere ulaşıldığını 
söyledi. Vakıflar Bankası eleştirilerine de değinen Bakan, Şellefyan’a verildiği iddia 
olunan 13 milyon lira karşılıksız kredinin aslında 1962 yılının bir kredi muamelesi 
olduğunu, limitinin 4 milyon lira, kredinin tamamının ise teminat altında olduğunu 
belirtti. Demirel kardeşlere verildiği iddia edilen kredinin bir önerge vasıtasıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğünü söyleyen Bakan, kredinin usulsüz 
olmadığının, yüzde yüz teminata bağlı bulunduğunun ve ifade edilen rakamın nakit 
kredisi değil; 1/3 nisbetinde nakit kredisi, 2/3 nisbetinde her bankaca yapılan bono 
kırdırma muamelesinden ibaret bulunduğunun komisyon tarafından tespit edildiğini 
açıkladı ve çeşitli konular hakkındaki soruları yanıtladı.279 

Bakan Hüsamettin Atabeyli’den sonra D.P. grubu adına söz alan Hilmi Türkmen 
(İçel), Bakanın, Rüstempaşa Kervansarayının bitirildiğini, 1971 yılı içerisinde 
işletmeye açılacağını söylediğini, ancak hangi mânada işletileceğini, ne şekilde 
işletileceğini belirtmediğini söyleyerek vakıf eserlerin amacı dışında kullanılmaması 
gerektiğini vurguladı. Bütçe Karma Komisyon sözcüsü Mustafa Kemal Yılmaz 
(Ankara) Edirne’deki Rüstempaşa Vakfının otel olarak açılacağını ve müzakeresinin 
yapıldığını ifade etti. C.H.P. grubu adına söz alan Hulusi Çakır (İzmir) Bakanın 
konuşmasının Vakıflar Bankası’ndan verilen krediler konusunda kendi söylediklerini 
teyit ettiğini, Demirel’in kardeşlerine teminatlı kredi verildiğini, milyonluk kredilerin 
idare meclisi üyelerinin yakınlarına ve ortak olduğu şirketlere verildiğini, Vakıflar 
Bankası için Demokrat Partinin ileri geleninden, Celâl Bayar’dan arsa alındığını 
ve bu olayların zihinlerde kuşku yaratması nedeniyle bunları araştırma mevzuu 
yapacaklarını ifade etti.280 

279  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 548-559.
280  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 559-562.
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Selçuk Gümüşpala (Manisa) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Baha 
Müderrisoğlu (Konya) söz aldı, ancak yeterlik önergesi kabul edildi ve tasarının 
maddelerine geçildi281: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için (A/1) işaretli 

cetvelde gösterildiği üzere 38 081 812 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (25 200 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 15 918 361 lira ki, toplam olarak 
79 200 173 lira ödenek verilmiştir.

(A/l) CARİ HARCAMALARI
Bölüm      Lira
12.000  Personel giderleri   21 232 260
13.000  Yönetim giderleri     1 060 805
14.000  Hizmet giderleri   12 636 845
15.000  Kurum giderleri     1 836 900
16.000  Çeşitli giderler      1 315 002

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000  Etüt ve proje giderleri             180 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
  giderleri    24 620 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt alımları
  ve onarımları            400 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000  Kamulaştırma ve satınalmalar    1 000 000
34.000  Malî transferler      1 005 001
35.000  Sosyal transferler   13 723 360
36.000  Borç ödemeleri              190 000
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere 70 200 173 lira olarak tahmin edilmiştir.
B — CETVELİ

Bölüm      Lira
62.000  Taşınır mallar gelirleri   46 824 237
72.000  Özel gelirler    32 375 036

281  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 562-565.
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Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur.

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
döner sermaye için tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında da kullanılır.

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yetmemesi halinde:
a) 1970 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları 

hizmet  tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar, 1971 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (aylıklarla ilgili 
tertiper hariç), (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar 
borçları) maddelerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) işaretli cetvelin (kamulaştırma 
ve satınalmalar)  bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 7. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü madde dışındaki diğer tertiplerde 
yıl içinde  husule gelecek gelir fazlalarının lüzumunda (A/l) işaretli cetvelin 14,121, 
14.122, 14.520, 14.562 nci maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 9. — 1971 bütçe yılı içinde kapatılmak üzere, Başbakanlığın onayı 
ile (500 000) liraya kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Genel 
Müdürlük salahiyetlidir.

Madde 10. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik 
hükümleri getiren kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçeye 
konulan ödenekler yetmediği takdirde, (ödenekleri 1 lira olarak tesbit edilmiş 
tertipler dâhil) (B) işareti cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 11. — (B) işaretli cetvelin 72.400 ncü maddesinde husule gelecek 
gelir fazlasından 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açılan özel fona 
yatırılmak üzere (A/3) işaretli cetvelin 34.670 nci maddesine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
Tasarı, aynı Birleşimde 227 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 162 

kabul, 64 ret ve 1 çekinser oyla kanunlaştı.282 26 Şubat 1971 tarih ve 13762 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi. 

282  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 639.
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 KANUN NO 1346: Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde gündeme 
alındı.283 Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı Millet Meclisi’nin 
21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşiminde görüşüldü. Meclis Başkanvekili 
Fikret Turhangil bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oya sundu ve kabul 
edildi.284 

Tasarının birinci maddesi Ankara Üniversitesi’ne (A/1) cari harcamalar için 
109 229 256  lira, (A/2) yatırım harcamaları için 73 655 000 lira ve (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 25 084 487 lira olmak üzere toplam olarak 
207 968 743 lira ödenek veriyordu. Cari harcamalar için ayrılan toplam 109 229 256 
TL, fakülteler arasında Rektörlük 732 650; DTCF 10 377 183; Fen Fakültesi 7 085 435;  
Hukuk Fakültesi 3 035 946; Tıp Fakültesi 42 297 171; Veteriner Fakültesi 6 640 318; 
Ziraat Fakültesi 8 724 925; İlahiyat Fakültesi 1 794 337; SBF 6 747 584; Eczacılık 
Fakültesi 2 884 541; Eğitim Fakültesi 2 009 380; Diyarbakır Tıp Fakültesi 11 419 986; 
Adana Ziraat Fakültesi 2 102 323 ve Elâzığ Veteriner Fakültesi 2 477 477 TL olmak 
üzere dağıtılmıştı.

35.000 Sosyal transferler kaleminde bulunan 794 127 TL hakkında Elâzığ 
Veteriner Fakültesi’ne 25.000 TL aktarılmasını teklif eden Afyon Karahisar 
milletvekili Süleyman Mutlu’nun önergesi kabul edildi. Buna karşın Nevşehir 
milletvekili Hüsamettin Başer’in Rektörlük emrindeki talebe yardım fonunun 
tamamen kaldırılarak Veteriner Fakültesi yardımına 225 000 liranın eklenmesine 
dair önergeleri reddedildi.  

Tasarının diğer maddeleri 1971 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümlerin bağlı olduğu (C) işaretli cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1971 bütçe yılında da devam edileceğine, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu 
ile Ankara Üniversitesi ve Döner Sermaye için tesbit edilmiş olan kadroların 1971 
malî yılında da kullanılacağına, 

Ankara Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 6 . 7 .1946 tarihli ve 5239 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve 
yardımcılarına ait kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenlerin 1971 bütçe 
yılında kullanılamayacağına, bütçe kanununa bağlı cetveller arasında ve üniversite 
bütçesinin rektörlük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertipler arasında aktarma 
yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğuna ilişkindi.

22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 10 Mart 
1971 tarih ve 13774 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

283  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554.
284  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 69-77.
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KANUN NO 1347 Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu 
12 Şubat 1971 tarihinde Meclis’te dağıtılan Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkerelerinin Millet Meclisi’nin aynı tarihte 
yapılan 48 nci oturumunda gündeme alınmasına karar verildi.285 Ege Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 
55 nci Birleşiminde görüşüldü. Meclis Başkanvekili Fikret Turhangil bütçe kanun 
tasarısının maddelerine geçilmesini oya sundu ve kabul edildi.286

Buna göre Ege Üniversitesine, (A/l) cari harcamalar için 47 642 759 lira, 
(A/2) yatırım harcamaları için 81 130 005 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 2 451 024 lira olmak üzere toplam 1 311 223 788 lira ödenek 
sağlandı. Fakülteler arasında dağıtılan ödenekler yanında üniversite tarafından 
elde edilen gelirlerin devamına, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile üniversiteye 
ve döner sermayeye verilen kadroların 1971 malî yılında da kullanılacağına,  bütçe 
bölümleri arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili kılındığına dair 
hükümler de kabul edildi. Ayrıca, üniversitenin yabancı devletler veya uluslararası 
kurumlardan yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler,  taahhütler, 
yatırım veya projeler için 1971 malî yılında elde edilecek bağış, kredi ve imkânların 
Ege Üniversitesi bütçesine gelir kaydedilmesine, harcanmayan gelir ve ödenek 
bakiyelerini devretmeye de Maliye Bakanı yetkili kılındı. 

22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 10 Mart 
1971 tarih ve 13774 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1348: İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu 
İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde ele alındı.287 
İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı Millet Meclisi’nin 21 Şubat 
1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşiminde görüşüldü. Meclis Başkanvekili Fikret 
Turhangil bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oya sundu ve kabul 
edildi.288 

Tasarı ile İstanbul Üniversitesine (A/l) cari harcamaları için 110 638 226 lira, 
(A/2) yatırım harcamaları için 81 905 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 34 306 587 lira olmak üzere toplam olarak 226 849 813 lira ödenek 
verildi. Tasarı ile İstanbul Üniversitesince elde edilen gelirlerin tarh ve tahsiline 1971 
bütçe yılında da devam edileceği, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile üniversiteye 
ve döner sermayeye verilmiş olan kadroların 1971 malî yılında da kukaullanılacağı, 
üniversitenin kuruluş ve ekli kanunlarında bulunan cetvellerde yazılı öğretim üyeleri 

285  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554.
286  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 77-82.
287  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554-555.
288  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 82-88.



128

ve yardımcılarına ait kadrolardan (L) işareti cetvelde gösterilenlerin 1971 yılında 
kullanılamayacağı da hükme bağlandı. Üniversite bütçesinin rektörlük, fakülteler ve 
okullar kısımlarıma dâhil tertipler arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydıyla aktarma 
yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğu da maddeler içindeydi.

22 Şubat tarihinde kabul edilen yasa 8 Mart 1971 tarih ve 13772 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak 1 Marttan itibaren yürürlüğe girdi.  

KANUN NO 1349: İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karına 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci Birleşiminde 
gündeme alındı.289 İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı Millet 
Meclisi’nin 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşiminde görüşüldü. Meclis 
Başkanvekili Fikret Turhangil bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oya 
sundu ve kabul edildi.290

Kanun, İTÜ’ye (A/l) cari harcamalar için 37 877 667 lira, (A/2) yatırım 
harcamaları iğin 21 302 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
11 034 668 lira olmak üzere toplam 70 214 335 lira ödenek sağladı. Cari harcamalar, 
Rektörlük 5 804 743 TL, İnşaat Fakültesi 5 858 477 TL, Mimarlık Fakültesi 4 677 283 
TL, Makina Fakültesi 6 241 394 TL, 

Elektrik Fakültesi 3 776 646 TL, Maden Fakültesi 3 122 691 TL, Kimya Fakültesi 
3 304 834 TL, Teknik Okul 4 388 233 TL ve Nükleer Enerjisi Enstitüsü 703 366 TL 
şeklinde dağıtıldı.

Tasarı, İstanbul Teknik Üniversitesinin gelirlerinin 70 214 000 TL kadar tahmin 
edilen gelirlerinin tarh ve tahsiline 1971 yılında da devam edileceğini, 1322 sayılı 
Genel Kadro  Kanunu ile İTÜ ve döner sermaye için tespit edilmiş olan kadroların 
1971 malî yılında da kullanılacağını, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhili tertiplerden (A/3) işaretli 
cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye 
Bakanının yetkili olduğunu, Üniversite bütçesinin  rektörlük, fakülte, okul ve 
enstitüler kısımlarına dâhil tertipler arasında bölümle bağlı kalınmak kaydıyla 
aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili kılındığını da hükme bağladı. 

22 Şubat 1971 tarihli 56 ncı Birleşimde kabul edilen tasarı, 5 Mart 1971 tarih ve 
13769 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1350: Hacettepe Üniversİtesi 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 

289  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554-555.
290  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 88-93.
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nci Birleşiminde gündeme alındı.291 Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşiminde 
görüşüldü. Meclis Başkanvekili Fikret Turhangil bütçe kanun tasarısının maddelerine 
geçilmesini oya sundu ve kabul edildi.292

Tasarı Hacettepe Üniversitesine (A/l) cari harcamaları için  81 882 775 lira, 
(A/2) yatırım harcamaları için 85 550 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 17 522 475 lira olmak üzere toplam 184 955 250 lira ödenek 
verdi. Cari harcamalar, personel giderleri  23 076 006 TL, yönetim giderleri 14 454 
500 TL, hizmet giderleri 3 706 000 TL, kurum giderleri 39 846 268 TL, çeşitli 
giderler 800 001 TL; yatırım harcamaları etüt ve proje giderleri 2 800 000 TL, yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri 77 750 000 TL, makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları 5 000 000 TL şeklinde dağıtıldı. 

Hacettepe üniversitesinin 184 955 250 lira olarak tahmin edilen gelirlerinin 
tarh ve tahsilinin 1971 bütçe yılında da devam edeceği, Genel Kadro Kanunu ile 
tespit edilmiş olan kadroların 1971 malî yılında da kullanılacağı, bütçe kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanının yetkili olacağı, Hacettepe Üniversitesine uluslararası 
anlaşmalar çerçevesinde kredi yolu ile gelen ödeneğin gelir kaydedilmesine Maliye 
Bakanın yetkili olduğu da tasarıyla hükme bağlandı.

22 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 4 Mart 1971 tarih ve 13768 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1351: İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 1971 yılı Bütçe 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci Birleşiminde İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademileri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkerelerinin gündeme alınmasına karar verildi.293 İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademiler 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı Millet Meclisi’nin 21 Şubat 
1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşiminde görüşüldü. Meclis Başkanvekili Fikret 
Turhangil bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oya sundu ve kabul 
edildi.294

Tasarı, Akademilere (A/l) cari harcamalar için 16 580 518 lira, (A/2) yatırım 
harcamaları için 2 440 001 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için 1 975 547 olmak üzere  toplam olarak 20 996 066 lira ödenek sağladı. Cari 
harcamalar, Adana İTİA’ne 2 717 429 TL, Ankara İTİA’ne 4 365 972 TL, Eskişehir 
İTİA’ne 4 020 216 TL, İstanbul İTİA’ne 4 685 771 TL ve Bursa İTİA’ne 791 405 TL 

291  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554.
292  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 93-95.
293  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554.
294  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 95-100.
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şeklinde dağıtıldı. Tasarıyla, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerince 1971 yılında 
elde edilecek gelirlerin devamına, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/8) işaretli cetvelin 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının 
yetkili olduğuna, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri bütçesinin Akademiler 
kısmına dâhil tertipleri arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydıyla aktarma yapmaya 
Maliye Bakanının yetkili kılındığına dair hükümler de kabul edildi. 

22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 3 Mart 
1971 tarih ve 13767 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1352: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde Meclis’e ulaşan aktarma 
yasalarından biri olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Bütçe Karma 
Komisyonuna havale edildi.295 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi de dahil 
olmak üzere görüşülecek bütün aktarma tasarıları hakkında Başkanlığa Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Ankara milletvekili M. Kemal Yılmaz tarafından 
öncelik ve ivedilik önergesi verildi ve kabul edildi. Tasarının tümü üzerinde söz alan 
olmadığından maddelere geçilmesi oylandı ve kabul edildi.296

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün, 12.911 nci (İdareci 
ve sporcuların yurt içi yollukları) maddesinden 1 300 000 lira düşülerek, 14.000 
nci (Hizmet giderleri) bölümünün 14.573 ncü (7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince yapılacak giderler) maddesine aktarılmıştır.

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik ve Spor Bakanları yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde kabul edilen tasarı, 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1353: Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci 
Birleşiminde Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.297 Komisyon sözcüsünün 
ivedilik önergesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 

295  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 349.
296  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 100-101.
297  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 349.
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Başkanlıkları tezkereleri 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşimde 
görüşüldü. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili olmadığından 
maddelere geçilmesi oylandı ve kabul edildi.298

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun

Madde 1. — Ege üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 3 405 920 lira ek ödenek verilmiştir.

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) 
maddesine (3 405 920) lira eklenmiştir.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
Kanunun tümü ve maddeler üzerinde görüşmek isteyen üye olmadı ve tasarı geçti. 

Tasarı, ikinci defa 22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde oylanarak 
kabul edildi. 25 Şubat 1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1354: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı Millet Meclisi’nin 1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşiminde 
Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.299 Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleriyle Komisyon raporu 21 Şubat 1971 tarihinde 
toplanan 55 nci Birleşimde Komisyon sözcünün ivedilik önergesi uyarınca öncelikle 
ele alındı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen olmadığından maddelere 
geçilmesi oylandı ve kabul edildi.300

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun
Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Devlet İstatistik 

Enstitüsü kısmının 12.000 nci (personel giderleri) bölümünün 12.410 ncu (Sayım 
ve anketlerde görevlendirilecek enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalışma ücreti) 
maddesinden (800 000) lira düşülerek, mezkûr enstitü 14.000 nci (Hizmet giderleri) 
bölümünün 14.542 nci (Sayım ve anketler giderleri) maddesine aktarılmıştır.

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (177 127 000) liralık ek ödenek verilmiştir.

298  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 101-102.
299  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 349.
300  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 102-103.
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(1) SAYILI CETVEL
Bölüm      Eklenen Lira
(A/l)
İstatistik Genel Müdürlüğü
14.000   Hizmet giderleri       1 440 000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
14.000   Hizmet giderleri          187 000
Jandarma Genel Komutanlığı
12.000   Personel giderleri     10 100 000
13.000   Yönetim giderleri       8 000 000

 (A/3)
Maliye Bakanlığı

34.000   Malî transferler    157 400 000

Madde 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin, Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmının 35.830 ncu (Malazgirt Savaşını kutlama törenleri hazırlıklarının 
gerektirdiği her türlü giderleri) madde unvanı sonunda bulunan açıklama çıkarılarak, 
yerine (2) sayılı cetvelde yazılı açıklama eklenmiştir.

(2) SAYILI CETVEL
Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca düzenlenen protokol esaslarına göre 

harcanmak üzere,  Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enstitüsüne devredilebilir.
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde kabul edilen tasarı, 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1355: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 11 Şubat 
tarihinde toplanan 47 nci Birleşimde Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.301 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 55 nci 
Birleşimde Komisyon sözcüsünün ivedilik önergesiyle öncelikle ele alındı.Kanunun 
tümü üzerinde görüşmek isteyen olmadığından maddelere geçildi.302

301  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
302  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 102-103.
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde  değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (195 195) 
liralık ek ödenek verilmiştir.

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
(A/l)

Bölüm      Lira
12.000  Personel giderleri    20 000
13.000  Yönetim giderleri    75 000
14.000  Hizmet giderleri  100 000

(A/3)
34.000  Malî transferler             195

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 
ncü (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine (195 195) lira eklenmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun 25 Şubat 1971 tarih ve 13761 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1356: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/3) işaretli cetvellerin 

Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 tarihinde toplanan 47 nci Birleşiminde 1970 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Bütçe Karma Komisyonuna 
yönlendirildi.303 Tasarı, 21 Şubat 1971’de toplanan 55 nci Birleşimde diğer aktarma 
yasaları arasında görüşüldü. Tasarının tümü ve maddeleri üzerinde görüşmek isteyen 
hiç kimse olmadığından maddelerin okunmasıyla tasarı geçti304:

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin Emniyet 
Genel  Müdürlüğü kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (7 235 606) 
liralık aktarma yapılmıştır.

303  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
304  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 103-105.
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Emniyet Genel Müdürlüğü
Bölüm    Düşülen Lira
(A/l)
12.000  Personel giderleri 1 086 218
13.000  Yönetim giderleri 5 022 910
14.000  Hizmet giderleri     178 449
15.000  Kurum giderleri     688 654
16.000  Çeşitli giderler         259 375
Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Emniyet 

Genel  Müdürlüğü kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümünün 
32.100 ncü (Kamulaştırma ve satınalma bedeli) maddesine (7 764 394) liralık ek 
ödenek verilmiştir.

Bölüm      Eklenen Lira
(A/3)

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar      7 235 606

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde kabul edilen kanun 25 Şubat 1971 tarih ve 13761 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1357: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 tarihinde toplanan 47 nci Birleşiminde 
Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.305 Tasarı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 55 nci Birleşiminde 
müzakere edildi. Kanunun tümü ve maddeler üzerinde görüşmek isteyen milletvekili 
bulunmadığından bu aktarma yasası da kabul edildi306: 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun
Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Danıştay 

kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 12.872 nci (Yurt dışı kongre 
ve konferans yolluğu) maddesinden (10 000) lira düşülerek, 14.000 nci (Hizmet 
giderleri) bölümünün 14.510 ncu (Kurs giderleri) maddesine aktarılmıştır.

305  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
306  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 105-106.
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Bölüm       Eklenen Lira
(A/l)

Millî Eğitim Bakanlığı
12.000  Personel giderleri    47 050 000
14.000  Hizmet giderleri       2 500 000
15.000  Kurum giderleri       4 250 000
16.000  Çeşitli giderler         6 000 000

Tarım Bakanlığı
12.000  Personel giderleri       2 300 000
14.000  Hizmet giderleri     12 600 000
16.000  Çeşitli giderler        1 300 000

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine toplam olarak (77 437 225) liralık ek ödenek 
verilmiştir.

Bölüm       Eklenen Lira
(A/3) 

Millî Eğitim Bakanlığı
34.000  Malî transferler               437 225
35.000  Sosyal transferler      1 000 000

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde yapılan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1358: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 tarihinde toplanan 47 nci Birleşiminde Bütçe 
Karma Komisyonuna havale edildi.307 Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
teskereleri Millet Meclisi’nin 21 Şuabt 1971 tarihli 55 nci Birleşiminde diğer aktarma 
yasaları ile birlikte görüşüldü. Genel Kurul Komisyon raporunun okunmamasını, 
kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili olmadığı için de maddelere 
geçilmesini kabul etti308:

307  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
308  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 106-107.
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun
Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye 

Bakanlığı kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (1 025 000) 
liralık aktarma yapılmıştır.

(1) SAYILI CETVEL
Bölüm      Düşülen Lira

(A/l) 
Maliye Bakanlığı

13.000  Yönetim giderleri   1 025 000
14.000  Hizmet giderleri      425 000
15.000  Kurum giderleri      100 000
16.000  Çeşitli giderler         500 000
Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye 

Bakanlığı kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün (Katmabütçeli idareler 
Hazine yardımı) başlığı altında bulunan 34.117 nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) maddesine 
(126 308 751) lira ek ödenek verilmiştir.

Madde 3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Başbakanlık 
kısmından, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıt çıkarılmış, bumun yerine ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir.

(2) SAYILI CETVEL
Taşıt alımları

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar
Başbakanlık

Aded   Taşıtın cinsi    Kullanılacağı yer
1    Ambulans    (Şehir içi) 4 X 2 MİT

(3) SAYILI CETVEL
Taşıt alımları

237 sayılı Kanunu gereğince alınacak taşıtlar
Başbakanlık

Aded   Taşıtın cinsi    Kullanılacağı yer
1    Arazi ambulans   4 X 4 MİT
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde yapılan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
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KANUN NO 1359: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 
tarihinde yapılan 47 nci Birleşimde Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.309 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 21 Şubat 1971 tarihinde toplanan 
55 nci Birleşimin aktarma yasalarından biri olarak öncelikle görüşüldü. Kanunun 
tümü üzerinde söz alan olmadığından maddeler okundu310:

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine toplam olarak (90 913 054) lira ek 
ödenek verilmiştir.

Bölüm      Eklenen Lira
(A/l)

Dışişleri Bakanlığı
12.000   Personel giderleri      1 932 250
13.000   Yönetim giderleri         372 300
15.000   Kurum giderleri      5 302 000
16.000   Çeşitli giderler               34 748 000

(A/2)
Dışişleri Bakanlığı

23.000   Makina, teçhizat ve taşıt
   alımları ve onarımları            420 000

Sanayi Bakanlığı
21.000   Etüt ve proje giderleri    25 000 000

(A/3)
Dışişleri Bakanlığı

32.000  Kamulaştırma ve satınalmalar          2 612 500
34.000  Malî transferler                  18 000 700
35.000  Sosyal transferler                      481 820
36.000  Borç ödemeleri                                     66 000

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
34.000  Malî transferler           1 311 484

309  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
310  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 107-108.



138

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde yapılan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1360: Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/1), (A/2), (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve 

(A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Bütçe 
Karma Komisyonuna Millet meclisi’nin 11 Şubat 1971 tarihli 47 nci Birleşiminde 
gönderildi.311 Tasarı ve Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri 21 Şubat 1971 tarihinde yapılan 55 nci Birleşimin aktarma 
yasalarından bir olarak öncelik ve ivadilikle görüşüldü. Kanunun tümü ve maddeler 
hakkında söz alan milletvekili bulunmadığından maddeler oya sunuldu312:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerinin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine toplam olarak 125 000 
000 lira ek ödenek verilmiştir.

Bölüm      Eklenen Lira
(A/l)

Karayolları Genel Müdürlüğü
12.000  Personel giderleri      37 200 000
(A/2)
21.000  Etüt ve proje giderleri                    2 300 000
22.000  Yapı, tesis ve büyük onarım
  giderleri       75 500 000
23.000  Makina, teçhizat ve taşıt 
  alımları ve onarımları      10 000 000

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde mevcut 36.720 nci 
(Avrupa iskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz karşılığı) madde unvanı 
(Avrupa iskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz ve itfa karşılığı) şeklinde 
değiştirilmiş ve bu maddeye 1 308 751 lira ek ödenek verilmiştir.

311  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
312  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 108-110.
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Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) 
maddesine 126 308 751 lira eklenmiştir.

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde yapılan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1361: Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/2) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 

cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 11 Şubat 
1971 tarihinde toplanan 47 nci Birleşiminde Bütçe Karma Komisyonuna havale 
edildi.313 Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 
21 Şubat 1971 tarihinde yapılan 55 nci Birleşimde bir diğer aktarma yasası olarak 
öncelikle müzakere edildi. Kanunun tümü ve maddeler üzerinde söz alan milletvekili 
bulunmadığından maddeler okundu ve tasarı geçti314: 

Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli  cetvelinin 23.000 nci (Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) 
bölümünün 23.111 nci (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesinden 
(500 000) liranın düşülerek, 21.000 nci (Etüt ve proje giderleri) bölümünün 21.111 
nci (Etüt ve proje giderleri) maddesine aktarılmıştır.

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Orman bakanları yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde yapılan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1362: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 tarihinde 
toplanan 47 nci Birleşiminde Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.315 Tasarı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1971 tarihli 55 nci 
Birleşiminde müzakere edildi. Kanunun tümü ve maddeler üzerinde görüş bildiren 
milletvekili olmadığından tasarı kabul edildi316:

313  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
314  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), s. 110.
315  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 547.
316  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 110-111.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun

Madde 1 .— Vakıfar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünde (Ders görevi ücreti) adiyle 
yeniden açılan 12.440 nci maddeye (7 200) liralık olağanüstü ödenek konulmuştur.

Bölüm       Eklenen Lira
Vakıflar Genel Müdürlüğü

(A/1)
13.000   Yönetim giderleri    35 000
15.000   Kurum giderleri                       500 000
Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli  cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (535 000) liralık ek ödenek 
verilmiştir.

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B). 
işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan 
devreden nakit) maddesine (542 200) lira eklenmiştir.

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madlde 5. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
22 Şubat 1971 tarihinde yapılan 56 ncı Birleşimde kabul edilen kanun 25 Şubat 

1971 tarih ve 13761 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1363: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma  Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci 
Birleşiminde gündeme alındı.317 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı müzakereleri 1971 yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinde Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı hakkındaki görüşmeler sırasında yapıldı.318 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçe maddeleri aşağıdaki verileri 
içeriyordu319:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne, (A/l) cari harcamaları için 39 201 907 lira, 
(A/2) yatırım harcamaları için 2 334 200 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 663 113 368 lira olmak üzere toplam olarak 3 036 515 275 lira 
ödenek verildi.

317  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
318  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 111-149. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleri Bütçe ciltlerinde ayrıntılarıyla ele 
alındığından burada tekrarlanmayacaktır. 
319  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 149-151.
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Cari harcamalar, personel giderleri için 21 280 651 TL; yönetim giderleri için 
7 623 502 TL; hizmet giderleri için 1 888 752 TL; kurum giderleri için 4 500 000 TL; 
çeşitli giderler için 3 909 002 TL olmak üzere dağıtıldı. Yatırım harcamaları, etüt ve 
proje giderleri için 159 016 000 TL; yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için 
1 947 010 000 TL; makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları için 228 174 000 TL 
şeklinde paylaştırıldı. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları ise kurumlara katılma 
payları ve sermaye teşkilleri için 12 101 001 TL; kamulaştırma ve satınalmalar için 
401 591 000 TL; malî transferler için 145 435 501 TL; sosyal transferler için 1 618 357 
TL; borç ödemeleri için 102 367 509 TL olarak paylaştırıldı. 

3 038 144 525 lira olarak tahmin edilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
gelirlerinin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam edileceği, 1322 sayılı 
Genel Kadro Kanunu ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü için tesbit edilmiş olan 
kadroların 1971 malî yılında da kullanılacağı, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı’nın yetkili olduğu da hükme bağlandı.  

Kanunun maddelerinde, Baraj ve Hidro Elektrik santralleri inşaası dolayısıyla 
yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara, demiryollarının varyant, 
yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle temini maksadıyla hava 
meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten 
lüzumlu görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma için gerekli işlemleri 
yapmaya ve yatırım tertiplerinde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak 
miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken 
işlemleri yapmaya Maliye Bakanı’nın yetkili olduğu kabul edildi.

Ayrıca, devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer 
kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yardımlardan 6200 sayılı kanun şümulüne 
giren yeraltı, yerüstü suları etüt, proje ve inşaat yaptırılması amacıyla Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paraların, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak 
özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedileceği ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün işin gerektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin (A/2) cetvelin ilgili maddelerinden gerekli harcamayı yapabileceği, 
işin bitiminde tahakkuk eden miktarı aktarmaya Maliye Bakanı’nın yetkili olduğu da 
Kanunun maddeleri arasında yer aldı.

Kanunla, sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinde Keban iskân ve 
istihdam giderleri maddesine konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen 
kısmının ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkili kılındı. 

22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde açık oya sunulan Kanun, 245 
üyeden 165 kabul, 72 ret ve 8 çekinser oy alarak kanunlaştı. 7 Mart 1971 tarih ve 
13771 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kanun yürürlüğe girdi.
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KANUN NO 1364: Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci Birleşimine 
geldi ve gündeme alınmasına karar verildi.320 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı bütçe kanunu tasarısı 1971 yılı bütçe 
müzakereleri sırasında tartışıldı.321 Tasarının maddelerine geçildi ve tasarı, Petrol 
Dairesi Başkanlığı’na cari harcamalar için 431 870 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 15 417 lira olmak üzere toplam olarak 447 287 lira ödenek sağladı. 
Cari harcamalar, personel giderleri (82 666 TL), yönetim giderleri (311 200 TL), 
hizmet giderleri (34 004 TL), çeşitli giderler (4 000 TL) olarak; sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları ise malî transferler (5 301 TL), sosyal transferler (2 TL) ve 
borç ödemeleri (10 114 TL) olarak belirlendi. Tasarıda, Petrol Dairesi Başkanlığı’nın 
gelirleri 447 287 lira olarak tahmin edildi. Tasarıda, gelirlerin tarh ve tahsiline devam 
olunacağına, kadro kullanımına, ödenekler arasında aktarmalar yapmaya ve gelirleri 
kaydetmeye Maliye Bakanı’nın yetkili kılındığına ilişkin maddeler de vardı. 

22 Şubat 1971 tarihinde toplanan 56 ncı Birleşimde açık oya sunulan Kanun, 236 
üyeden 158 kabul, 69 ret ve 9 çekinser oy alarak kanunlaştı. 2 Mart 1971 tarih ve 
13766 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1365: Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı 

Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 
tarihinde toplanan 48 nci Birleşiminde gündeme alındı.322 Kanun tasarısının 
müzakeresi 22 Şubat 1971 tarihinde toplanan ve 1971 yılı bütçe müzakerelerinin 
yapıldığı 56 ncı Birleşimde gerçekleştirildi.323 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün cari harcamaları için 487 126 857 lira, yatırım harcamaları için 
1 767 500 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 278 776 395 lira 
olmak üzere toplam 2 533 403 252 lira ödenek sağladı. Gelirleri 2 533 403 252 
lira olarak tahmin edilen Karayolları bütçesinde, mutat olduğu üzere gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam edileceği, kadro kullanımı ve aktarma 
yetkilerinin Maliye Bakanı’nda olduğuna ilişkin maddeler de kabul edildi.

320  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
321  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 55 (21 Şubat 1971), 
s. 111-149. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleri Bütçe ciltlerinde ayrıntılarıyla ele 
alındığından burada tekrarlanmayacaktır. 
322  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
323  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 158-199. Bayındırlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri Bütçe ciltlerinde ayrıntılarıyla ele alındığından 
burada tekrarlanmayacaktır.
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Aynı birleşimde açık oya sunulan kanun, 235 üyeden 160 kabul, 68 ret ve 7 
çekinser oy alarak kanunlaştı. 2 Mart 1971 tarih ve 13766 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1366: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunu 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci 
birleşiminde gündeme alındı.324 

Kanun tasarısı 1971 yılı bütçe müzakerelerinin yapıldığı 56 ncı birleşimde 
görüşüldü ve kabul edildi. 325 Tasarı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçesini, cari harcamalar için 5 546 340 lira, yatırım harcamaları için 1 300 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 669 543 lira olmak üzere toplam 
olarak 7 515 883 lira şeklinde düzenledi. Maddelerde Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri  (7 515 883 lira), gelirlerin tarh ve tahsiline 1971 yılında da 
devam olunacağı, kadroların 1971 malî yılında da kullanılacağı, ödenek miktarlarını 
artırmaya ve aktarma yapmaya Maliye Bakanı’nın yetkili olduğu da hükme bağlandı. 

Tasarının 8 nci maddesinde yer alan “Genel Müdürlüğe ait evrak ve vesaikin 
imhasının 26 Mart 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın, 
hazırlanacak yönetmelikler hükmü için Bütçe ve Plân Karma Komisyonu adına sözcü M. 
Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen bir önerge ile bu madde tasarıdan çıkarıldı.326 

25 Şubat 1971 tarihinde toplanan 59 ncu birleşimde oylamaya katılan 228 
milletvekilinden 154 kabul, 78 ret ve 6 çekinser oy alan tasarı kanunlaştı ve 7 Mart 
1971 tarih ve 13771 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1367: Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 

tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 günü toplanan 48 
nci birleşiminde gündeme alındı.327 Tasarı ve değişiklik tezkeresi, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı’nın 1971 bütçesinin görüşüldüğü 23 Şubat 1971 tarihli 57 nci birleşimde 
müzakere edildi.328 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi, cari harcamalar için 166 006 493 lira, yatırım 
harcamaları için 135 298 004 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

324  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
325  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 237-279. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe görüşmeleri Bütçe ciltlerinde ayrıntılarıyla ele 
alındığından burada tekrarlanmayacaktır.
326  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 56 (22 Şubat 1971), 
s. 279-281.
327  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555. 
328  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), s. 
366-398. Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe müzakereleri Bütçe ciltlerinde yer almaktadır. Tekel Genel 
Müdürlüğü’nün bütçesi tartışmalarına burada ayrıca yer verilmeyecektir.
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için 9 151 016 lira olmak üzere toplam 310 455 513 lira olarak belirlendi. Toplam 
gelirleri 310 455 913 lira olarak tahmin edilen Genel Müdürlük tasarısında elde 
edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunacağına, 1322 
sayılı Genel Kadro Kanunu’nda Tekel Genel Müdürlüğü’ne verilen kadrolar 1971 
malî yılında da kullanılacağına, ödenek miktarlarını arttırmaya ve kalemler arasında 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı’nın yetkili olduğuna dair hükümler de kabul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtına ait evrak ve vesikaların 
imhasına ilişkin madde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Rize milletvekili Erol 
Yılmaz Akçal tarafından verilen bir önerge ile tasarıdan çıkarıldı.329 

25 Şubat 1971 tarihinde toplanan 59 ncu birleşimde oylamaya katılan 228 
milletvekilinden 141 kabul, 81 ret ve 6 çekinser oy alan tasarı kanunlaştı ve 6 Mart 
1971 tarih ve 13770 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1368: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunu 

Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci birleşiminde Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu da gündeme alındı.330 Tasarı ve raporlar 1971 Bütçe 
Kanunu müzakereleri sırasında tartışıldı.331 

Tasarı, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
17 096 631 lira, yatırım harcamaları için 40 000 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 360 722 lira olmak üzere toplam olarak 57 457 353 lira ödenek 
sağladı.332 Gelirleri de 57 457 353 lira olarak tahmin edilen Genel Müdürlük bütçe 
tasarısında kadro kullanmaya, ödenek miktarlarını artırmaya ve aktarmaya Maliye 
Bakanı’nın yetkili olduğuna dair maddeler de kabul edildi. 

25 Şubat 1971 tarihinde toplanan 59 ncu birleşimde oylamaya katılan 227 
milletvekilinden 153 kabul, 69 ret ve 5 çekinser oy alan tasarı kanunlaştı ve 9 Mart 
1971 tarih ve 13773 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1369: Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihli 48 nci birleşiminde ele alındı.333 

329  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 398-401.
330  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
331  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 400-442. Tarım Bakanlığı bütçe müzakereleri Bütçe ciltlerinde yer almaktadır. Devlet Üretme Çift-
likleri Genel Müdürlüğü’nün bütçe tartışmalarına burada ayrıca yer verilmeyecektir.
332  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 443-444.
333  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
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Tasarı ve raporlar, Orman Bakanlığı’nın müstakil bir bütçesi olmadığından 1971 
Bütçe Kanunu tartışmaları sırasında görüşüldü.334 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu, Müdürlüğün kullanımına cari 
harcamaları için 108 215 998 lira, yatırım harcamaları için 46 990 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 9 941 957 lira olmak üzere toplam olarak 165 147 955 lira 
ödenek ayırdı. 335 Gelirleri de 165 147 955 lira olarak tahmin edilen Genel Müdürlük 
bütçe tasarısında gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam edileceğine, 
verilmiş olan kadroların 1971 malî yılında da kullanılacağına, ödenek miktarlarını 
artırmaya ve aktarma yapmaya Maliye Bakanı’nın yetkili olduğuna,  Orman Genel 
Müdürlüğü orman okulları öğrencilerinden alınacak ücretlere, ormanların sınırlama 
işine 1971 bütçe yılında da devam edileceğine dair hükümler de kabul edildi. 

25 Şubat 1971 tarihinde toplanan 59 ncu birleşimde oylamaya katılan 227 
milletvekilinden 146 kabul, 75 ret ve 6 çekinser oy alan tasarı kanunlaştı ve 6 Mart 
1971 tarih ve 13770 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1370: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 12 Şubat tarihinde toplanan 48 nci 
birleşiminde gündeme alındı.336 Genel Müdürlük bütçesi, 1971 Bütçe Kanunu 
tartışmaları sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile birlikte görüşüldü.337 

Tasarı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin cari harcamalar için verilen 
37 121 792 lira, yatırım harcamaları için verilen 35 322 000 lira ve sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için verilen 40 540 003 lira olmak üzere toplam 112 983 795 
liradan oluşmasını öngördü.338 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün gelirlerinin 
de 112 983 795 lira olarak tahmin edildiği tasarıda bu gelirlerin tarh ve tahsiline 
1971 bütçe yılında da devam olunacağına, verilmiş olan kadroların 1971 malî 
yılında da kullanılacağına, ödeneklerin aktarılmasına ve ödenmesine, gelirlerden 
ödenek kaydedilmesine Maliye Bakanı’nın yetkili kılındığına, futbolda müşterek 
bahis gelirlerinin ve spor faaliyetleri gelirlerinin gelir ve ödenek kaydedileceğine 
dair hükümler de kabul edildi. Tasarıda gider bölümlerinden yapılacak harcamalara 
ait formülün bağlı (R) işaretli cetvelde gösterildiğine ilişkin 7 nci madde Konya 
milletvekili Sezai Ergin’in önergesi üzerine metinden çıkarıldı.

334  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 444-476. Orman Bakanlığı bütçe müzakereleri Bütçe ciltlerinde yer almaktadır. Orman Genel Mü-
dürlüğü’nün bütçe tartışmalarına burada ayrıca yer verilmeyecektir.
335  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 57 (23 Şubat 1971), 
s. 476-478.
336  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 554.
337  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 655-706. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe müzakereleri Bütçe ciltlerinde yer almaktadır. Beden Ter-
biyesi Genel Müdürlüğü’nün bütçe tartışmalarına burada ayrıca yer verilmeyecektir.
338  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 706-709.



146

İzmir Akdeniz Oyunlarının hazırlık, icra ve tasfiyesi çalışmalarında geçici 
olarak görevlendirilecek memurlar hakkında 1327 sayılı Kanunun 74 ncü 
maddesiyle getirilen 1 nci ve 2 nci ek maddelerinin uygulanmayacağına ve geçici 
görevlendirmenin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesine dayanılarak 
bu oyunlar için düzenlenen Bakanlar Kurulu kararındaki esaslara tabi olduğuna, bu 
konuda adı geçen kanunun genel hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin hükümler 
de kanunda yer aldı. 

Tasarı, 27 Şubat 1971 tarihinde toplanan 61 nci birleşimde oylamaya katılan 257 
milletvekilinden 170 kabul, 82 ret ve 5 çekinser oy alarak kanunlaştı ve 6 Mart 1971 
tarih ve 13770 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1371: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanunu 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 
12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde gündeme alındı.339 

Tasarı ve raporlar, 1971 yılı Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında müzakere edildi.340

Tasarı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ayrılan toplam  
91 229 601 lira ödeneğin, 1971 yılı cari harcamaları için  65 984 290 lira, yatırım 
harcamaları için 18 800 000 lira ve sermaye teşkil ve transfer harcamaları için 6 445 311 
lira olmasını hükme bağladı. Gelirleri de 91 229 601 lira olarak tahmin edilen Genel 
Müdürlüğün gelirlerinin 1971 bütçe yılında da tahsiline devam edileceği, Genel 
Müdürlüğe ayrılmış kadroların 1971 malî yılında da kullanılacağı, bütçe kalemleri 
arasında ödenek aktarmaya Maliye Bakanı’nın yetkili olduğuna dair mutat hükümler 
de tasarıda yer aldı.341 

Tasarı, 27 Şubat 1971 tarihinde toplanan 61 nci birleşimde oylamaya katılan 258 
milletvekilinden 170 kabul, 83 ret ve 5 çekinser oy alarak kanunlaştı ve 9 Mart 1971 
tarih ve 13773 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1372: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (B) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı 31 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 137 nci Birleşimde Bütçe Karma 
Komisyonuna havale edildi.342 

339  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 555.
340  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), s. 
752-790. Ulaştırma Bakanlığı bütçe müzakereleri Bütçe ciltlerinde yer almaktadır. Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün bütçe tartışmalarına burada ayrıca yer verilmeyecektir.
341  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 59 (25 Şubat 1971), 
s. 790-792.
342  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), s. 838.
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Kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 
49 ncu Birleşime geldi.343 Rapor ve maddeler üzerinde söz isteyen milletvekili 
olmadığından maddeler görüşüldü ve kabul edildi.344 

Tasarı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
3 318 000 liralık ek ödenek sağladı. Bu ek ödenek personel giderleri için kullanıldı. 
Ek ödeneğin, Genel Müdürlüğün vergi dışı gelirleri, işletme ve özel gelirlerine 
eklenerek karşılanması amaçlandı.

Tasarı, 27 Şubat 1981 tarihinde toplanan 61 nci Birleşimde 256 milletvekilinden 
172 kabul, 77 ret ve 7 çekinser oy alarak kanunlaştı. Kanun, 28 Şubat 1971 tarih ve 
13764 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1373: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

19 Şubat 1971’de toplanan 53 ncü birleşime gelen 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı havale edildi.345 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1971 tarihinde toplanan 60 ncı birleşiminde 
ele alındı. 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin, 
Başbakanlık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 140 000 
liralık bir aktarmanın kurum giderlerine yapılmasını öngören maddeler kabul edildi. 
Bu para yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinden düşüldü. Aynı zamanda 526 750 
lira da yönetim giderleri için aktarıldı.346

Tasarı 27 Şubat 1971 tarihli 61 nci birleşimde oylandı ve 253 üyeden 171 kabul, 
75 ret ve 7 çekinser oyla kanunlaştı. 28 Şubat 1971 tarihli ve 13764 sayılı resmî 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1374: 1970 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Milli Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 24 Şubat 1971 tarihinde 
toplanan 58 nci birleşimde Bültçe Karma Komisyonuna gönderildi.347 

Tasarı Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1971 tarihli 60 ncı birleşiminde görüşüldü. 
Raporun okunmasına lüzum olmadığı kabul edildi ve maddeler üzerine söz 
alan olmadı. Tasarı, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî 
Savunma Bakanlığı kısmının borç ödemeleri bölümünün 36.310 ncu kamu iktisadi 
teşebbüslerine geçen yıllar borçları maddesine 119 138 146 lira ve 36.350 nci geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları maddesine de 84 671 732 lira olmak üzere toplam 

343  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 6.
344  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 865-866.
345  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 53 (19 Şubat 1971), s. 538.
346  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 866-867.
347  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), s. 488.
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203 809 878 liralık ek ödenek sağlanmasını öngörüyordu. Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü Kemal Yılmaz tarafından verilen bir önerge ile malî yılın sonuna 
pek az bir zaman kalmış olması nedeniyle, tahakkuk evrakının zamanında tanzim 
edilememesi ihtimali bulunduğundan maddeye, bu ek ödeneklerden harcanmayan 
kısmın ertesi yıla devren ödenek kaydedilmesine Maliye Bakanı’nın yetkili olduğuna 
dair bir ifade eklendi.348

Tasarı 27 Şubat 1971 tarihli 61 nci birleşimde oylandı ve 257 üyeden 174 kabul, 
77 ret ve 6 çekinser oyla kanunlaştı. 28 Şubat 1971 tarihli ve 13764 sayılı resmî 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1375: 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 24 Şubat 1971 tarihinde toplanan 58 nci 
birleşimde Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.349 

Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1971 tarihli 60 ncı birleşiminde ele alınan tasarı 1970 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının ilgili 
tertiplerine toplam olarak 700 000 000 liralık ek ödenek verilmesini öngörüyordu. 
Bu ek ödenek, Maliye Bakanlığı’nın kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 
kalemine 414 000 000 lira, iktisadi transferler kalemine 243 000 000 lira ve malî 
transferler kalemine 43 000 000 lira olarak dağıtıldı. Ayrıca, tasarıyla Maliye 
Bakanlığı 1970 yılı bütçesinin 34.000 nci malî transferler bölümünde “34.554-diğer 
hizmet kesimine girenler” adıyla yeni bir madde açıldı ve bu maddeye 35 000 000 
liralık olağanüstü ödenek konuldu. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü M. Kemal Yılmaz tarafından verilen bir 
önerge ile Bu tasarıyla Kamu İktisadi Teşebbüslerine verilmesi öngörülen toplam 
olarak 735 milyon lira tutarındaki ek ve olağanüstü ödeneklerin, bütçe yılının sona 
ermesine çok az bir müddet kalmış olması nedeniyle yıl içerisinde sarf edilememesi 
ihtimaline karşılık tasarıya, bu olağanüstü ek ödeneklerden harcanmayan kısmının 
ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili olduğuna dair 
bir 3 ncü madde eklendi. Rapor üzerinde, maddeler ve önerge hakkında söz alan 
milletvekili olmadığından tasarı geçti.350

Tasarı 27 Şubat 1971 tarihli 61 nci birleşimde oylandı ve 259 üyeden 174 kabul, 
79 ret ve 5 çekinser oyla kanunlaştı. 28 Şubat 1971 tarihli ve 13764 sayılı Resmî 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

348  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 867-868.
349 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), s. 488. 
350  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11-1, Birleşim 60 (26 Şubat 1971), 
s. 868-869.
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KANUN NO 1382: 1965 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde 

Meclis Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu’nun, Genel bütçeye dâhil dairelerin 1965 bütçe yılı kesin 
hesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu ile birlikte 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 
39 ncu birleşimde gündeme alınmasına karar verildi.351 

1965 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet 
Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde görüşüldü. 352

Tasarı, Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Antalya milletvekili Rafet 
Elker’in verdiği öncelik önergesi üzerine ele alındı. Buna göre 1965 bütçe yılı genel 
giderlerinin 6 945 791 895,62 lirası cari bütçe giderleri, 1 695 936 099,58 lirası 
yatırım giderleri, 5 570 660 467,41 lirası da sermaye teşkili ve transfer giderleri; 
24 580 562,87 lira özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen meblâğdan yapılan 
cari bütçe giderleri, 88 258 940,75 lirası yatırım giderleri, 162 665 011,89 lirası da 
sermaye teşkili ve transfer giderleri; 359 957 098,82 lirası nâzım giderlere ait olmak 
üzere toplam olarak 14 847 850 076,94 lira olarak kesinleştirildi.

1965 bütçe yılı genel tahsilatı ise 10 870 504 406,30 lirası normal kaynaklardan 
yapılan tahsilata, 2 447 510 298,40 lirası özel kaynaklardan yapılan tahsilata,       
269 876 002,98 lirası özel kanunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtına; 359 957 098,82 
lirası da nazım gelir tahsilâtına ait olmak üzere toplam olarak 13 947 847 806,50 lira 
olarak belirlendi. 1965 yılının gider ve gelirleri arasındaki farkı teşkil eden 900 002 270,44 
lira açığın Hazine mevcutlarıyla karşılanması, 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek 
yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçenin tertiplerinden 280 287 022,18 lira avans 
verilmesi ve 1965 bütçe yılı içinde harcanmayan 1 273 557 776,19 lira ödeneğin yok 
edilmesi hükme bağlandı. 

1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 
49 ncu birleşimde yapılan ve 297 üyenin katıldığı açık oylamada 226 kabul,  63 ret 
ve 8 çekinser oyla kabul edildi.353 Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde 
toplanan 54 ncü birleşiminde kabul edilen kanun, 3 Nisan 1971 tarih ve 13798 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1383: 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde 

Meclis Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen 1966 bütçe 
yılı kesinhesap kanunu tasarısının ve genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Sayıştay Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu 
birleşimde gündeme alınmasına karar verildi.354 

351  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 154.
352  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 570-571.
353  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
354  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 154.
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Tasarı Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 355

Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Antalya milletvekili Rafet Eker 
tarafından verilen öncelik önergesinin kabulü üzerine görüşülen 1966 bütçe yılının 
genel giderleri, a) 7 849 015 202,40 lirası cari bütçe giderlerine, 2 210 119 031,16 
lirası yatırım giderlerine ve 6 416 571 297,08 lirası sermaye teşkili ve transfer 
giderlerine; b) 37 933 720,99 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen 
miktardan yapılan cari bütçe giderlerine, 82 585 666,96 lirası yatırım giderlerine, 
6521 080 404,90 lirası da sermaye teşkili ve transfer giderlerine, c) 439 027 170,53 
lirası nâzım giderlere ait olmak üzere toplam olarak 17 687 278 494,02 lira olarak 
tespit edildi.

1966 bütçe yılı genel tahsilatı a) 13 020 523 546,21 lirası normal gelir 
kaynaklarından yapılan tahsilata, b) 2 756 420 240,06 lirası özel gelir kaynaklarından 
yapılan tahsilâta, c) 772 549 792,85 lirası özel kanunlar gereğince yapılan gelir 
tahsilâtına, d) 439 027/ 170,53 lirası da nâzım gelir tahsilâtına ait olmak üzere toplam 
olarak 16 990 520 749,65 lira olarak belirlendi. 1966 yılı gider ve gelirleri arasındaki 
farkı teşkil eden 690 757 744,37 liralık açığın Hazine imkânları ile karşılandığı da 
hükme bağlandı. 

Ayrıca, 1966 bütçe yılı içinde ödenek dışı harcanan 30 522,52 liralık gideri 
karşılamak üzere aynı miktar tamamlayıcı ödeneğin kabul edildiği, 3010 sayılı 
Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçenin (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerinin tertiplerinden

132 188 3163,13 lira avans verildiği ve 1966 bütçe yılı içinde harcanmayan ve 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 1 1031 272 
948,76 liralık ödeneğin yok edildiği kabul edildi. 

Tasarı, 15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 296 
üyenin katıldığı açık oylamada 222 kabul,  65 ret ve 9 çekinser oyla kabul edildi.356 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 5 Nisan 1971 tarih ve 13800 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1384: İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 

Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen İstanbul Üniversitesi 
1967 bütçe yılı kesin hesap kanunu tasarısı, tasarıya ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 21 
Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme alınmasına karar verildi.357 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde görüşüldü. 358

355  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 571-573.
356  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
357  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
358  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 590-591.



151

Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporunun öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesini teklif eden Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Antalya 
milletvekili Rafet Eker’in önergesi kabul edildi ve maddelere geçildi. Kanunda 
İstanbul Üniversitesinin 1967 bütçe yılı genel harcamaları a) 74 278 862,25 lirası 
cari harcamalara, 32 222 332,81 lirası yatırım harcamalarına, 7 255 247,61 lirası da 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına,

b) 537 543,63 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 
yapılan cari harcamalarına, 1 000 lirası aynı şekilde yapılan yatırım harcamalarına 
ait olmak üzere toplam olarak 104 294 986,30 lira olarak kabul edildi. İstanbul 
Üniversitesinin 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatın a) 9 090 272,58 lirası 
normal gelirlerden yapılan tahsilata, 109  747 427 lirası özel gelirlerden yapılan 
tahsilata, b) 1 152 759,45 lirası özel kanunlar gereğince elde edilen tahsilata ait 
olmak üzere ve c) özel kanunlar ile bağışlardan sağlanan gelirlerden yılı içinde 
harcanmayan 614 215,82 liranın ertesi yıla devredilmesiyle 119 376 243,21 lira 
olarak belirlendi. 

Ayrıca gelir ve giderler arasındaki farkı teşkil eden 15 081 256,91 liranın gelir 
fazlası olarak kaldığı, 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere 

4 087 195,18 liralık avans verildiği, 1967 bütçe yılı içinde harcanmayan 22 405 169,39 
liralık ödeneğin yok edildiği, özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmayan 614 215,82 liranın ertesi yıla devredildiği de hükme bağlandı. 

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 308 üyenin 
katıldığı açık oylamada  230 kabul,  69 ret ve 9 çekinser oyla kabul edildi.359 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 6 Nisan 1971 tarih ve 13801 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1385: İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen İstanbul Teknik 
Üniversitesi 1965 bütçe yılı kesin hesap kanunu, tasarıya ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Sayıştay Komisyonu 
raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme alınmasına 
karar verildi.360 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 361

Sayıştay Komisyonu Sözcüsü Rafet Eker (Antalya) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesi üzerine, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 1965 bütçe 
yılı genel harcamalarının, a) 27 756 199,70 lirası cari harcamalara, 8 445 620,72 

359  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
360  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
361  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 587-588.
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lirası yatırım  harcamalarına, 3 214 005,20 lirası da sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 39 415 825,62 lira olduğu; üniversitenin 
1965 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatının a) 1 560 499,87 lirası normal 
gelirlerden yapılan tahsilata, 43 152 683,44 lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata 
ait olmak üzere toplam olarak 44 713 183,31 lira olduğu; özel kanunlar gereğince 
bağışlardan sağlanan gelirlerden yılı içinde harcanmayan 2 500 lirasının ertesi 
yıla devredilerek yılın tahsilatının 44 710 683,31 lira olarak kaldığı; gelir ve gider 
arasındaki farkı teşkil eden 5 294 857,69 liranın gelir fazlası olarak kaydedildiği ve 
üniversitenin 1965 bütçe yılı içinde harcamadığı 19 062 965,25 liralık ödeneğin yok 
edildiği hükme bağlandı. 

Tasarı, 15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 309 
üyenin katıldığı açık oylamada  236 kabul,  63 ret ve 10 çekinser oyla kabul edildi.362 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 6 Nisan 1971 tarih ve 13801 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1386: İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen İstanbul Teknik 
Üniversitesinin 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunun ve genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Sayıştay Komisyonu raporunun 
21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme alınmasına karar 
verildi.363 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 364

Meclis, İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 bütçe yılı kesin hesap kanunu 
tasarısında, üniversitenin 1966 bütçe yılı genel harcamalarının a) 30 577 654,81 
lirası cari harcamalara, 12 377 818,82 lirası yatırım harcamalarına, 3 501 119,91 
lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak                 
46 456 593,54 lira olduğunu; 1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatın                      
a) 1 581 531,90 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 50 966 181,09 lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata ait olmak üzere toplam olarak 52 547 712,99 lira 
olduğunu, b) özel kanunlar gereğince bağışlardan sağlanan gelirlerden yıl içinde 
harcanmayan 52 500 liranın ertesi yıla devredildiğini ve bu suretle yılın tahsilatının 
52 495 212,99 lira olarak kaldığını; üniversitenin gelir ve giderleri arasındaki 
farkı teşkil eden 6 038 619,45 liranın gelir fazlası olarak kaldığını; 1966 bütçe yılı 
içinde harcanmayan 13 229 105,02 liralık ödeneğin yok edildiğin ve özel kanunlar 
gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmayan 239 812,44 liranın ertesi 
yıla devredildiğini hükme bağladı. 

362  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
363  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
364  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 588-589.



153

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 307 üyenin 
katıldığı açık oylamada  231 kabul,  67 ret ve 9 çekinser oyla tasarı kabul edildi.365 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 6 Nisan 1971 tarih ve 13801 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1387: İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen İstanbul Teknik 
Üniversitesi 1967 bütçe yılı kesin hesap kanununun ve Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Sayıştay Komisyon raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde 
gündeme alınmasına karar verildi.366 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 367

Komisyon sözcüsü Rafet Eker (Antalya) tarafından verilen öncelik ve ivedilik 
önergesinin kabulüyle İstanbul Teknik Üniversitesinin 1967 bütçe yılı genel 
harcamalarının 

a) 32 656 816,63 lirası cari harcamalara, 12 996 719,91 lirası yatırım 
harcamalarına, 7 814 285,98 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait 
olmak üzere toplam olarak

53 467 822,52 lira olduğu; b) 77 794,17 lirası özel kanunlar gereğince ödenek 
kaydedilen paralardan yapılan cari harcamalara, 18 500 lirası da keza aynı kaynaktan 
yapılan sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak  96 
294,15 lira olduğu; üniversitenin 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatınına) 
3 079 590,60 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 52 304 761,36 lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsilata ait olmak üzere toplam olarak 55 384 351,96 lira olduğu; 
b) özel kanunlar gereğince bağışlardan sağlanan gelirlerden yıl içinde harcanmayan 
65 405,85 liranın ertesi yıla devredildiği ve yılın tahsilatının 55 318 946,11 lira olarak 
oluştuğu; üniversitenin gelir ve giderleri arasındaki farkı teşkil eden 1 754 829,44 liranın 
gelir fazlası olarak kaldığı ve 1967 bütçe yılı içinde harcanmayan 18 067 249,92 
liralık ödeneğin yok edildiği ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmayan 65 405,85 liranın ertesi yıla devredildiği hükme bağlandı. 

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 307 üyenin 
katıldığı açık oylamada  228 kabul, 70 ret ve 9 çekinser oy alan tasarı kabul edildi.368 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 6 Nisan 1971 tarih ve 13801 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

365  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
366  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
367  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 589-590.
368  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
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KANUN NO 1388: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı kesin hesap kanununun ve genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Sayıştay Komisyonu 
Raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme alınmasına 
karar verildi.369 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 370

Meclis Başkanlığı’na tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında Sayıştay 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü Rafet Eker (Antalya) tarafından sunulan önergenin 
milletvekillerince kabulü üzerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı kesinhesabı görüşmeleri başladı. Meclis, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü’nün 1967 bütçe yılı genel harcamalarını, a) 3 905 105,59 lirası cari 
harcamalara, 5 660 145,41 lirası yatırım harcamalarına, 298 282,65 lirası da sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 9 863 533,65 lira; 
Genel Müdürlüğün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatını, a) 7 828 363,50 
lirası normal gelir tahsilâtına 11 768 534,73 lirası da özel gelir tahsilâtına ait olmak 
üzere toplam olarak 19 596 898,23 lira olarak kabul etti. İdarenin gelir ve giderleri 
arasındaki farkı teşkil eden 9 733 364,58 liranın gelir fazlası olarak kaldığı ve 1967 
bütçe yılı içerisinde harcanmayan 1 421 958,35 liralık ödeneğin yok edildiği de 
hükme bağlandı.

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 302 üyenin 
katıldığı açık oylamada  223 kabul, 64 ret ve 9 çekinser oy alan tasarı kabul edildi.371 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 6 Nisan 1971 tarih ve 13801 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1389: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı kesin hesap kanununun ve Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Sayıştay Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu 
birleşimde gündeme  alınmasına karar verildi.372 

369  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 154.
370  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 573-574.
371  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
372  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 154.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 373

Meclis, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı genel 
harcamalarının, 4 245 850,05 lirası cari harcamalara, 1 571 480,11 lirası yatırım 
harcamalarına, 256 387,98 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait 
olmak üzere toplam olarak 6 073 718,14 lira olduğunu; tahsilatını 7 534 835,56 lirası 
normal gelir  tahsilâtına 9 756 205,79 lirası da özel gelir tahsilâtına ait olmak üzere 
toplam olarak 17 291 041,35 lira olduğunu; gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
11 217 323,21 liranın gelir fazlası olarak kaldığını; Genel Müdürlüğün 1968 bütçe 
yılı içinde harcanmayan 1547 936.86 liralık ödeneğinin yok edildiğini kabul etti. 

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 299 üyenin 
katıldığı açık oylamada  222 kabul,  64 ret ve 9 çekinser oy alan tasarı kabul edildi.374 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1390: Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen  Tekel Genel Müdürlüğü 
1965 malî yılı kesin hesap kanununun ve malî yıl bilançosunun tetkiki sonunda 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Sayıştay 
Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme 
alınmasına karar verildi.375 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 376

Tasarı hakkında Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine görev yapan sözcü Rafet 
Eker (Antalya) öncelik ve ivedilik önergesi verdi ve kabul edildi. Meclis, Tekel 
Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel harcamalarının, a) 59 745 029,08 lirası 
cari  harcamalara, 43 933 751,64 lirası yatırım harcamalarına, 24 037 530,15 lirası 
da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına; b) 44 991 265,06 lirası özel kanunlar 
gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari harcamalara ait olmak üzere 
toplam olarak 172 707 575,93 lira olduğunu; Genel Müdürlüğün 1965 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilatının a) 1 374 777 923,57 lirası normal gelirlerden yapılan 
tahsilata; b) 44 991 265,06 lirası özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına 
ait olmak üzere 1 419 769 188, 63 lira olduğunu; gelir ve giderler arasındaki farkı 
teşkil eden 1 247 061 612,70 liranın gelir fazlası olarak kaldığını kabul etti. 

373  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 574-575.
374  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
375  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
376  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 593-594.
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Meclis, ayrıca, 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 
üzere bütçenin ilgili bölümlerinden 47 646 266,91 liralık avans verildiğini, Tekel 
Genel Müdürlüğü’nün 1965 bütçe yılı içinde harcanmayan 63 769 676,93 liralık 
ödeneğinin yok edildiğini ve 1965 bütçe yılı konsolide bilançosu ile kâr ve zarar 
cetvellerinin onandığını da hükme bağladı. 

Tasarı, 15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 297 
üye katıldığı açık oylamada  224 kabul,  66 ret ve 7 çekinser oyla kabul edildi.377 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1391: Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Tekel Genel Müdürlüğü 
1966 malî yılı kesin hesap kanununun ve malî yıl bilançosunun tetkiki sonunda 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Sayıştay 
Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme 
alınmasına karar verildi.378 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 379

Tasarı hakkında Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine görev yapan sözcü Rafet 
Eker’in (Antalya) verdiği öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle Tekel 
Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı kesin hesap kanun tasarısı görüşüldü. Buna göre, 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı genel harcamalarının a) 66 035 050,02 
lirası cari harcamalara, 41 208 404,48 lirası yatırım harcamalarına, 7 459 053,212 
lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına;

b) 51 102 921,11 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 
yapılan cari harcamalara ait olmak üzere toplam olarak 105 806 089,43 lira olduğu 
kabul edildi. Meclis, Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilatın a) 1 010 186 892,50 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 
b) 01 162 921,11 lirası özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına ait 
olmak üzere toplam olarak 1 661 349 813,61 lira olduğunu da hükme bağladı. 
Ayrıca, gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 1 495 483 724,18 liranın gelir 
fazlası olduğu; 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 
üzere bütçenin ilgili bölümlerinden 33 146 748,34 liralık avans verildiği; 1966 
bütçe yılı içinde harcanmayan 10 650 799,02 liralık ödeneğin yok edildiği ve Tekel 
Genel Müdürlüğü’nün 1966 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar cetvellerinin tasdik 
olunduğu kabul edildi.

377  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
378  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
379  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 594-596.
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15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 295 üyenin 
katıldığı açık oylamada  220 kabul,  67 ret ve 8 çekinser oyla tasarı kabul edildi.380 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1392: Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde 
Meclis Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı kesin hesap kanunu ve Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Sayıştay Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu 
birleşimde gündeme alınmasına karar verildi.381 

Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde tasarı 
ele alındı.382 Sayıştay Komisyonu sözcüsü Antalya milletvekili Rafet Eker’in öncelik 
önergesi oylandı ve kabul edildi. 

Millet Meclisi Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı genel harcamalarının 
a) 22 098 271,36 lira cari harcamalara, 17 397 433,86 lirası yatırım harcamalarına 
6 737 508,57 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, b) 3 075 815,15 lirası 
özel kanunlar  gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari harcamalara, 
6 116 595,80 lirası aynı şekilde yapılan yatırım harcamalarına ait olmak üzere toplam 
olarak 55 425 624,74 lira olduğunu; Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilatın 

a) 29 305 287,19 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 24 494 064,93 lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata, b) 61 409 1051,71 lirası özel kanunlar gereğince 
elde edilen tahsilata ait olduğunu ve c) özel kanunlar ile sağlanan gelirlerden yılı 
içinde harcanmıyan 52 216 640,76 lirasının ertesi yıla devredildiğin, bu suretle yılın 
tahsilatının 62 991 763,07 lira olarak kaldığını kabul etti. 

Genel Müdürlüğün gelir ve giderleri arasındaki farkı oluşturan 7 566 138,33 
liranın gelir fazlası olarak kaldığı ve 1965 bütçe yılı içinde harcanmayan 6 922 569,11 
liralık ödeneğin yok edildiği ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten 
yılı içinde  harcanmayan 52 216 640,76 liranın ertesi yıla devredildiği de hükme 
bağlandı.

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 304 üyenin 
katıldığı açık oylamada  234 kabul,  61 ret ve 9 çekinser oyla tasarı kabul edildi.383 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

380  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
381  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
382  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 583-584.
383  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.



158

KANUN NO 1393: Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde 
Meclis Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1966 bütçe yılı  kesin hesap kanununun, genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresinin ve Sayıştay Komisyonu 
raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme alınmasına 
karar verildi.384 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü.385 Sayıştay Komisyonu sözcüsü Antalya milletvekili Rafet Eker’in 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle tasarı müzakere edildi. 

Millet Meclisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı genel 
harcamalarının a) 23 709 680,58 lira cari harcamalara, 16 709 801,58 lirası yatırım 
harcamalarına, 9 013 285,51 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, b) 
2 986 485,32 lirası özel kanunlar  gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara, 11 316 952,64 lirası aynı cetvelde yapılan yatırım harcamalarına 
ait olmak üzere toplam olarak 63 736 205,63 lira olduğunu; Genel Müdürlüğün 
1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatının a) 33 673 445,36 lirası normal 
gelirlerden yapılan tahsilata, 28 706 717,11 lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata, 
b) 69 946 534,20 lirası özel kanunlar gereğince elde edilen tahsilata ait olmak 
üzere toplam olarak 132 326 696,67 lira olduğunu ve c) özel kanunlar ile sağlanan 
gelirlerden yılı içinde harcanmayan 55 643 096,24 liranın ertesi yıla devredildiğini, 
bu suretle yılın tahsilatının 76 683 600,43 lira olarak kaldığını kabul etti. 

Genel Müdürlüğün gelir ve giderleri arasındaki farkı teşkil eden 12 947 394,80 
liranın gelir fazlası olarak kaldığı, 1966 bütçe yılı içinde harcanmayan 5 962 221,33 
liralık ödeneğin yok edildiği ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmayan 55 643 096,24 liranın ertesi yıla devredildiği de kabul edildi. 

Tasarı, 15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 308 
üyenin katıldığı açık oylamada  234 kabul,  65 ret ve 9 çekinser oyla kabul edildi.386 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1394: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde Meclis 
Başkanlığı’na sunulan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Devlet Su İşleri 

384  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
385  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 586-587.
386  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), 
s. 44-45.
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Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı kesin hesap kanununun ve Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Sayıştay Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu 
birleşimde gündeme alınmasına karar verildi.387 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü. 388

Tasarı hakkında Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine sözcü Rafet Eker 
(Antalya) tarafından verilen öncelik önergesi kabul gördü. Tasarı hakkında 
görüşmeler sonunda, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı genel 
harcamalarının a) 43 375 023,62 lirası cari harcamalara, 1 178 597 872,33 lirası 
yatırım harcamalarına 222 948 035,25 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 
b) özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan 7 324 477,91 lirası yatırım 
harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 1 452 245 409,11 lira olduğu; DSİ’nin 
1966 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatının a) 99 364 321,31 lirası normal 
gelirlerden yapılan tahsilata, 1 456 396 678,31 lirası özel gelirlerden yapılan tahsilata;

b) 17 212 119,12 lirası da özel kanunlar gereğince elde edilen tahsilata ait olmak 
üzere 1 572 973 118,74 lira olduğu; bağışlanan ve özel kanunlar gereğince sağlanan 
gelirlerden yılı içinde harcanmayan 9 887 641,21 liranın ertesi yıla devredildiği, 
bu suretle yılın tahsilatının 1 563 085 477,53 lira olarak kaldığı, giderlerle gelirler 
arasındaki farkı teşkil eden 110 840 068,42 liranın gelir fazlası olarak ortaya 
çıktığı kabul edildi. Ayrıca, 3010 sayılı Kanun gereğince gelecek yıllarda mahsubu 
yapılmak üzere bütçenin ilgili bölümlerinden 153 366 838,96 liralık avans verildiği, 
harcanmayan 256 431 678,91 liralık ödeneğin yok edildiği ve özel kanunlar 
gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmayan 9 887 641,21 liranın ertesi 
yıla devredildiği de hükme bağlandı. 

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 309 üyenin 
katıldığı açık oylamada  227 kabul,  68 ret ve 10 çekinser oyla tasarı kabul edildi.389 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1395: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1969 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde 
Meclis Başkanlığı’na ulaşan ve Sayıştay Komisyonu’na gönderilen Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı kesin hesap kanununun, genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Sayıştay 
Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme 
alınmasına karar verildi.390 

387  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), 
s. 155.
388  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 582-583.
389  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
390  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), 
s. 154-155.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde 
görüşüldü.391 Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine sözcü Antalya milletvekili Rafet 
Eker’in verdiği öncelik önergesi kabul edildi ve kanun görüşüldü. 

Buna göre, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
genel harcamalarının 8 155 289,16 lirası cari harcamalara, 837 878,71 lirası yatırım 
harcamalarına 176 732,33 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak 
üzere 9 169 900,20 lira olduğu; Genel Müdürlüğün 1966 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilatının normal gelirler tahsilatı olarak 9 169 900,20 lira olduğu ve 1966 
bütçe yılı içinde harcanmayan 2 752 085,80 liralık ödeneğinin yok edildiği kabul 
edildi. 

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 303 üyenin 
katıldığı açık oylamada  224 kabul,  69 ret ve 19 çekinser oyla tasarı kabul edildi.392 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1396: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
genel bilânçosu ile kâr ve zarar hesabının onanmasına dair Kanun 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü döner sermayesi 1964 yılı konsolide 
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, Millet Meclisi’nin 29 
Nisan 1970 tarihinde toplanan 75 nci birleşimde Sayıştay Komisyonuna gönderildi.393 

21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde de Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu ile tasarının gündeme alınmasına karar 
verildi.394 Tasarı 12 Şubat 1971 tarihinde 48 nci birleşimde ele alındı.395 Sayıştay 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü Rafet Eker (Antalya) tarafından verilen önerge 
üzerine Meclis tasarıyı ivedilikle görüştü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1964 takvim yılı döner sermaye genel bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı Millet Meclisi’nce onandı. 

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 308 üyenin 
katıldığı açık oylamada  227 kabul,  68 ret ve 9 çekinser oyla tasarı kabul edildi.396 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

391  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 
581-582.
392  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
393  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 75 (29 Nisan 1970), s. 557.
394  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
395  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 592-593.
396  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
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KANUN NO 1397: Ceza ve Islahevleri ile iş yurtlarının 1967 yılı bilançosunun 
onanmasına dair Kanun 

6 Nisan 1970 tarihinde toplanan 65 nci birleşimde Millet Meclisi’ne ulaşan ceza 
ve ıslah evleri ile işyurtları döner sermayesinin 1967 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporunun 21 Ocak 1971 
tarihli 39 ncu birleşimde gündeme alınmasına karar verildi.397 

Tasarıyla ilgili Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşimde Millet Meclisi’nde görüşüldü. 
Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine sözcü Rafet Eker (Antalya) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabulü üzerine maddeler Meclis’e okundu ve iş esası üzerine 
kurulan ceza ve ıslah evleri ile işyurtları döner sermaye saymanlıklarının 1967 yılına 
ait konsolide bilançosu onandı.398

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 305 üyenin 
katıldığı açık oylamada  228 kabul,  68 ret ve 9 çekinser oyla tasarı kabul edildi.399 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1398: Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fabrikaları 
Anatamirhane Müdürlükleri ve yedek parça depo müdürlüklerinin 1964 yılı 
konsolide bilançosunun onanmasına dair Kanun 

Millet Meclisi’nin 22 Aralık 1969 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde Meclis’e 
ulaşarak Sayıştay Komisyonuna havale edilen Devlet Orman işletmeleri ve Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça Depo müdürlükleri saymanlıklarının 
1964 yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu 21 Ocak 1971 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme 
alındı.400 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve  Sayıştay Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 
12 Şubat 1971 tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde Sayıştay Komisyonu Başkanı 
yerine sözcü Antalya milletvekili Rafet Eker’in öncelik önergesinin kabulü üzerine 
görüşüldü ve Devlet Orman İşletmeleri kereste fabrikaları anatamirhane müdürlükleri 
ve yedek parça depo müdürlüklerinin 1964 yılı konsolide bilançosu onandı.401

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 305 üyenin 
katıldığı açık oylamada  229 kabul,  67 ret ve 9 çekinser oyla tasarı kabul edildi.402 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

397  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 154.
398  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 580-581.
399  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
400  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 39 (21 Ocak 1971), s. 155.
401  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 591-592.
402  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 45.
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KANUN NO 1399: Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1966, 1967 ve 1968 
bütçe yılı bilançosunun onanmasına dair Kanun 

Millet Meclisi’nin 22 Aralık 1969 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde 
Meclis’e ulaşarak Sayıştay Komisyonuna havale edilen Yalova Kaplıcaları İşletme 
idaresinin 1966, 1967 ve 1968 yılları hesap işlemleriyle bilançolarının sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu 21 Ocak 1971 
tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde gündeme alındı. Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu 12 Şubat 1971 tarihinde Millet Meclisi’nin 48 nci 
birleşiminde ele alındı. Sayıştay Komisyonu Başkanı yerine sözcü Antalya milletvekili 
Rafet Eker tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesi Meclis tarafından kabul 
edildi. Kaplıcaların üç yıllık hesaplarının sonuçlarını belirten rapor üzerine söz alan 
Nuri Kodamanoğlu (Niğde), kaplıcaların 1966 yılında 30 bin liraya 25 sene için 
kiraya verildiğini, bunun ihmalden öte olduğunu ve tahkikat ve takibat yapılmasını 
Millet adına talep ettiğini belirtti. Geniş Yalova tesislerinin 1966 yılında 35 175,34 
lira gelir getirdiğini, banka faizi gelirinin 5 175 lira olduğunu, dolayısıyla 1966 safi 
kârının 1 925,34 lira ettiğini belirten Kodamanoğlu, tesislerin 1967’de 2 198,06 lira 
ve 1968’de 3 544,38 lira kâr ettiğini, bu lüks tesislerin gülünç denebilecek kârlarla 
yılları kapattıklarını ve amortisman giderleri de eklenirse kaplıcaların hesaplarının 
büyük zararlar ortaya koyduğunu söyledi.  Burhanettin Asutay (İzmir) söz alarak 
tesisat ve sabit kıymetler yekûnu 3 568 639,88 lira olan bir tesisin yılda 1 334 lira 
kâr etmesinin normal olmadığını, bu zarar kimler sebep oluyorsa ortaya çıkması için 
bir Meclis araştırması gerektiğini ifade etti. Rapor hakkındaki eleştirilerin ardından 
maddelere geçildi. Raporun Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1966, 1967 ve 
1968 bütçe yılı bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının onanmasına ilişkin 1 nci 
maddesi Meclis tarafından kabul görmedi. 

Sayıştay Komisyonu adına söz alan Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) 1 nci maddenin 
Komisyona geri verilmesini talep ettiyse de madde oylandığı ve geçmediği için talep 
kabul görmedi. Ancak tasarının oylanmamış olan yürürlük ve yürütme maddeleri 
Komisyona iade edildi.403

15 Şubat 1971 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde yapılan ve 296 üyenin 
katıldığı açık oylamada  167 kabul, 123 ret ve 6 çekinser oyla tasarının kabul edildi.404 
Cumhuriyet Senatosu’nun 23 Mart 1971 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
kabul edilen kanun, 8 Nisan 1971 tarih ve 13803 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1400: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek avans 
hakkında Kanun Millet Meclisi’nin 16 Nisan 1971 tarihinde toplanan 88 nci 
birleşiminde Plân Komisyonuna gönderilen Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek avans hakkında kanun teklifleri 19 
Nisan 1971 tarihinde toplanan 89 ncu birleşimde görüşüldü.405 

403  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), s. 575-580.
404  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 49 (15 Şubat 1971), s. 44.
405  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 89 (19 Nisan 1971), s. 643-656.
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Tasarının gerekçesi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dolayısıyla, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve hükümette görev almış bulunan bakanların ödenek 
ve yolluklarını alamaz duruma düştüklerini, bu konuda mevzuat değişikliğine kadar 
geçici bir çözüm olmak üzere, üyelerin ilerde alacakları ödenek ve yolluklarından 
üç eşit taksitte mahsubu yapılmak koşuluyla her üç ayda bir 15 000 lira avans 
verilmesini öngörüldüğünü belirtiyordu.406 

Tasarı, Bütçe Plân Komisyonu Başkanvekili Cavit Okyayuz (İçel) tarafından 
verilen öncelik ve ivedilikle önergesinin sunulmasıyla başladı. Önergenin aleyhinde 
söz alan Emin Paksüt (Ankara), Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 1 Mart 1971 
tarihinden itibaren haketmiş oldukları ödenek ve yollukları almaktan fiilen mahrum 
edildiklerini, Senatonun ve Meclisinin idare âmirlerinin meseleyi çözmek için avans 
mahiyetinde bir kanun tekliflerine karşı bâzı muhalefet şerhlerinin bulunmasının 
istismar konusu olabileceğini, dolayısıyla hususun gruplarda tartışılabilmesi 
açısından teklifin bir gün sonraya bırakılmasının doğru olacağını belirtti. Cavit 
Okyayuz (İçel) parlamenterlerin maddî sıkıntılarının çözülmesi için getirilen avans 
tasarısının lehinde konuştu. Kemal Kaya (Kars) ise 1961 Anayasasının 82 nci 
maddesinin parlamanterlerin maaşlarını teminat altına aldığını ve birinci derecedeki 
devlet memuru maaşını geçemeyeceğini hükme bağladığını belirterek meselenin 
kökünden halledilmesi, avans alarak kamuoyunda milletvekillerinin 20 bin lira 
para aldıklarına dair lâfların çıkmasına meydan verilmemesi gerektiğini söyledi. 
Burhanettin Asutay (İzmir) Anayasa Mahkemesinin, geçici 93 ncü maddenin 
(c) fıkrasını bozması üzerine milletvekillerinin mahrum edildiğini ve kendisinin 
bankadan kredi alırken halka ve gazetecilere mahçup olduğunu belirterek önergenin 
lehinde konuştu. 

Önergenin kabulü üzerine kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen Emin 
Paksüt (Ankara) kanun tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne 
miktar ödenek, ne miktar yolluk almaları lâzım geldiğinin mevzuata göre belirli 
olmadığı görüşünden hareketle böyle bir mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar 
Cumhuriyet Senatosu üyelerine ve Millet Meclisinde bulunan milletvekillerine bir 
avans tediyesini öngördüğünü ve idare âmirlerinin müşterek 15 bin liralık avans 
tekliflerinin Plân Komisyonunda 20 bin olarak değiştirildiğini belirtti. Paksüt, 
1961 Anayasası’nın öngördüğü gibi, 1961’de Meclis açıldığında 1 sayılı Kanunla 
durumun düzenlendiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için birinci 
derecedeki devlet memurlarının alacağı aylığı tavan olarak kabul ettiğini, yolluğu 
da onun yarısı kadar olarak tespit ettiğini ifade etti. 1 sayılı Kanunun 1965’te 
657 sayılı Kanunla değiştirildiğini ve gösterge rakamının, yani 1 000 rakamının 
katsayı ile çarpılmasıyla elde edilecek miktarı Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve 
milletvekillerine uygun görüldüğünü söyleyen Paksüt, 1970 Bütçe Kanununa ek 
1328 sayılı Kanunla katsayının 7 olarak belirlendiğini, bunun uygulamasının da 
Genel Kadro Kanununun çıkarılmasından sonraya bırakıldığını ifade etti. Anayasa 

406  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 89 (19 Nisan 1971), s. 
658 vd.; 309 sıra sayılı ek: Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine  verilecek avans hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu.
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Mahkemesi’nin kararının gerekçesinin henüz belli olmadığını ve sözü edilen yasal 
düzenlemeler nedeniyle mevzuatta karışık bir durum çıktığını belirten Paksüt, yeni 
mevzuat düzenlemesine kadar toptan bir miktar öngörmek yerine ayda 5 000 TL 
şeklinde avans belirlenmesinin yerinde olacağını belirtti. 

Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis), Anayasa Mahkemesi’nin 93 ncü maddenin 
son fıkrasını, yani hüküm fıkrasını iptal ettiğini,  mevzuatın kendisinin geçerli 
olduğunu, parlamenterlere ödenek ve yollukların verilmesini engelleyen bir hükmün 
olmadığını, bu tasarının bir borçlanma değil, mutlaka geleceği kabul edilen bir hak 
karşılığı olarak avans olduğunu ve bunu bir kanunla getirmeye lüzum bulunmadığını 
ifade etti. Salih Yıldız (Van) 93 ncü madde iptal edildikten sonra, Anayasanın 82 nci 
maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 1970 yılını takip eden 
ilk genel milletvekili seçimlerinden sonra, Personel Kanununun getirdiği ve almakta 
oldukları yolluk ve ödenekleri alabileceklerini ve Anayasa Mahkemesi’nin kesin 
olarak bu kararı ile iptalden evvel alınan yolluk ve ödeneklerin alınamayacağını 
hükme bağladığını söyleyerek bu kararın bağlayıcılığı nedeniyle yeni bir kanuna 
gerek olduğunu söyledi. Rıfkı Danışman (Erzurum) kendisinin hâlihazırdaki 
mevzuat çerçevesinde ödeneklerin ve yollukların ödenebileceğini düşündüğünü, 
dolayısıyla teklifin içinde bulunulan durumu çözmesi için tasarının kabul edilmesi 
gerektiğini belirtti.407 Kanunun tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelere 
geçildi ve maddeler okundu: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine verilecek avans hakkında kanun teklifi
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını 

düzenliyecek mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları; üyelere bir defaya mahsus olmak üzere 20 şer bin lira avans 
vermeye yetkilidirler.

Bu avansın ödeneğe mütaallik olan kısmının vergisi, esas kanuna göre ödenek 
tesbit edilip, ödeme yapılırken kesilecektir.

Avansların mahsup şekline ilişkin ikinci madde Emin Paksüt (Ankara) tarafından 
verilen bir önergeyle, mahsubun TBMM üyelerinin ödenek ve yolluklarını tespit 
edecek kanunda gösterileceği şeklinde değiştirildi. Kanun, ayrıca TC Emekli 
Sandığı iştirakçisi bulunanlara verilecek avanstan, emeklilik bakımından müktesep 
hak derece ve kademelerinin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 1327 sayılı Kanundaki tutarları 
üzerinden her ay için emeklilik keseneği kesilerek karşılıkları ile birlikte Sandığa 
ödeneceğini, SSK’ya tabi olanların da primleri mevzuata uygun olarak hesap 
edilerek her ay kesilip söz konusu Kuruma ödeneceğini hükme bağladı. Tasarıya 
Erzurum milletvekili Rıfkı Danışman tarafından verilen bir önergeyle eklenen 4 
ncü maddede avansın Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1971 malî yılına ait 
bütçelerin ödenek ve yolluk tertiplerinden ödeneceği hükmü kabul edildi. 

27 Nisan 1971 tarihinde kabul edilen kanun 30 Nisan 1971 tarih ve 13823 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

407  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 89 (19 Nisan 1971), s. 646-653.
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KANUN NO 1410: 5.1.1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair Kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 5.1.1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 28 Aralık 1970 tarihinde toplanan 28 nci birleşimde 
Plân Komisyonuna gönderildi.408 Kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu Millet 
Meclisi’nin 18 Aralık 1971 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde gündeme alındı.409 

Millet Meclisi İdare Âmirleri M. Salih Yıldız, Nafiz Yavuz Kurt ve Âdil Yaşa’nın 
Millet Meclisi Başkanlığına gönderdikleri teklifin gerekçesinde eski harfli Meclis 
tutanaklarının tamamlanabilmesi için eski Türkçe bilen eleman istihdamı gerektiği 
belirtilmişti. Aslında TBMM’nin 1920’den, yeni Türk harflerinin kabul olunduğu 
1927 yılına kadar geçen süreye ait I, II ve III ncü dönem eski harfli tutanaklarının 
noksanları tamamlanmış, fakat yeni harflere çevrilmesi işi yarıda kalmıştı. 1970 
yılında, geri kalanlarının yeni harflere çevrilmesi, fihristlerinin yapılarak, bastırılması 
kararlaştırıldığından işe özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç göstermesi 
dolayısıyla (E) cetvelinden ihdas olunan bir kadrodan personel istihdam edilerek 
devam imkânı elde edilmişti. Ancak, 1 Aralık 1970 tarihinde yürürlüğe giren 657 
sayılı Devlet Personel Kanunu (E) cetvelini ortadan kaldırmış ve bu kanunun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen (4) ncü maddesinin (B) fıkrası özel bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve zaruri hallere münhasır olmak üzere, 
kanunlarla verilen yetkiye dayanılarak sözleşmeli personel istihdam olunabileceği 
esasını getirmiş olduğundan (E) cetvelinden kadro ihdası mümkün olmadığı gibi 
Meclisin 231 sayılı Teşkilât Kanununda da sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân 
veren bir hüküm mevcut bulunmadığından bu iş ortada kalmıştı. Bu tamamlanması 
ve Cumhuriyetin ilânından 1927 yılına kadar geçen zaman içindeki inkılâp kanunları 
tutanaklarının yeni harflerle yayınlanması, halen açıklanmayan aynı devrelere ait 
gizli tutanakların da yayınlanabilmesi için özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına 
sahip personelin zaruri hallerde geçici olarak Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
kararıyla sözleşmeli alarak çalıştırılması talep ediliyordu.410

Tasarı, 1 Mart 1971 günü toplanan 63 ncü birleşimde Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı Erol Yılmaz Akçal (Rize) tarafından verilen öncelik ve ivedilik 
önergesinin kabulüyle görüşülmeye başlandı. 5. 1. 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 
ek madde ilave edilerek özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici 
işlerde ve zaruri hallerde Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı ile sözleşmeli 
personel istihdam olunabileceğine dair madde üzerinde Kemal Demir (Bolu) söz 
istedi ve maddenin çok geniş anlam ifade eden bir madde olduğundan açıklama 
istedi. Meclis Başkanvekili Talat Köseoğlu idare âmirlerini açıklamaya davet etti. 
Turhan Özgüner (İçel) söz alarak tasarının Arap harfleriyle olan bütün zabıtların 
Lâtin harflerine çevrilmesi ve bütün parlamenterlerin daha kolay inceleyebilmesi 
için yararlı olacağından aynen kabulünü talep etti. 

408  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 28 (28 Aralık 1970), s. 516.
409  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 52 (18 Aralık 1971), s. 425.
410  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 63 (1 Mart 1971), s. 33 vd.; 
275 Sıra Sayılı ek: Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 5.1. 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu.
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Şevket Doğan (Kayseri) bu tür maddelerin zaman zaman çok geniş kullanıldığı, 
bazı dost, ahbap ve yâranın kayırıldığı gerekçesiyle hükmün, mümkün mertebe 
sınırlandırılabilmesi için komisyon tarafından geri alınmasını önerdi. Kemal Demir 
(Bolu) sözleşmeli personel kullanmanın zaman zaman çeşitli kurumlarda suiistimal 
edilmesinin mümkün olabilmesi açısından bu çok geniş olarak yorumlanabilecek 
maddenin idare amirleri tarafından geri çekilmesi gereğini belirtti. 

İdare Âmiri Salih Yıldız (Van) söz alarak Meclisin belirli kadroları, teşkilâtı, 
oturmuş bir çalışma nizamı ve o nizamı idare eden bir personelinin bulunduğunu, 
özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde ve zaruri 
hallerde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel ihtiyacının son derece sınırlı olduğunu 
söyleyerek maddenin aynen kabulünü Meclis’ten istirham etti. Hüsamettin Başer 
(Nevşehir) bu kanunun, 60’ın üzerinde ve emekliye ayrılmış olan eski Arap harflerini 
bilen insanları almak için konulmuş bir madde olduğu kanaatine vardığını, artık 
eski yazı bilen uzmanların azaldığını, ama Arap harfleriyle yazılmış pek çok eserin 
bulunduğunu, dolayısıyla Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bu harfleri öğrenecek 
bir ihtisas kolu açmak zorunda olunduğunu ifade etti. Madde oya sunuldu ve kabul 
görmedi. Kanunun yürürlük ve yürütme maddeleri Burhanettin Asutay’ın ve Ali Naili 
Erdem’in itirazlarına rağmen, kanun teklifinin kesin olarak Millet Meclisi’nde karara 
bağlanmayacağı ve Cumhuriyet Senatosuna gideceği gerekçesiyle Başkanvekili 
tarafından oylamaya sunuldu. Maddeler kabul edilmedi.411 

Kanun teklifi, 22 Mart 1971 tarihinde toplanan 75 nci birleşimde Meclis 
Başkanlığı’na yeniden sunuldu ve Plân Komisyonuna gönderildi. Kanun teklifi, 
teklif hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi’nde tekrar ele alındı ve 10 Haziran 1971 tarihinde toplanan 111 
nci birleşimde müzakere edildi. Plân Komisyonu Başkanı yerine Cavit Okyayuz 
tarafından sunulan ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle kanun teklifinin raporu 
okundu. Cumhuriyet Senatosunun önerisi ek maddeyi ayrıntıya kavuşturmuştu. Ek 
madde, “özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin I nci, II nci ve III ncü dönem tutanaklarının Türk harflerine çevrilmesi 
ve tanzimi işinde geçici olarak Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararı ile sözleşmeli 
personel istihdam olunabilir” şeklinde kabul edildi ve tasarı kanunlaştı.412 

19 Haziran 1971 tarih ve 13870 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1416: Harcırah Kanununa ek Kanun 
Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 10 Şubat 1970 tarihli 44 

ncü birleşiminde Adalet ve Plân komisyonlarına gönderildi. Tasarı ve komisyonların 
raporları, TBMM’nin 8 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 122 nci birleşiminde 
Meclis Başkanlığı tarafından gündeme alındı.413 

411  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 63 (1 Mart 1971), s. 17-18.
412  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), s. 172-173.
413  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 122 (8 Temmuz 1970), s. 80.
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Tasarı 3 Haziran 1971 günü toplanan 107 nci birleşimde Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı Cavit Okyayuz (İçel) tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü. Kanunun tümü ve maddeleri hakkında söz alan üye olmadı 
ve 10 Şubat 1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa ek madde eklenerek 
Yüksek Hâkimler  Kurulunca denetimle görevlendirilecek üst dereceli hâkimlerle 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin yevmiye ve masraflarının 6245 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesinin (b) fıkrasında yazılı olanlar gibi ödeneceğine dair hüküm kabul 
edildi.414 22 Haziran 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 25 Haziran 1971 tarih ve 
13876 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1419: 28.2.1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Millet Meclisi Başkanlığına 
5 Nisan 1971 günü verildi ve Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.415 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun tarafından Meclis Başkanlığına 
sunulan kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Meclis’in 14 Haziran 
1971 tarihinde toplanan 113 ncü birleşiminde gündeme alındı.416  Kanun teklifi, 
17 Haziran 1971 günü toplanan 115 nci birleşimde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
yerine İskender Cenap Ege (Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle ele alındı. Kanun teklifi, 1971 yılı Bütçe 
Kanununun 9 ncu maddesi ile Sayıştay’a tahsis edilen kadrolardan, ek (1) sayılı 
cetvelde gösterilenlerin kaldırılmasını, (2) sayılı cetvelde gösterilenlerin ise ilâve 
edilmesini gerektiriyordu ve Meclis tarafından kabul edildi. 

28 Haziran 1971 tarihinde Meclis tarafından kabul edilerek kanunlaşan teklif, 
30 Haziran 1971 tarih ve 13881 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1420: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 30 Nisan 1971 tarihinde toplanan 
93 ncü birleşimde Başkanlığa ulaştı ve Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.417 

Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 21 Haziran 
1971 tarihinde toplanan 117 nci birleşiminde gündeme alındı.418 

Kanun tasarısı 24 Haziran 1971 tarihinde, 119 ncu birleşimde görüşüldü. Tasarı 
hakkında Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) 
tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle başlayan müzakereler 

414  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 1971), s. 35.
415  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 81 (5 Nisan 1971), s. 408.
416  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 113 (14 Haziran 1971), s. 294.
417  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 93 (30 Nisan 1971), s. 35.
418  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), s. 478.
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sonunda, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Millet Meclisi 
kısmının 12.000 nci bölümünün 12.913 ncü (NATO memleketleri Parlamenterleri 
Birliği Asamble ve Daimî Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine 
175 000 lira ek ödeneğin verilmesi kabul edildi.419 

28 Haziran 1971’de kabul edilen kanun, 3 Temmuz 1971 tarih ve 13884 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1443: 31.7.1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa 
ekli (2) sayılı cetvelin kaldırılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin 
konulması hakkında Kanun 

31. 7. 1970 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin 
kaldırılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konulması hakkında kanun 
tasarısı, Millet Meclisi’nin 24 Şubat 1971 tarihinde toplanan 58 nci birleşiminde 
Meclis Başkanlığı’nca Plân Komisyonuna havale edildi.420 Kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 23 Haziran 1971 tarihinde yapılan 118 
nci birleşiminde gündeme alındı.421 

Tasarı, 31. 7. 1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile ihdas edilmiş 
2 sayılı cetveldeki kadrolar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
kanunla eklenen ek geçici 4, 17, 18 ve 27 nci maddelere göre yapılan intıbaklar 
ve 2919 sayılı kanuna göre mecburi hizmetliler ile yeniden atamalar için kadro 
ihtiyaçlarını karşılayamadığından kurumlara gerekli kadro tahsisinin yapılması için 
1322 sayılı kanuna ekli 2 sayılı cetvelin kaldırılarak yerine yeni ihtiyaçlara  göre 
düzenlenmiş kadro cetvelinin kabulü için hazırlanmıştı.422

16 Temmuz 1971 günü toplanan 132 nci birleşimde Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel tarafından verilen öncelik ve ivedilik teklifinin kabulüyle görüşülen tasarı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetveli kaldırdı ve yerine 1 Kasım 1970 tarihinden 
geçerli olmak üzere bu kanuna ekli (2) sayılı cetveli koydu. Bu cetvelde Bakanlar 
Kurulu emrinde kullanılmak üzere 217 750 kadro daha veriliyordu. 

Tasarının tümü üzerinde aleyhte söz isteyen Ahmet Şener (Trabzon), 1322 sayılı 
Genel Kadro Kanunu çıkarken Bütçe ve Plân Komisyonunda 42 950 torba kadro 
verilmiş olduğunu, bunların 12 bin veya 15 bininin kullanıldığı bilgisinin edinildiğini, 
217 750 kadro daha verildiğini söyleyerek Devlet Personel Dairesi ve hükümetin 
kadroların tespitinde aşağı yukarı yüzde 25 hata yaptıklarını, intibaklar yapılırken 
ihtisas dairesinin tekliflerinin nazarı itibara alınmadığını, dairelerde, yüksek tahsilini 
kendi parası ile yaptığı için tayin olamayan bir çok mühendis, doktor, hukukçu, 

419  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 119 (24 Haziran 1971), s. 581.
420  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11 Birleşim 58 (24 Şubat 1971), s. 488.
421  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14 Birleşim 118 (23 Haziran 1971), s. 535.
422  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15 Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 550 vd.; 3 1 . 7 . 1 9 7 0 gün ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldırılarak 
yerine bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo-
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri.
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öğretmen ve Mülkiye mezununun bulunduğunu belirtti ve bu 217 750 kadro ile 
ve 42 bin kadrodan arta kalan kadroların yekûnu (toplam 300 000 kadar kadro) ile 
yapılamayan tayinlerin yapılmasının mümkün olup olamayacağını sordu. Hasan 
Tosyalı (Kastamonu) tasarının lehinde söz alarak Genel Kadro Kanunu ile 540 bin 
kadro sağlandığını, ilgili makamların 513 binini kullanmış olduğunu, bu sırada 
derecelere kademelere intibak sebebiyle bazı düzeltmelere ihtiyaç duyulduğunu, bu 
nedenle ilâve düzeltmeler için 217 bin torba kadroya gerek duyulduğunu ifade etti. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili Cavit Okyayuz (İçel) söz aldı ve hükümetin, 
Genel Kadro Kanunu ile aldığı 490 bin küsur kadroya ilâveten 42 bin torba kadro 
aldığını, Ahmet Şener’in haklı olduğunu, fakat bu kadroların alınışında, Personel 
Kanununun getirdiği hükümlerin esas ve kriter olarak değerlendirildiğini belirterek 
kadro ve derece intibakları nedeniyle yani bir ihtiyacın belirdiğini açıkladı.423 

Oya sunulan tasarı Meclis’in kabulüyle kanunlaştı. Kabul gören tasarı, 25 Temmuz 
1971 tarih ve 13906 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1445: 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6. 7. 1971 tarihli 84 ncü birleşiminde 
aynen ve açık oyla kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun 
tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu.424

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Meclis Başkanlığı 
tarafından 10 Temmuz 1971 tarihinde milletvekillerine dağıtıldı.

Tasarı, 16 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 132 nci birleşimde Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle 
görüşülmeye başlandı. Raporun tümü üzerinde söz isteyen üye bulunmadığından 
maddelere geçildi. Birinci madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/3 işaretli 
cetvelin, Maliye Bakanlığı kısmının  34.000 nci Malî transferler bölümünün 34.122 
nci Petrol Dairesi Başkanlığına maddesine 357 966 lira ek ödenek verilmesini hükme 
bağladı. İkinci madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/3 işaretli cetvellerin, 
yeniden açılan ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 68 087 004 liralık olağanüstü 
ödenek sağladı:

423  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15 Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 543-546.
424  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), s. 
550 vd.; 380 Sıra Sayılı Basmayazı: 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri.
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(1) SAYILI CETVEL
Bölüm       Lira
(A/l)
Emniyet Genel Müdürlüğü
12.000  Personel giderleri    1
14.000  Hizmet giderleri    1
Maliye Bakanlığı
12.000  Personel giderleri        1
14.000  Hizmet giderleri        100 000
Millî Eğitim Bakanlığı
12.000  Personel giderleri         1
16.000  Çeşitli giderler                         11 387 000
(A/3)
Millî Eğitim Bakanlığı
31.000  Kurumlara katılma payları
  ve sermaye teşkili   50 000 000
35.000  Sosyal transferler     6 600 000

Üçüncü madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (1 000 000) liralık aktarma yapılmasını 
öngörüyordu: 

(3) SAYILI CETVEL
Düşülen Bölüm        Lira
(A/l)
Emniyet Genel Müdürlüğü
12.000  Personel giderleri       100 000
Eklenen Bölüm        Lira
14.000  Hizmet giderleri       100 000
Maliye Bakanlığı
Düşülen Bölüm        Lira
14.000  Hizmet giderleri    1 000 000
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Eklenen Bölüm        Lira
14.000  Hizmet giderleri    1 000 000
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Dördüncü madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden, (3) sayılı 
cetvelde yazılı açıklamaların çıkarılmasına, bunun yerine ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı açıklamaların eklenmesine dairdi. 5 nci madde ile 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvele, (5) sayılı cetvelde yazılı taşıtı ekledi. 6 ncı madde, 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Bölüm 12.000 Personel giderleri başlığı 
altındaki Devlet memurları aylıklarına ait izahatın birinci paragrafındaki (... kadro 
karşılığı ek ders ücretleri) ibaresini çıkardı. 7 nci madde, 1971 yılı Bütçe Kanununun 
28 nci maddesinde mevcut parantez içindeki açıklamaya “% 1 ek karşılıkları” 
ibaresini ekledi. 1971 yılı Bütçe Kanununun 40 nci maddesini değiştiren 8 nci madde, 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne ve Bayındırlık Bakanlığı yatırım ve transfer bütçesinde ödeneği  bulunan 
bakanlık ve dairelere ait (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) tertibinden, kendi 
bütçelerindeki (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye 
Bakanını yetkili kıldı. 9 ncu madde Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğretim üye ve yardımcıları aylıkları maddesinde, ödeneği 13 556 493 
lira olarak düzeltti. 10 ncu madde , 

12.120 nci (Yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) maddesinin 
numarasını 12.130, 32.100 ncü (Kamulaştırma ve satınalma bedeli) madde 
numarasının 32.110 olarak düzeltilmesine ilişkindi. 11 nci madde, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesinde değişiklik yaparak Tophane-i Âmire binasının restorasyonu 
için ayrılan parayı etüt ve proje giderleri kısmına ekledi. 12 nci madde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 202-205 nci ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 153-156 nci maddeleri gereğince ödenecek olan aile yardımı 
ödeneğinin, 1971 malî yılında yalnız çocuklar için 10 lira olarak verileceğini, 13 ncü 
madde,  doğum yardımı ödeneğinin kesintisiz 200 lira olarak ödeneceğini hükme 
bağladı. 14 ncü madde TSK’da görevli devlet memurlarına yiyecek yardımı karşılığı 
olarak ayda 75 lira ödeneceğini, ordu hastabakıcıları, hemşire ve ebelerinin de Askerî 
Tıbbiye öğrencileri gibi kazana dâhil edileceğini hükme bağladı. Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanvekili Cavit Okyayuz tarafından 15 nci madde olarak önerilen 
madde ile, Bütçe Kanununun 24 ncü maddesinin son fıkrasına, Atatürk Üniversitesi 
öğretim üyesi ve yardımcılarından 4489 ve 4936 sayılı kanunlar hükümlerine göre 
dış ülkelere gönderilenler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır cümlesi eklendi. 16 
ncı madde, 1971 yılı Bütçe  Kanununa ek maddeler ekledi.425 

Tasarı, 19 Temmuz 1971 tarihinde yapılan 133 ncü birleşimde açık oya sunuldu 
ve kabul edildi. 25 Temmuz 1971 tarih ve 13906 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
kanun yürürlüğe girdi.

425  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 538-543.
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KANUN NO 1446: 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun 

11 Şubat 1971 tarihinde, 47 nci birleşimde  Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan 
29. 7. 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
Maliye ve Plân komisyonlarına havale edildi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları, gündeme konulmak üzere 7 Mayıs 1971 Başkanlığa verildi.426  

1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 29 Temmuz 1970 
tarihinde kabul edilen ve 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken 1319 sayılı 
Emlâk Vergisi Kanununda değişikler getiren bir tasarıydı. Ancak 1319 sayılı kanun, 
uygulamada çıkabilecek sorunlar nedeniyle 1 Mart’ta yürürlüğe giremeyecekti. 
Tasarının gerekçesinde, 1319 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle bina ve arazi 
vergileri, özel idarelerden alınarak Maliye Bakanlığına devredildiğinden Gelirler 
Genel Müdürlüğü taşra kuruluşunun yeniden organize edilmesi gerektiğini, böylece 
Maliye Bakanlığı’nda toplanmış olan vergilerin yerel yönetimler tarafından 
harcanabilmesinin kurumsal yapısının hazırlanması gerektiği belirtiliyordu. 
Ülkede kadastrosunun tamamlanabildiği çok az yer olması ve diğer kısımlarında 
ise tapu kayıtlarının etkili ve verimli bir Emlâk Vergisi uygulamasına elverişsiz 
durumda bulunması nedeniyle Emlâk Vergisi Kanununun âdil ve objektif bir şekilde 
uygulanmasını sağlayabilmek için hazırlık çalışmalarının son derece titiz ve plânlı 
olması gereğine vurgu yapılan gerekçede, Maliye Bakanlığının yoğun ve sistemli 
çalışmaları sonucunda, kanunda öngörülen vergi değerlerinin tespitinde nazara 
alınacak normlara ilişkin tüzük tasarısının hazırlandığı ve yeni tedbirlere ihtiyaç 
duyulduğu bildiriliyordu. Gerekçe, hazırlıkların sürdüğünü, bina ve arazi vergileri ile 
bunlara bağlı olarak alınmakta olan diğer vergilerin tarih, tahakkuk, tahsil ve diğer 
işlemlerinin halen mer’i olan hükümlere göre 1971 bütçe yılında da özel idarelerce 
yürütülmesinin faydalı görüldüğünü, dolayısıyla Emlâk Vergisi beyannamelerinin 
verilme zamanının 1973 bütçe yılına alınması ve tarh, tahakkuk, tahsil ve diğer 
işlemlerinin de bu bütçe yılı başından itilbaren yapılmasının isabetli bir tedbir 
olacağının düşünüldüğü vurgulanıyordu. Böylece, hazırlanan bu değişiklik tasarısı 
ile bina ve arazi vergileri işlemlerinin halen mer’i olan hükümlere göre 1971 bütçe 
yılında da özel idarelerce yürütülmesine devam edilmesini sağlayacak hükümler 
getirilmiş ve Emlâk Vergisi beyannamelerinin Maliye Vergi dairelerince 1973 bütçe 
yılı başından itibaren alınması ve mükellefiyetin de aynı bütçe yılı başından itibaren 
başlatılması yönünde kanun hükümlerinin değiştirilmesi istenmişti. Bu arada tasarı, 
devlete ait arazi için beyanname verilmeyeceğine dair bir hüküm getirmiş, ayrıca 
vergi hâsılatından mahallî idarelere verilecek payların hesaplanmasını gösteren 
madde hükmüne de açıklık kazandırmıştı.427

426  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), s. 189.
427  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 78 vd.; 315 Sıra Sayılı Basmayazı: 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye 
ve plân komisyonları raporları.
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Tasarı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları, 4 Haziran 1971 tarihinde 
toplanan 108 nci birleşimde Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in verdiği öncelik ve 
ivedilik takririnin Meclisce kabul edilmesiyle müzakere edilmeye başlandı. Kanun 
tasarısının tümü üzerinde görüşmek üzere söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop), kanun 
tasarısının tahsilleri mümkün olmayan bina ve arazi vergilerinin tahsillerini imkân 
içerisine soktuğunu, ayrıca daha önce kabul edilen kanun tasarısında verilmesi 
öngörülen beyannamelerin 1972 Mart ayından itibaren verilmesi gibi yeni bir imkân 
getirdiğini belirterek, tasarının bu vergilerden tahsil edilen paraların il özel idarelerine 
ve belediyelere ait oranlarını da yeniden düzenlediğini ve belediye paylarını yüzde 
40 olarak belirlediğini ifade etti. Belediyelerin bu paylara sahip olmakla birlikte 
belde halkı için harcama yapmaları gerekirken tasarruf etmediklerini, paraları ziyan 
ettiklerini, Ankara, İstanbul belediye reislerinin reisicumhur gibi hareket ettiklerini 
söyleyen İşgüzar, âmme  hizmetlerinin görülmesi için lüzumlu olan vergilerin 
büyük bir kısmını keyfî idare olan belediyelere vermenin yersiz olduğunu belirtti. 
İnsanların meskene sahip olmalarına engel olan bina ve arazi vergilerinin miktarının 
çok olduğunu ve belediyeleri beslemek için getirildiğini öne süren İşgüzar, kanun 
tasarısının bilhassa 2 nci maddesi ile değiştirilen 38 nci maddesinin mutlaka tasarıdan 
çıkarılması gereğine işaret etti. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Melih Kemal Küçüktepepınar 
(Adana), tasarının yeni bir vergi yükü getirmediğini, evvelce çıkmış bulunan 
1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununa uygulamada bazı kolaylıklar sağlamak ve 
uygulamalardaki aksaklıkları gidermek için getirilmiş geçici tedbirleri içerdiğini 
ve vatandaşa yeni bir malî külfet yüklemeyen bu tasarıyı Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak olumlu karşıladıklarını açıkladı. 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Cevat Önder (Erzurum), 1 Mart 1971’de 
yürürlüğe girmesi beklenen kanunun, tatbikatı mümkün olmayan hükümlerle 
dolu olduğundan bu değişikliklerin getirildiğini, reform kanunu diye nitelenen 
bir kanunun, aynen Personel Kanunu gibi, Meclislerden geçmesine rağmen tatbik 
kabiliyeti olmamasının Türk devlet hayatında ciddiyetten uzak davranışlara örnek 
oluşturduğunu söyledi ve reform yapılacaksa, ciddiyetle incelenmesi, her türlü 
tedbirin alınması, sonra tasarıların sevk olunması gerektiğinin altını çizdi. 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Abdurrahman Güler (Çorum), tasarının 
yeni bir mükellefiyet tahmil etmediğini, vergi mükellefleri tarafından verilecek 
beyannameleri toplamada Maliye Bakanlığı teşkilât sıkıntısı çektiğinden zaman 
kazanmak için beyanname verilmesini ve verilecek beyannamelere göre verginin 
tahsilatını 1972 yılına alacak olan tasarının yerinde olduğunu belirtti. Tasarının tümü 
üzerinde görüşmek isteyen başka milletvekili olmadığından maddelere geçildi.428

Tasarının birinci maddesi, 29. 7. 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi 
Kanununun 20 nci maddesine “ancak devlete ait arazi için beyanname verilmez” 
fıkrasını ekliyordu. 2 nci madde, vergi hasılatından verilecek paylar düzenledi ve 

428  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 40-45.
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vergi hasılatının % 40’ının belediyelere, % 40’ının il özel idaresine ödenmesini; 
ancak il özel idaresine ayrılan payın % 3’ünün kesilerek köy idareleri sermaye payı 
olarak İller Bankasına verilmesini hükme bağladı.

İkinci madde üzerinde görüşlerini sunmak üzere söz alan Mustafa Orhan Daut 
(Manisa), 1319 sayılı kanunun, belediye hisselerini % 50 olarak kabul ettiği halde, bu 
tasarıyla belediye hissesinin % 40’a indirilmesinin uygun olmadığını, bu durumdan 
malî imkânsızlıklar içindeki belediyelerden, belde halkının yolunu, suyunu, 
kanalizasyonunu, elektriğini, çöpünü, sağlık durumunu ilgilendiren hizmetleri 
beklemenin mümkün olmadığını ve bu hususta bir takrir verdiğini söyledi. Turhan 
Özgüner (İçel), verginin ağırlığını belediyeler teşkil ettiğinden ve belediyeler bir 
özel idarenin de dâhil bulunduğu vergi dairesi faaliyet bölgesinde daha çok vergi 
toplayan bir ünite olduğu halde kanundan netice almanın mümkün olmadığını belirti. 

Ahmet Şener (Trabzon), vergi hasılatının % 40’ının belediyelere ve % 40’ının da 
özel idarelere ödenmesinin doğru olmadığını, belediyelerin hizmetlerini yaparken, 
vatandaşlardan almış olduğu paylarla hizmette bulunurken sosyal adalete uygun 
olarak hareket edilmesini temenni ettiğini vurguladı. Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), 
belediye hizmetlerinin çok yaygın ve farklı alanlarda olduğunu, vergi hasılatının % 
50’sinin belediyelere ve % 30’unun il özel idarelerine verilmesi doğrultusundaki 
teklifleri desteklediğini ifade etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), vergilerin % 40’ının 
belediyelere ve % 40’ının % 3 ü kesildikten sonra % 37’sinin özel idarelere gittiğini, 
kalan % 20’sinin son çıkan Emlâk Vergisi Kanununa göre Maliye Bakanlığına bir 
nevi tahsildarlık parası olarak verildiğini, 1338 belediyeye karşın hizmete muhtaç 
40 000 köy olduğunu ve bu paranın köylere gidebilmesi için tasarıdaki hükmün 
desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Necati Çakıroğlu (Trabzon), komisyonun 
getirmiş olduğu teklifin az olduğunu, köylere hizmet için varidatın % 50’sinin özel 
idarelere, % 30’unun ise belediyelere verilmesi gerektiğini söyledi. Mehmet Kazova 
(Tokat), gelen tasarının uygun olduğunu ve müspet oy kullanacağını,  Hasan Ali 
Gülcan (Antalya) Emlâk Vergisinden elde edilecek gelirlerin % 50’sinin belediyelere 
% 30’unun özel idarelere verilmesinin hakkaniyete uygun olduğunu bildirdiler. 
Plân Komisyonu Başkanvekili Cavit Okyayuz (İçel), yakında Meclise gelecek olan 
Belediye Gelirleri Kanunu ile Gelir Vergisinden % 6, Kurumlar Vergisinden % 6 
(miktar olarak 600 milyon lira), petrolden % 10 (miktar olarak  250 milyon lira), 
Tekel hissesinden % 3 (miktar olarak 60 milyon lira ve motorlu nakil vasıtalarından 
% 11 (miktar olarak 16,5 milyon lira) olmak üzere belediyelerin bilinen bir milyar 
300 milyonluk gelirlerine, bu kanunla 2 milyar 100 milyon  lira eklendiğini, köye ve 
köylüye böylece hizmet götürülebileceğini ve vergi paylarını % 40 ve % 40 olarak 
tanzim eden Bütçe Komisyonunun kararına Meclisin iştirak edeceğini umduğunu 
ifade etti. Hayrettin Hanağası (Elâzığ) tarafından verilen kifayet takririnin kabulünün 
ardından değişiklik önergelerine geçildi. Orhan Daut (Manisa), İlhan Ersoy (Kütahya), 
Mesut Önür (Çanakkale), Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale), Kemal Erdem (Balıkesir), 
Turgut Artaç (Kars), Feyzullah Çarıkçı (Kırklareli), Kenan Mümtaz Akışık (Bitlis) 
ve Hayrettin Hanağası (Elâzığ) tarafından verilen ve vergi nisbetlerinin % 50’sinin 
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belediyelere, % 30’unun il özel idaresine verilmesini öneren takrire Komisyon 
katılmadığı halde hükümet konuyu Genel Kurulun takdirine bıraktı. Takririn kabul 
edilmesi üzerine madde Komisyonca geri alındı.429

3 ncü madde, kanunun 41 nci maddesinde yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu 
kanuna uymuyan hükümler 1. 3. 1972 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına 
ilişkin hüküm taşıyordu. 4 ncü madde, kanunun geçici 1 nci maddesinin birinci 
fıkrasında 1. 3. 1971 ve 23. 2. 1971 tarihlerini 1. 3. 1972 olarak düzeltti. Plân 
Komisyonu Başkanvekili Cavit Okyayuz’un (İçel) önergesiyle geçici 2 nci maddenin 
son fıkrası değiştirilerek 1971 bütçe yılına ait bina, iktisadi buhran ve savunma 
vergisi ile arazi vergisi mükellefiyetinin, 1. 3. 1971 tarihinden itibaren başlayacağı ve 
bu vergilerin 1971 yılının Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödeneceği hükmü eklendi. 5 nci maddenin kanuna Geçici Madde 6’yı ekleyerek 
vergilere ait mükellefiyetin 1972 bütçe yılı başından itibaren başlaması hükmü 
ile Geçici 7 ve Geçici 8 nci maddelerle gerekli ödeneği kaydetmeye veya ödenek 
aktarmaya Maliye Bakanının yetkili kılınması ve 1971 bütçe yılında Savunma 
Vergisi Kanununa göre tahsil edilip Hazineye yatırılacak miktarın Gelir Bütçesinin 
55 000 Servet ve Servet transferleri üzerinden alınan vergiler bölümünün 55 100 
Emlâk Vergisi maddesine gelir kaydolması hükümleri kabul edildi.430 

2 nci maddenin Komisyonca geri alınması üzerine kanunun tasarısının 
müzakeresi bir süre tehir edildikten sonra Bütçe Plân Komisyonu, 1319 sayılı 
Kanunun 38 nci maddesini değiştiren ve müzakere edilmekte olan tasarının 2 nci 
maddesindeki Emlâk Vergisi hasılatının hükümetçe teklif edilen % 50 belediyelere 
ve % 30 özel idarelere tevzi şekli yerine belediyelere % 45 ve il özel idarelerine 
% 35 şeklinde dağıtma esasını kabul ettiğine dair takriri Meclis Başkanlığı’na sundu. 
Takrir üzerinde söz alan Turhan Özgüner (İçel), Mecliste müzakere edilip kabul 
edilen oranları Komisyonun sanki pazarlık yaparmış gibi yeniden düzenlemesinin 
uygun olmadığını, Mehmet Aytuğ (Elâzığ), komisyonun yeniden getirdiği yüzde 45 
ve yüzde 35 miktarının yerinde olduğunu ve kabul edilmesini önerdiğini belirtti. 
Yapılan oylama sonucunda Komisyonun son getirdiği metin kabul edildi.431 

Tasarı, 7 Haziran 1971 tarihinde toplanan 109 ncu birleşimde oya sunuldu ve 
oylamaya katılan 230 milletvekilinden 207 kabul, 22 ret ve 1 çekinser oy alarak 
kanunlaştı. 20 Temmuz 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul 
edilen kanun, 28 Temmuz 1971 tarih ve 13909 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

429  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 45-52.
430  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 52-53.
431  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 59-62.
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KANUN NO 1528: Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fabrikaları, 
anatamirhane müdürlükleri ve yedek parça depo müdürlüklerinin 1965 yılı 
konsolide bilançosunun onanmasına dair Kanun 

Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu, 
Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, Sayıştay 
Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen ivedilik önergesinin 
kabulüyle görüşüldü.432

Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fabrikaları, Ana tamirhane müdürlükleri ve 
yedek parça depo müdürlüklerinin 1965 yılı konsolide bilançosunun onanmasına 
dair kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1965 yılı konsolide bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabının onanmasını hükme bağladı.

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 228 milletvekilinden 223 kabul, 
2 ret ve 3 çekinser oy alarak kanunlaştı.433 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlandı.

KANUN NO 1454: Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Bütçe Karma Komisyonundan 19 Temmuz 1971 tarihinde Millet Meclisi 
Başkanlığına ulaşan Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri, 133 ncü birleşim gündeminde yer aldı.434 

Kanun tasarısı, Komisyon raporu ve tezkereler, 21 Temmuz 1971 günü 
toplanan 134 ncü birleşimin gündem maddelerinden biri olarak ele alındı. Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanı Cavit Okyayuz  (İçel) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabulüyle tasarı müzakereye açıldı. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
milletvekili bulunmadığından maddelere geçildi. Kanunun 1 nci maddesi, Orman 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 12.000 nci 
(Personel giderleri) bölümünün 12.280 nci (işçi ücretleri) maddesine 14 450 000 lira 
ek ödenek sağlanmasını, 2 nci maddesi (B) işaretli cetvelin 61.000 nci (Kurumlar 
hasılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) maddesine 
14 450 000 lira eklenmesini hükme bağladı.435 

Kanun tasarısının 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde 
yapılan açık oylamasına 231 milletvekili katıldı, tasarı 227 kabul, 1 ret, 3 çekinser 
oyla kanunlaştı.436 

432  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), 
s. 649-650.
433  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 
434  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 133 (19 Temmuz 1971), s. 553.
435  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), s. 619-620.
436  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), s. 317.
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Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1455: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklilk yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, 26 Temmuz 1971 günü toplanan 137 nci birleşimde Millet 
Meclisi gündemine alındı.437 

Teklif, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci birleşimde Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı yerine Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul 
edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili 
olmadığından maddelere geçildi ve 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmının 14.000 nci Hizmet giderleri bölümünün 
14,250 nci (Araştırma ve Soruşturma giderleri) maddesine 50 000 lira ek ödenek 
verilmesi hükme bağlandı.438 

Kanun teklifinin 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 232 üye katıldı, 229 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla teklif kanunlaştı.439 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1456: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması ve bu kanuna iki ek madde eklenmesi hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması ve bu kanuna iki 
ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 26 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 137 nci birleşiminde gündeme alındı.440 

Burdur ve Bingöl illerinde meydana gelen deprem sebebiyle yıkılan, hasara uğrayan 
binaların, yolların ve diğer bütün tesislerin yapımı ve onarılması amacıyla, 1971yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tertiplerine 430 431 250 liralık 
ek ödeneğin aktarılması ile ilgili kanun tasarısı, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci 
birleşimde Bütçe Plân Komisyonu Başkanı yerine Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından 
verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Bu kanun tasarısı, Millî 
Savunma Bakanlığı’nın savunma enfrastrüktür hizmetlerine 4 500 000 TL, yapı, tesis 
ve büyük onarım giderlerine 1 500 000 TL, Bayındırlık Bakanlığı’nın etüt ve proje 
giderlerine 1 000 000 TL, yapı, tesis ve büyük onarım giderlerine 13 000 000 TL, İmar 
ve İskân Bakanlığı’nın yapı tesis ve büyük onarım giderlerine 363 431 250 TL, Maliye 
Bakanlığı’nın malî transferlerine  47 000 000 TL eklenmesini öngörüyordu. Ayrıca, 

437  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
438  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), 
s. 123-124.
439  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), s. 317.
440  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
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Burdur ve Bingöl’de meydana gelen depremler dolayısıyla genel ve katma bütçeli 
dairelere verilmiş olan ek ödeneklerin harcanmasının, 2490 sayılı Artırma Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın 7269 sayılı Afetler Kanununun 37 
nci maddesine göre hazırlanan Afetler Fonu Harcama Yönetmeliğinde yer alan usul 
ve esaslara göre yapılacağı ve İmar ve İskân Bakanlığına aktarılan 363 431 250 
liralık ödeneğin kullanılmasında, afet bölgesinde tüm konutları mülkiyet yönünden 
bir veya bir kaç kişiye ait bulunan köyler varsa, bu konutlarda oturan ailelerin de, 
7269 sayılı Âfetler Kanununda öngörülen anlamda hak sahibi sayılacakları 1971 yılı 
Bütçe Kanununa eklendi.441

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen Nadir Yavuzkan (Burdur), İmar ve 
İskân Bakanlığının Burdur bölgesinde ağır hasarlı binalar için konut yaptığını, 
ancak orta ve hafif hasarlı binalar için yapılan yardımların az olduğunu, orta hasarlı 
binaya köyde 1 000 lira, şehirde ise 1 500 lira verilmesinin yetmediğini ve köylülerin 
ve şehirlilerin orta ve hafif hasarlı binalarını imar etmelerine yetecek kadar para 
verilmesi gerektiğini ifade etti. Mehmet Aytuğ (Elâzığ), deprem bölgesinde İmar 
ve İskân Bakanlığınca yaptırılan hasar tespitinde ağır, orta ve hafif hasarların 
değerlendirildiğini, ağır hasarı olan binalarda oturanlara konut yapıldığını, Bingöl 
ve Elâzığ’ın ancak yaz aylarında her türlü çalışmaya rahatlıkla imkân verecek 
nitelikte olduğundan konutların zamanında yapılması gerektiğini, aksi halde kış 
mevsiminde yurttaşların büyük zorluklarla karşılanacağını belirtti. İmar ve İskân 
Bakanı Salahattin Babüroğlu, ertesi sabah Burdur’a gidip alacağı bilgileri Meclis’e 
aktaracağını açıkladı.442 

Kanun teklifinin 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 230 üye katıldı, 227 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla teklif kanunlaştı.443 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1457: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
Millet Meclisi’nin 26 Temmuz 1971 günü toplanan 137 nci birleşiminde gündeme 
alındı.444 

Kanun tasarısı, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci birleşimde Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı yerine Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve Devlet Su işleri Genel 

441  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), 
s. 124-126.
442  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), 
s. 126-128.
443  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), s. 317.
444  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
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Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün 22.011 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) maddesine 3 500 000 liralık ek ödenek verilmesi ve (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı, “292 829 699 lirası 
köy içme suları içindir”) maddesine (3 500 000) lira eklenmesi hükme bağlandı.445 

Kanun tasarısının 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 237 üye katıldı, tasarı 234 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla kanunlaştı.446 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1458: İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 26 Temmuz 1971 günü toplanan 137 nci birleşiminde gündeme 
alındı.447 

Kanun tasarısı, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci birleşimde Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı yerine Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Rektörlük kısmında 14.441 nci 
(Bina ve Arazi vergileri) adı ile yeni bir madde açılması ve bu maddeye 195 612 
liralık olağanüstü bir ödenek konulması, (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel 
gelirler) bölümünün 72.400 ncü (geçmiş yıllardan devreden nakit) maddesine 155 612 
lira eklenmesi kabul edildi.448 

Kanun tasarısının 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 232 üye katıldı, tasarı 230 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla kanunlaştı.449 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1459: İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 26 Temmuz 1971 günü toplanan 137 nci birleşiminde 
gündeme alındı.450 

445  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), s. 128.
446  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), s. 317.
447  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
448  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), s. 129.
449  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), s. 317.
450  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
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Kanun tasarısı, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci birleşimde Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı yerine Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Temel Bilimler 
Fakültesi adı altında yeniden açılan tertiplerine 3 908 566 lira olağanüstü ödenek 
konulması, İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) 
maddesine 3 908 566 lira eklenmesi ve (L) işaretli cetvelin sonuna ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların ilave edilmesi kabul edildi.451 

Kanun tasarısının 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 231 üye katıldı, tasarı 228 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla kanunlaştı.452 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1460: Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet  Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, 26 
Temmuz 1971 günü toplanan 137 nci birleşimde Millet Meclisi gündemine alındı.453 

Kanun tasarısı, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci birleşimde Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı yerine M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları tertiplerine 43 500 
000 liralık ek ödenek verilmesi ve (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) 
bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 43 500 000 lira eklenmesi kabul 
edildi.454 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen Burhanettin Asutay (İzmir), 
Karayolları Genel Müdürlüğünde işçilere aylardır verilemeyen aylıkların bu 
bölümden ödenip ödenemeyeceğini sordu. Bütçe Karma Komisyonu sçzcüsü 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara), 72.000 nci bölümde Maliyeden yapılan yardımın, 
katma bütçeli bir bütçeye sahip olduğu için bu dairelerde gelirle gider arasında bir 
denge sağlamak amacıyla yapıldığını, aylıkların ödenmesiyle ilişkisi olmadığını 

451  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), s. 129-130.
452  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 317.
453  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), 
s. 55.
454  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), 
s. 129-131.



181

ifade etti. Hilmi İşgüzar (Sinop), Büyük Millet Meclisi’nin Karayolları Genel 
Müdürlüğüne daima istenilen ödenekleri ve finansman kaynaklarını verdiğini, Buna 
rağmen Karayollarının sosyal dengeyi sağlayıcı mahiyette yol inşaatlarını süratli 
ve istenilen bir biçimde yürütemediğini ve yol yapımında şehirler, ilçeler ve köyler 
arasında dengenin korunamadığını, dolayısıyla yeni Bayındırlık Bakanının plân ve 
programlarını buna göre yapmaları gerektiğini söyledi.

Kanun tasarısının 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 230 üye katıldı, tasarı 228 kabul, 1 ret, 1 çekinser oyla kanunlaştı.455 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1461: Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 26 Temmuz 1971 günü toplanan 137 nci birleşiminde gündeme alındı.456 

Kanun tasarısı, 28 Temmuz 1971’de toplanan 138 nci birleşimde Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı yerine Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve Petrol Dairesi Başkanlığı 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal transferler) 
bölümünün 35.210 ncu (Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hisseleri) madde 
unvanının (% 1 ek karşılıkları) şeklinde değiştirilmesi ve bu maddeye 24 000 
liralık ek ödenek verilmesi, (A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal transferler) 
bölümünde yeniden açılan maddelere 333 966 liralık olağanüstü ödenek verilmesi 
ve (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine 357 966 lira eklenmesi kabul edildi.457 

Kanun tasarısının 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde yapılan 
açık oylamasına 229 üye katıldı, tasarı 226 kabul, 1 ret, 2 çekinser oyla kanunlaştı.458 

Kanun, 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.   

KANUN NO 1463: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 16 Temmuz 1971 tarihinde 

455  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 317.
456  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
457  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), 
s. 133-134.
458  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), s. 317.
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toplanan 132 nci birleşimde Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.459 Teklif ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkarı tezkereleri, Millet Meclisi’nin 30 Temmuz 1971 tarihinde 
toplanan 140 ncı birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü Kemâl Yılmaz 
tarafından verilen öncelik teklifinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. 

Teklifin 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Millet Meclisi kısmının 34.000 nci Malî transferler bölümünün 34.711 nci 
(Parlâmentolararası Birliği Türk Grubunun birliğe iştirak hissesi) maddesine 5 320 
lira ek ödenek verilmesini hükme bağladı.460 

5 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 143 ncü birleşimde açık oya sunulan teklif, 
oylamaya katılan 227 milletvekilinden 224 kabul, 1 ret ve 2 çekinser oy alarak Millet 
Meclisi tarafından kabul edildi.461 

15 Ağustos 1971 tarih ve 13927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1464: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
Millet Meclisi’nin 21 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 134 ncü birleşiminde Bütçe 
Karma Komisyonuna havale edildi.462 Kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı 
birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü Kemâl Yılmaz tarafından verilen 
öncelik teklifinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin ilgili tertiplerine 12 500 000 lira ek ödenek verilmesini, bu ek ödeneğin 
Cumhuriyet Senatosu ödeneklerine 3 620 000 lira, Millet Meclisi ödeneklerine 8 880 000 
lira olarak eklenmesini hükme bağladı.463 

5 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 143 ncü birleşimde açık oya sunulan teklif, 
oylamaya katılan 226 milletvekilinden 223 kabul, 1 ret ve 2 çekinser oy alarak Millet 
Meclisi tarafından kabul edildi.464 

15 Ağustos 1971 tarih ve 13927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

459  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), s. 510.
460  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 281-282.
461  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 143 (5 Ağustos 1971), s. 510.
462  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), s. 608.
463  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 282-283.
464  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 143 (5 Ağustos 1971), s. 510.
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KANUN NO 1465: İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 19 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 133 
ncü birleşimde Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.465  Kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair  Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 
ncı birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü Kemâl Yılmaz tarafından verilen 
öncelik teklifinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde Gemi İnşaatı Fakültesi adı altında 
yeniden açılan tertiplerine 1 507 639 lira olağanüstü ödenek konulmasını, 2 nci 
maddesi, (B) işaretli cetvelin 72.000 nci özel gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine 
yardımı maddesine 1 507 639 lira eklenmesine, 3 ncü maddesi (L) işareti cetvelin 
sonuna ilgili cetveldeki kadroların eklenmesini hükme bağladı.466 

5 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 143 ncü birleşimde açık oya sunulan tasarı, 
oylamaya katılan 228 milletvekilinden 225 kabul, 1 ret ve 2 çekinser oy alarak Millet 
Meclisi tarafından kabul edildi.467 

15 Ağustos 1971 tarih ve 13927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1466: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından  19 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 
133 ncü birleşimde Bütçe Karma Komisyonuna gönderildi.468 

Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 30 Temmuz 
1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu sözcüsü 
Kemâl Yılmaz tarafından verilen öncelik teklifinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. 

Teklifin 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin tertipleri arasında 20 460 356 liralık aktarma yapılmasını, 2 nci maddesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine 
521 475 705 liralık ek ödenek verilmesini, 3 ncü maddesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 32.000 nci kamulaştırma ve 
satınalmalar bölümünde yeniden açılan resmî okul haline getirilmesine karar verilen 
özel yüksek okulların satınalınması, kamulaştırılması, kiralanması ve bunlarda 

465  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 133 (19 Temmuz 1971), s. 552.
466  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 278-279.
467  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 143 (5 Ağustos 1971), s. 510.
468  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 133 (19 Temmuz 1971), s. 553.
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yapılacak tadilât ile ilgili her türlü giderler karşılığı olan 32.200 ncü maddeye 
200 000 000 liralık olağanüstü ödenek konulmasını hükme bağladı.469 

5 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 143 ncü birleşimde açık oya sunulan tasarı, 
oylamaya katılan 228 milletvekilinden 225 kabul, 1 ret ve 2 çekinser oy alarak Millet 
Meclisi tarafından kabul edildi.470 

15 Ağustos 1971 tarih ve 13927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1480: Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak 
ödemeler hakkında Kanun 

12. 5. 1971 günü Burdur ve 22. 5. 1971 günü Bingöl’de vuku bulan depremler 
dolayısıyla bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 9 Haziran 1971 tarihinde toplanan 110 
ncu birleşimde İmar ve İskân ve Plân komisyonlarına havale edildi.471 Kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân ile Plân komisyonları raporları, 26 Temmuz 1971 günü toplanan 
137 nci birleşim gündemine alındı.472

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na Başbakan 
Nihat Erim tarafından sunulan kanun tasarısı, âfetlerin, meydana geldikleri ya da 
muhtemel bulundukları yerin genel hayatına etkili bir nitelik kazanmaları halinde, 
âfetten zarar görenlere veya zarar görmeleri muhtemel bulunanlara yardımlarda 
bulunmak devletin en önemli sosyal görevlerinden biri olarak kabul edildiğinden âfet 
işlerinde çalışan personele tatmin edici ödemeler yapılabilmesi amacını güdüyordu. 
1971 Mayısı’nda 10 gün ara ile meydana gelen Burdur ve Bingöl depremleri, bölgede 
büyük can ve mal kaybına yol açmış ve âfet hizmetlerinin önemini arttırmıştı. Ayrıca, 
âfet hizmetlerini yürülten İmar ve İskân Bakanlığı örgütlerine büyük sorumluluklar 
getiren felaket, mevcut personelin de iş kapasitesini zorluyordu. Bu iki depremin 
geniş ve yoğun âfet hizmetlerini yürütmek üzere İmar ve İskân Bakanlığının devamlı 
mahiyetteki taşra örgütlerinden ayrı olarak, inşaat amirlikleri ve şantiye şeflikleri 
kurulması zorunlu hale gelmişti. Âfet hizmetlerinin, âcil yardım işleri, inşaat hazırlık 
aşaması ve uygulamaları olmak üzere iki safhası bulunmaktaydı. Bu hizmetlerin 
en başta gelen özelliği, ivedi olmaları, gecikmeye tahammülü olmamaları, hızlı ve 
yoğun bir çalışma sistemini zorunlu kılmalarıydı. Öte yandan, Burdur ve Bingöl 
depremlerinde hizmet yerlerinden önemli bir kısmını köyler, yani ulaşım olanağı 
sınırlı olan yöreler teşkil ediyordu. Bu sebeple, âfet hizmetlerinde görev alanlar, 
çeşitli mahrumiyetler yanında, yorucu ve yıpratıcı muhit şartlarına katlanmak 
durumundaydılar. Bu yoğun çalışmalar için inşaat âmirlerine istenilen nitelikte 
personel bulmakta büyük güçlüklerle karşılaşılıyor ve hizmetlerin aksaması riski 
bulunuyordu. Burdur ve Bingöl’de kış bastırmadan afetzede vatandaşları iskân 

469  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 279-281.
470  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 143 (5 Ağustos 1971), s. 511.
471  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 110 (9 Haziran 1971), s. 127.
472  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), s. 55.
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etmek ve yeni konutlara kavuşturmak için kısa süreli istisnai hükümlerin getirilmesi 
gerekçesine dayanılarak, Maliye Bakanlığının şifahi mutabakatı sağlanmış ve 
hizmetin ağırlığına ve yoruculuğuna oranla, deprem bölgesindeki teknik elemanlara 
yüzde 100 zamlı ücret ödenmesi imkânını sağlamak ve personeli uzun süre bu yorucu 
görevlerde tutmak amacıyla kanun tasarısı hazırlanmıştı.473 

Kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 4 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 142 nci 
birleşiminde, grup yöneticileri tarafından müştereken verilen bir önergeyle, saat 
19,00’dan sonra görüşülmek üzere gündeme alındı. Bütçe-Plân Komisyonu Başkanı 
yerine sözcü Kemal Yılmaz tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesi kabul 
edilerek görüşmelere başlandı. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen İlyas Kılıç 
(Samsun), Burdur ve Bingöl bölgelerinde kış aylarında iş ve inşaat yapmanın 
zorlukları göz önüne alınarak İmar ve İskân Bakanlığı emrinde kurulacak olan inşaat 
örgütlerinde çalışacak olan âmme hizmetlilerine, yapacakları hizmetin ağırlığı, 
ehemmiyeti ve büyüklüğü karşısında, gayri muayyen saatlerde, saatle tahdid 
edilmeyen bir çalışma düzeninin içinde çalışmaları için, sağlanması lâzım gelen 
maddî imkânları getiren bu kanunu faydalı bulduğunu belirtti. Adalet Partisi grubu 
adına söz alan İlhan Ersoy (Kütahya), önceleri bütün âfet bölgelerinde çalıştırılanlara 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yüzde 100 zam verildiğini, bunun kanunlaşmasında 
zaruret olduğunu söyledi. 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), deprem, 
seylâp ve yangın gibi tabiî âfetler bölgesindeki zararları en kısa zamanda telâfi etmek 
için fiilen çalışan İmar ve İskân Bakanlığının mensupları ile, aynı yerde aynı gaye 
ile çalışan YSE ve Karayolları mensuplarına maaşlarımdan gayrı, yüzde 100’e kadar 
para verilmesini grubunun memnuniyetle kabul ettiğini ifade etti. Tasarı hakkında 
söz alan Mehmet Zekeriya Kürşad (Maraş), bu tasarının memurların, hizmet 
erkânının daima ücretle, para ile devşirme suretiyle hizmet eder hale getirilmesi 
yolunu açacağından tasarının aleyhinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu adına söz alan Mehmet Aytuğ (Elâzığ), 657 sayılı kanunun umumi esprisi 
itibariyle yan ödemeleri tamamen kaldırmış olmasına karşın, yoğun ve mesai 
tanımayan bir çalışma yapılacağından ve inşaat amirliklerine istenilen nitelikte 
personel bulmakta büyük güçlükler yaşandığından normal mesainin dışında, ağır, 
yorucu şartların gerektirdiği bir mıntakada çalışan bir kimseye elbette maddi bir 
imkân sağlamakta büyük yarar olduğunu söyleyerek tasarıyı olumlu bulduklarını 
ifade etti. Tasarının lehinde Nadir Yavuzkan (Burdur) ve Baha Müderrisoğlu’nun 
(Konya) konuşmalarından sonra Zonguldak milletvekili Kevni Nedimoğlu’nun 
verdiği yeterlik önergesi oylandı ve kabul edildi.474

473  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 142 (4 Ağustos 1971), s. 
470 vd.; 385 Sıra Sayılı Basmayazı: 12 . 5 . 1971 günü Burdur ve 22 . 5 . 1971 günü Bingöl’de vukubu-
lan depremler dolayısiyle bu deprem bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkında 
kanun tasarısı ve İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları.
474  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 142 (4 Ağustos 1971), 
s. 444-448.
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Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler hakkında kanunun 
1 nci maddesi, İmar ve İskân Bakanlığınca kurulan özel inşaat örgütlerinde 
fiilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları 
kuruluşlardan aldıkları maaş veya aylılk ücretlerinin veya yevmiyelerinin 30 günlük 
brüt tutarlarının % 100’üne kadar Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinden veya 
âfetler fonundan veya özel olarak teşkil edilen âfetele ilgili diğer fonlardan ödeme 
yapmaya İmar ve İskân Bakanının yetkili olduğunu, bu ödemenin süresinin Bakanlar 
Kurulunca tesbit edileceğini ve gerektiğinde uzatılabileceğini hükme bağladı. 

Madde üzerinde söz alan Sabahattin Savcı (Diyarbakır), seçim bölgesi olan 
Diyarbakır’ın Lice kazasında da bu depremden zarar gören vatandaşların olduğunu 
ve burada çalışacak hasar tesbit heyetinin ve teknik personelin tatmin edilerek 
denetlemeli bir şekilde çalışmalarını temin bakımından kanunun bir boşluğu kapatmış 
bulunduğunu ifade etti. İlyas Kılıç (Samsun), kurulacak olan özel inşaat örgütünde 
Köy İşleri, Enerji, Bayındırlık Bakanlıkları ile Karayolları personelinin vazife 
alabileceğini, işin çabuk görülmesi bakımından idarenin bir merkezden yapılması 
gerektiğini belirtti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), bu tasarıyla deprem bölgesine 
giden personelin maaş, yevmiye, ücretlerinin % 100 artırılması yolu açılırsa zirai 
mücadele veya hayvan hastalığı mücadelesine giden memurların da aynı ücreti 
isteyebileceğini, dolayısıyla ücretlerin değil harcırahların artırılarak maaşlarının, 
yevmiyelerinin % 50’sini geçemez diye bir kuralın getirilmesi gerektiğini belirtti. 
Turhan Özgüner (İçel), kişisel olarak tasarının lehinde olmakla birlikte maaşın 
kesin olarak, örneğin yüzde 75 arttırılması şekilinde açıklığa kavuşturulmasında 
yarar olduğunu söyledi. Plân Komisyonu adına söz alan Rıfkı Danışman (Erzurum), 
kanunun özel bir ihtiyaçtan doğduğunu, fevkalâde bir halin giderilebilmesi için 
fevkalâde tedbirlerin alınması ve normal nizamın dışına çıkılması zorunluluğu 
bulunduğunu belirtti. İmar ve İsk’an Bakanı Selahattin Babüroğlu’nun kendisine 
sorulan soruları cevaplamasından sonra Hasan Tosyalı (Kastamonu), Hüsamettin 
Başer (Nevşehir), Turhan Özgüner (İçel), Mustafa Ok (Manisa) ve Nadir Yavuzkan 
(Burdur) müştereken, Giyasettin Karaca (Erzurum), Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
İhsan Kabadayı (Konya), Şükrü Akkan (İzmir), Fuat Azmioğlu (Kütahya), Orhan 
Denk (Kastamonu) müştereken verdikleri önergeler görüşüldü.475

Tasarının 2 nci maddesi, âfet bölgelerinde, gerektiğinde hariçten eleman alınıp 
çalıştırılmasını sağlamak üzere Genel Kadro Kanunu ile Bakanlar Kurulu emrine 
verilen torba kadrolardan yeteri kadarının, İmar ve İskân Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile belirli bir süre için, adı geçen Bakanlık emrine verileceğini; 
3 ncü maddesi, bu kanun gereğince yapılan ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre ikamet gündeliği ve her ne ad altında olursa olsun başkaca 
bir yan ödeme yapılamayacağını; geçici maddesi,  657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu gereğince verilecek yan ödemelerin tatbik mevkiine girmesiyle bu kanun 
hükümlerinin yürürlükten kalkacağını hükme bağladı. Geçici madde üzerinde Ali 

475  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 142 (4 Ağustos 1971), 
s. 448-454.
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Rıza Uzuner (Trabzon) söz aldı ve 657 sayılı kanunun yan ödemelerinin olağanüstü 
hallerde çalışanları kapsamadığını, dolayısıyla geçici maddenin metinden çıkarılması 
gerektiğini belirtti. Turhan Özgüner (İçel), bu kanunun fevkalâde hali nazara alan 
bir kanun olması nedeniyle geçici maddenin gereksiz olduğunu ifade etti. Geçici 
maddenin tasarı metninden çıkarılması için Gıyasettin Karaca (Erzurum), Şükrü 
Akkan (İzmir), İhsan Kabadayı (Konya), İlhan Ersoy (Kütahya) ve Orhan Deniz 
(Kastamonu) tarafından verilen önerge kabul edilerek madde tasarıdan çıkarıldı.476 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen İlhan Ersoy (Kütahya), son yıllarda Hınıs, 
Erzurum, Varto, Sakarya, Bartın - Amasra, Alaşehir, Gediz, Burdur ve Bingöl 
depremlerinin olduğunu, bu depremlerden pek çok tecrübe edinildiğini, artık 
depremlerle ilgili İmar ve İskân Bakanlığı, ilgili bütün bakanlıklar, asker - sivil 
kuruluşlar, Kızılay Derneği gibi kurumların görev ve hizmetlerini belirleyecek 
bir kılavuzun hazırlanmasının çok önemli olduğunu, her şeyden evvel âfet 
öncesi çalışmalara hız verilmesi ve afetlerde alınacak tedbirlerin düşünülmesi ve 
sıralanması gerektiğini, özellikle deprem bölgelerinin haritalarının düzenlenmesi, 
her bölgenin en ucuz, en uygun inşaat malzemesinin tespit edilmesi ve deprem ve 
diğer âfetlere mukavemet edebilecek en uygun inşaat tarzının tâyin edilmesi, özel 
yapılar başta olmak üzere yapıların hakiki bir kontrol mekanizmasının kurulması, 
ülkedeki konut probleminin kökünden çözümlenmesi gerektiğini ifade etti. İmar 
ve İskân Bakanı Selahâttin Babüroğlu da bu kanun tasarısının kanunlaşması için 
Meclisin normal çalışma süresini taşarak ve günü geceye bağlayan saatlere kadar 
sürdürerek çalışmasını şükranla karşıladığını belirtti. Tasarının tümü oya sunularak 
kabul edildi.477

7 Eylül 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
18 Eylül 1971 tarih ve 13960 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1493: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, Meclis’in 9 Ağustos 
1971 tarihindeki 145 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.478 
Kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 11 Ekim 1971 
tarihindeki 176 ncı birleşiminde gündeme alındı.479 

476  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 142 (4 Ağustos 1971), 
s. 454-456.
477  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 142 (4 Ağustos 1971), 
s. 456-460.
478  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 145 (9 Ağustos 1971), s. 582.
479  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 176 (11 Ekim 1971), s. 334-335.
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Kanun teklifi, 20 Ekim 1971 tarihli 181 nci birleşimde görüşüldü ve 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A/3 işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 34.000 nci malî 
transferler bölümünün 34.712 nci NATO memleketleri Parlamanterleri Birliğinin 
iştirak hissesi maddesine 28 000 lira ek ödenek verilmesi hükme bağlandı.480 

Kanun teklifi Meclis tarafından 21 Ekim 1971 tarihinde yapılan 182 nci 
birleşimde oylandı ve kabul edildi. 

2 Kasım 1971 tarihinde yayınlanan 14003 sayılı mükerrer Resmî Gazetede ilan 
edilen kanun yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1494: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Meclis’in 20 Ağustos 
1971 tarihindeki 152 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.481 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 11 Ekim 1971 
tarihindeki 176 ncı birleşiminde gündeme alındı.482 

Tasarı, 20 Ekim 1971 tarihli 181 nci birleşimde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Erzurum milletvekili Rıfkı Danışman’ın öncelik önergesinin kabul edilmesi üzerine 
görüşüldü ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 
işaretli cetvelin  2.1000 nci Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünün 22.811 
nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesinden 900 000 lira düşülerek 23.000 
nci Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün 23,811 nci Makina, 
teçhizat alımları ve büyük onarımları maddesine aktarılması hükme bağlandı.483 

Kanun, 2 Kasım 1971 tarihinde yayınlanan 14003 sayılı mükerrer Resmî 
Gazetede yayınlanarak kanun yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1498: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
10 Aralık 1971 tarihinde toplanan 13 ncü birleşiminde görüşüldü. Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen tarafından verilen öncelikle görüşme teklifi kabul edildi.484 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında (32 250 000) liralık aktarma 
yapılmasını öngörüyordu. 

480  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 181 (20 Ekim 1971), s. 530-531.
481  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 152 (20 Ağustos 1971), s. 75.
482  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 176 (11 Ekim 1971), s. 335.
483  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 181 (20 Ekim 1971), s. 531.
484  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 13 (10 Aralık 1971), s. 312-313.
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Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişine bağlı cetvel
Bölüm           Düşülen
(A/l)
Millî Savunma Bakanlığı
12.000 Personel giderleri      2 000 000
13.000 Yönetim giderleri    16 773 363
Bölüm           Eklenen
16.000 Çeşitli giderler         250 000
Bölüm           Düşülen
17.000 Savunma enfrastrüktür hizmetleri 15 476 637
(A/3)
Millî Savunma Bakanlığı
Bölüm           Eklenen
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar  30 000 000

2 nci madde ise 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin, Maliye 
Bakanlığı kısmının 34.000 nci malî transferler bölümünün 34.116 ncı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne maddesine 5 203 350 liralık ek ödenek verilmesini 
karar bağladı. 

Kanun tasarısının 13 Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşimde yapılan 
açık oylamasında, tasarı, oylamaya katılan 255 milletvekilinden 252 kabul, 2 ret ve 
1 çekinser oy alarak kabul edildi.485 

Kanun, 18 Aralık 1971 tarih ve 14046 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1499: 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
13 Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Sözcüsü M. Kemal Yılmaz’ın (Ankara) verdiği ivedilik önerisiyle gündeme 
alındı ve görüşüldü. 

Tasarının 1 nci maddesi 1971 yılı Bütçe Kanununun 55 nci maddesinin (d) 
fıkrasının, “bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli meblâğları bütçeye ödenek 
ve bu ödeneklerin bir kısmının veya tamamını gider, gelir veya Hazinenin alacak 
ve borç hesaplarına kaydetmeye ve bunların arasında mümkün olan mahsupları 
yapmaya” şeklinde değiştirilmesini öngörüyordu. 2 nci madde ise A/l ve A/3 işaretli 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 6 237 000 liralık aktarma 
yapılmasını gerektiriyordu:

485  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 392.
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1 Sayılı cetvel
Bölüm     Eklenen 
(A/l)
Ticaret Bakanlığı
12.000 Personel giderleri    2 437 000
13.000 Yönetim giderleri    2 000 000
15.000 Kurum giderleri    1 080 000
16.000 Çeşitli giderler        720 000
Bölüm     Düşülen
(A/3)
Devlet Plânlama Teşkilâtı
34.003 Malî ve transferler    6 237 000

3 ncü madde ile 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/3 işaretli cetvelin Devlet 
Plânlama Teşkilâtı kısmının 34.000 nci malî transferler bölümünün 34.110 ncu 
ihracatı ve turizmi geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli idareler 
ile kamu teşebbüslerine yapılacak aktarma ve ödemeler maddesinden 500 000 lira 
düşülerek mezkûr yıl Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmının 23.000 nci Makina, Teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümlünde 
makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar adı ile yeniden açılan 23.1611 nci 
maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılması karara bağlandı. 

4 ncü madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/3 işaretli cetvellerin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 86 427 761 liralık ek ödenek verilmesini 
öngörüyordu:

(2) Sayılı cetvel
Bölüm              Lira
(A/l)
Dışişleri Bakanlığı
12.000 Personel giderleri    1 355 125
Millî Eğitim Bakanlığı
12.000 Personel giderleri    2 366 564
14000 Hizmet giderleri    7 340 222
16000 Çeşitli giderler              20 000 000

(A/3)
Millî Eğitim Bakanlığı
36.1000 Borç ödemeleri                       55 365 850
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5 nci madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmından ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadroları serbest bıraktı. 6 ncı 
madde ise, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtların çıkarılmasını ve yerine ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtların eklenmesini öngörüyordu. Maddeler, cetvelleriyle birlikte kabul edildi.486

Tasarı, 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşimde oylamaya katılan 329 
üyeden 321 kabul, 4 ret ve 4 çekinser oy alarak kanunlaştı.487 

Kanun, 26 Aralık 1971 tarih ve 14054 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1500: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 13 Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde Bütçe 
Karma Komisyonu Başkan Yardımcısı Sözcü M. Kemal Yılmaz’ın (Ankara) verdiği 
ivedilik önerisiyle gündeme alındı ve görüşüldü.

Tasarı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A/13 işaretli cetvelin 34.000 nci malî transferler bölümünün 34.290 ncı Akdeniz 
Oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım maddesine 5 203 300 liralık ek ödenek 
verilmesini ve B işaretli cetvelin 72.000 nci özel gelirler bölümünün 72.100 ncü 
Hazine yardımı maddesine 5 203 350 lira eklenmesini öngörüyordu.488

Tasarı, 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşimde oylamaya katılan 331 
üyeden 323 kabul, 4 ret ve 4 çekinser oy alarak kanunlaştı.489 

Kanun, 26 Aralık 1971 tarih ve 14054 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1501: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 24 Aralık 1971 tarihinde 
toplanan 20 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın 
(Balıkesir) öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesi üzerine görüşüldü.490 

Tasarının 1 nci maddesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelin, 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 10 000 000 liralık aktarma yapılmasını 
öngörüyordu: 

486  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 358-361.
487  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 541.
488  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 362-363.
489  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 541.
490  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 611-612.
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(1) SAYILI CETVEL
Bölüm       Ödeneğin çeşidi   Eklenen Lira
(A/l)
Maliye Bakanlığı
13.000 Yönetim giderleri    10 000 000
14.000 Hizmet giderleri    10 000 000
2 nci madde, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelin, (2) sayılı 

cetvelde yazılı tertiplerine 20 975 000 liralık ek ödenek verilmesini gerektiriyordu: 

(2) SAYILI CETVEL 
Bölüm  Ödeneğin çeşidi   Eklenen Lira 

(A/l)
Maliye Bakanlığı
13.000 Yönetim giderleri    4 025 000

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
12.000 Personel giderleri    1 950 000

Tarım Bakanlığı
12.000 Personel giderleri       650 000
13.000 Yönetim giderleri              12 455 000
14.000 Hizmet giderleri    1 895 000

3 ncü madde 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı E işaretli cetvelden, (3) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtların çıkarılmasını, yerine (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtların 
eklenmesini öngörüyordu. Tasarı, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde 
toplanan 21 nci birleşiminde, oylamaya katılan 258 milletvekilinde 251 kabul, 4 ret 
ve 3 çekinser oyla kabul edildi.491 

2 Ocak 1972 tarihinde 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe 
girdi.

KANUN NO 1502: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet 

491  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
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Meclisi’nin 24 Aralık 1971 tarihinde toplanan 20 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) öncelik ve ivedilik önergesinin 
kabul edilmesi üzerine görüşüldü.492 

Tasarının 1 nci maddesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 60 108 482 liralık ek ödenek 
verilmesini hükme bağlıyordu:

(1) Sayılı cetvel
Bölüm Ödeneğin çeşidi    Lira
(A/l)
Millî Savunma Bakanlığı
16.000 Çeşitli giderler    500 000
İçişleri Bakanlığı
13.100 Yönetim giderleri    863 000
Jandarma Genel Komutanlığı
12.000 Personel Giderleri    653 301
 Tarım Bakanlığı
12.000 Personel giderleri     79 500
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
13.000 Yönetim giderleri             1 600 000
 Sanayi Bakanlığı
13.000 Yönetim giderleri    887 500

(A/3)
İçişleri Bakanlığı
34.000 Malî transferler            55 525 181

2 nci madde, (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin Çalışma Bakanlığı kısmında (2) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 10 000 002 liralık olağanüstü ödenek 
verilmesini hükme bağlıyordu. 

(2) SAYILI CETVEL
(A/1)
Çalışma Bakanlığı
Bölüm  Ödeneğin çeşidi   Lira
12.000 Personel giderleri        2
35.000 Sosyal transferler      10 000 000

492  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 612-614.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 257 milletvekilinde 250 kabul, 4 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.493 

2 Ocak 1972 tarihinde 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe 
girdi.

KANUN NO 1503: 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli T. K. cetvelinde 
(Torba kadrolar) değişiklik yapılması hakkında kanun 

Millet Meclisi’nin 25 Ekim 1971 tarihinde toplanan 184 ncü birleşiminde Bütçe 
Karma Komisyonuna havale edilen 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli Torba 
Kadrolar Cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet ‘Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, 22 Aralık 1971 tarihinde toplanan 19 ncu birleşimde 
gündeme konuldu.494 

Kanun tasarısı 24 Aralık 1971’de toplanan 20 nci birleşimde Bütçe Karma 
Komisyonu

Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen ivedilik önergesi üzerine 
görüşülmeye başlandı. Tasarının tümü üzerinde Nuri Kodamanoğlu (Niğde) 
söz aldı ve Devlet Personel Kanununun kuruluş kanunlarında yer alan kadro 
cetvellerini kaldırdığını, Maliye Bakanlığına verilen torba kadrolardan Bakanlar 
Kurulu kararı ile çeşitli hizmet alanlarına kadroların dağıtıldığını ve bir Bakanlar 
Kurulu kararnamesi ile bu kadroların ilk 4 derecelerinin hangi bakanlıklarda hangi 
hizmetlere tahsis edileceğinin düzenlendiğini ifade etti. Kodamanoğlu, Maliye 
Bakanlığının öğretmenlere ilk 4 dereceden kadro tahsis etmemesini eleştirerek 
bunun düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuşmanın ardından maddelere geçildi 
ve tasarının 1 nci maddesiyle 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli T. K. (Torba 
kadro) cetveli kaldırıldı ve yerine tasarıya ilişik cetvelde yazılı kadrolar konuldu. 
Meclis, ayrıca kanunun 1 Mart 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacağını 
hükme bağladı.495 

İlk oylamada gerekli çoğunluğu sağlayamayan tasarı, 27 Aralık 1971 tarihinde 
toplanan 21 nci birleşimde yeniden oylandı ve 258 milletvekilinden 254 kabul, 2 ret, 
2 çekinser oy alarak Meclis tarafından kabul edildi.496 

Kanun 2 Ocak 1972 tarih ve 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 
KANUN NO 1504: 1971 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 

493  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
494  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 19 (22 Aralık 1971), s. 573.
495  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 614-615.
496  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
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Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 24 Aralık 1971 tarihinde toplanan 20 
nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesi üzerine görüşüldü.497 

Tasarının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretti cetvelin 
Millet Meclisi kısmının 11.000 nci ödenekler bölümünün 11.370 nci üyeler tedavi 
giderleri maddesine 2 500 000 lira ek ödenek verilmesini öngörmüştü.  

Tasarı, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 251 milletvekilinde 247 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.498 2 Ocak 1972 tarihinde 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1505: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa dağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet 
Meclisi’nin 24 Aralık 1971 tarihinde toplanan 20 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) öncelik ve ivedilik önergesinin 
kabul edilmesi üzerine görüşüldü.499 

1 nci maddesi Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin, (1) sayılı cetvelde yazılı kurum giderleri tertiplerine 900 000 liralık 
ek ödenek verilmesini öngören tasarının 2 nci maddesi, (B) işaretli cetvelin 72.000 
nci özel gelirler bölümünün 72.400 ncü geçen yıldan devreden nakit maddesine 900 
000 lira eklenmesini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 256 milletvekilinde 252 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.500 2 Ocak 1972 tarihinde 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1506: Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet 
Meclisi’nin 24 Aralık 1971 tarihinde toplanan 20 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) öncelik ve ivedilik önergesinin 
kabul edilmesi üzerine görüşüldü.501 

497  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 615-616.
498  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
499  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 616-617.
500  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
501  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 617-618.
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Tasarının 1 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin 36.000 nci borç ödemeleri bölümünde geçen ve eski 
yıllar karşılıksız borçları adıyla yeniden açılan 36.330 ncu maddeye 7 298 583 liralık 
olağanüstü ödenek konulmasını ve 2 nci maddesi, (B) işaretli cetvelin 61.000 nci 
kurumlar hâsılatı bölümünün 61.110 ncu döner sermayeden yardım olarak maddesine 
7 298 583 lira eklenmesini hükme bağlıyordu. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 251 milletvekilinde 247 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.502 2 Ocak 1972 tarihinde 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1507: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 24 Aralık 1971 tarihinde toplanan 20 
nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesi üzerine görüşüldü.503 

Tasarının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Cumhuriyet Senatosu kısmının 23.000 nci makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları bölümünün 23.612 nci taşıt alımları maddesine 60 000 lira ek ödenek 
verilmesini hükme bağlıyordu.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 251 milletvekilinde 247 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.504 2 Ocak 1972 tarihinde 14060 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1508: 819 sayılı Devlet memurlarına avans suretiyle ödeme 
yapılmasına dair olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

C. Bilgehan (Balıkesir), A. Ş. Ağanoğlu (Trabzon Senatörü), C. Yıldırım (İstanbul 
Senatörü), M. N. Kodamanoğlu (Niğde), M. N. Çerezci (Niğde), E. Dikmen (Trabzon), 
O. Kabibay (İstanbul), V. Tanır (Konya), Ş. Asbuzoğlu (Eskişehir), A. R. Uzuner 
(Trabzon) V. Engin (Kocaeli), B. Asutay (İzmir), M. Arslantürk (Trabzon), İ. Öktem 
(Bursa), H. Çetinkaya (Erzincan), C. Sayın (Edirne), M. Çalıkoğlu (Çanakkale) ve 
C. Sungur (Yozgat) tarafından hazırlanan ve Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
teklif üniversiteler personeli maaşlarına avans şeklinde ilâve ödeme yapılmasını 
öngörüyordu. Kanun teklifinin gerekçesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
uygulanmasıyla ilgili 1327 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin üniversite personelini 

502  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
503  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 618.
504  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
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kapsamı dışında bırakmasıydı. Üniversitelerde öğretici kadrolarda bulunanlara 
ödenecek maaş ücret ve her türlü istihkakların yeni ölçülere bağlanması için ayrı bir 
Üniversite Personel Kanunu çıkarılması öngörülmüştü. Devlet Memurları ve Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinde görevli personel 1 Mart 1970 tarihinden itibaren geçerli 
olan ve 1 Aralık 1970 tarihinden beri uygulanan yeni ölçülerde maaş ve ücretler 
alıyorlardı, ancak henüz kendi kanunları çıkmadığı için üniversite personeline 
eski aylıklar ödeniyordu. Üniversiteler personel kanununun ne zaman çıkarılacağı 
belli değildir. Teklifin gerekçesi, bu durumun üniversitelerde huzursuzluğa neden 
olduğunu, artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarından başka gelirleri bulunmayan 
öğretim kadrosunun büyük çoğunluğunun geçim sıkıntısı çektiğini, üniversitede 
görevlere karşı ilginin azalmasına ve bir kısım profesör, doçent ve asistanların başka 
sahalarda iş aramalarına sebep olduğunu ve bu hale son vermek için acele tedbir 
alınması zorunlu görüldüğünden üniversiteler personel kanunu çıkarılıncaya kadar, 
eski ve yeni maaşlar arasındaki farkların avans şeklinde ödenmesini öngören bu kanun 
teklifinin hazırlandığını belirtiyordu. Teklif, sadece üniversiteler için uygulanmakta 
olan 819 sayılı Devlet Memurlarına Avans Suretiyle Ödeme Yapılmasına dair 
Kanunun birkaç maddesinde değişiklik yapılmasını öngörmekteydi. 

Teklifin birinci maddesi 819 sayılı Avans Kanununun birinci maddesini değiştirmekte 
ve aylığı 400 - 950 lira arasında olanlara % 125 oranında, aylığı 1 100-2 000 arasında 
olanlara % 100 oranımda avans verilmesini öngörüyordu. Teklifin ikinci maddesi; 
819 sayılı Avans Kanununun 5 nci maddesini değiştirilmesini ve avansların 
üniversite saymanlıklarınca ve üniversite bütçesinden ödenmesini; üniversiteler 
personel kanunu çıkarılıp yürürlüğe konacağı tarihe kadar avans şeklinde yapılacak 
tediyelerle ileride kesin şeklini alacak maaşlar arasındaki farkların ne tarzda işleme 
tabi tutulacağını gösteriyordu.505 

819 sayılı Devlet memurlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan 
Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun, 24 Aralık 1971 
tarihinde toplanan 20 nci birleşimde Plân Komisyonu Başkanının verdiği öncelik 
önergesinin kabulü üzerine görüşülmeye başlandı. 

Teklifin tümü üzerinde M.G.P. grubu adına İhsan Kabadayı (Konya) söz aldı ve  
Üniversite Kanununun Anayasa değişiklikleri içerisinde ele alındığını, Üniversite 
Kanununun gecikeceğinin anlaşılması üzerine bu kanun ile üniversite hocalarının 
malî meselelerimi halledecek bu kanunun birbirine karıştırılmaması ve bu avans 
kanunu teklifinin süratle çıkarılması gereğini belirtti. Şahsı adına söz alan İhsan Ataöv 
(Antalya), Üniversite Personel Kanununun bir an evvel çıkması gerektiğini, nu kanun 
olmadıkça yapılacak maaş zammının meseleyi köklü bir çözüme götürmeyeceğini, 
Millî Eğitim Bakanlığının ilkokul, ortaokul öğretmenlerinin derdine de deva bulması 
gerektiğini, öğretmenlerin kadrosuzluk sıkıntılarının çözümlenmesi gerektiğini, 
ancak bu avans teklifini de uygun bulduğunu beyan etti. 

505  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 
639 vd. 438 Sıra Sayılı basmayazı: Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 17 arkadaşının, 819 sayılı 
Devlet Memurlarına avans suretiyle ödeme yapılmasına dair olan Kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun.



198

C.H.P. grubu adına söz alan Celal Sungur (Yozgat), 1327 sayılı Kanunla, devlet 
sektöründeki kamu hizmeti gören herkesin maaşları arttığı halde üniversitelerde 
öğretim üyeleri ve yardımcılarının, akademilerdeki öğretim üyeleri ve yardımcıları 
ile Türkiye Orta Doğu Amme İdaresindeki öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
Personel Kanununun dışında kaldıklarını ve bu kanun teklifinin üzerinde spekülâsyon 
yapılmadan biran evvel çıkarılmasını desteklediklerini açıkladı. 

D.P. grubu adına konuşan Rasim Cinisli de (Erzurum), kanun teklifinin, 
üniversite öğretim görevlilerine ihmal edilen, verilmemiş olan hakkı geç de olsa 
yerine getirmek için olduğunu söyledi. Plan Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz 
(Ankara), bu kanun teklifinin, 819 sayılı Kanunla memurlara verilmekte olan yüzde 
10 ve 15 avansı yüzde 100’e ve yüzde 125’e çıkartan bir teklif olduğunu, bu teklif 
hazırlanırken Üniversiteler Kanununa tâbi olan Âmme İdaresi Enstitüsü ile İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademilerinin unutulmuş olduğunu, bunların da dâhil edilmesi 
hususunda bir önerge geleceğini belirtti. A.P. grubu adına Orhan Dengiz (Uşak) söz 
aldı ve A.P. grubunun, dengesizliği önlemek bakımından bu kanun teklifinin lehinde 
olduğunu açıkladı. Plan Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara) yeniden 
söz alarak, avansın, kadroların karşılığı olan miktar üzerinden verileceğini, örneğin, 
öğretim üyesinin kadrosunun karşılığı 2000 lira ise 2000 lira avans alacağını, yani 
toplam 4000 lira elde edeceğini, bu ödemeye yan ödemelerin dâhil olmadığını 
belirtti. Hilmi İşgüzar (Sinop) ve Suna Tural (Ankara) teklif lehinde söz aldı.506 

Teklifin 1 nci maddesi, Üniversiteler Personel Kanununun yürürlüğe gireceği 
tarihe kadar, Üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılarına 263 sayılı Kanun gereğince 
zamma esas olan aylıklarına ilâve olarak her ay 400 ilâ 950 TL olanlara % 125, 1 100 
ilâ 2 000 TL olanlara % 100 avans verileceğini öngörüyordu. Madde üzerinde Hilmi 
İşgüzar (Sinop), Suna Tural (Ankara), Turhan Özgüner (İçel) ve Hüsamettin Başer 
(Nevşehir) görüşlerini sundular.  Hüsamettin Başer (Nevşehir) avans oranlarının % 
100 ve % 75 olarak değiştirilmesi ve Hilmi İşgüzar (Sinop) oranın % 125 olarak 
benimsenmesini önerdiler. Bu önergeler kabul görmedi. 

2 nci madde, 819 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek Kanunun 5 nci maddesini 
değiştiriyor ve verilecek avansların üniversiteler saymanlıklarınca bütçe ve gider 
yazılmak suretiyle ödeneğine mahsup edileceğini hükme bağlıyordu. Madde 
üzerinde Gıyasettin Karaca (Erzurum) ve Mustafa Üstündağ (Konya) söz aldılar. 
Üstündağ ve Hilmi Biçer (Sinop) değişiklik önergeleri sundular. Bu önergeler kabul 
edilmedi. Komisyon Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir) ve on dört üyenin sunduğu 
bir takrirle, kanunun, personel kanunları çıkıncaya kadar, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri öğretim üyeleri ve yardımcıları ile Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında da uygulanması için 3 ncü 
madde eklendi. Plan Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara) Devlet Güzel 
Sanatlar Akademileri ve Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin bu metne 
katılmasını talep etti.507 

506  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 591-601.
507  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 20 (24 Aralık 1971), s. 601-611.
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Kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci 
birleşiminde, oylamaya katılan 256 milletvekilinde 250 kabul, 2 ret ve 4 çekinser 
oyla kabul edildi.508 Kanun, 31 Aralık 1971 tarihinde 14059 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı. 

KANUN NO 1510: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 7 Ocak 1972 tarihinde toplanan 25 nci birleşiminde, Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Yardımcısı Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından 
verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı.509  

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Millet Meclisi kısmının 12.000 nci ahdî münasebetler yollukları bölümünün 
12.911 nci Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları maddesine 150 000 lira ek ödenek verilmesini hükme bağlıyordu. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 10 Ocak 1972 tarihinde toplanan 26 ncı birleşiminde, 
oylamaya katılan 232 milletvekilinde 228 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.510 Kanun, 14 Ocak 1972 tarihinde 14072 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1511: Harcırah Kanununa ek Kanun 
Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 

Millet Meclisi’nin 13 Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde, Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşülmeye başlandı.511  

Plan Komisyonu Sözcüsü M. Kemal Yılmaz, (Ankara), örfi idarenin devam 
ettiğini, Meclisler tarafından sıkıyönetimin uzatılmasının kabul edildiğini, 
sıkıyönetimde geçici görev olarak vazife almış subay ve astsubaylara harcırah 
vermek zorunluluğu bulunduğunu ve bu harcırahın verilebilmesi için bu tadil 
gereğinin ortaya çıktığını açıkladı. Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 10 Şubat 
1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa, Ek Madde 2 başlığı altında, 13 
Mayıs 1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) 
bendindeki personelden başka yerde geçici olarak görevlendirilenlerin harcırah 
yevmiyelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesindeki süre tahdidine 
bağlı olmaksızın, Sıkıyönetim süresince tam olarak ödeneceğine ve sıkıyönetim 

508  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
509  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 25 (7 Ocak 1972), s. 58-59.
510  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 686.
511  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 362-364.
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mahkemelerinde çalışmak üzere başka yerlerden geçici görevle gönderilmiş olanlar 
hakkında, sıkıyönetimin bitiminden sonra da, bu mahkemelerin görevleri sona 
erinceye kadar birinci fıkra hükmünün uygulanmasına devam edileceğine ilişkin 
madde eklenmesi hükme bağlandı. 

Millet Meclisi tarafından 13 Ocak 1972 tarihinde kabul edildi. Kanun, 19 Ocak 
1972 tarihinde 14077 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak, sıkıyönetimin ilan tarihi 
olan 15 Mayıs 1971 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1513: Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 14 Ocak 1972 tarihinde toplanan 28 nci birleşiminde, Bütçe 
Plân Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı.512  

Tasarının 1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 87 000 000 lira ek ödenek 
verilmesine ilişkindi: 

Karayolları Genel Müdürlüğü
(A/2)
Bölüm Ödeneğin çeşidi             Lira
22.000 Yapı, tesis ve büyük
onarım giderleri    57 000 000
23.000 Makina, teçhizat taşıt 
alımları ve onarımları   30 000 000

2 nci madde ise Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci özel gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine yardımı 
maddesine 87 000 000 lira eklenmesini öngörüyordu.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 21 Ocak 1972 tarihinde toplanan 31 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 250 milletvekilinde 241 kabul, 7 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.513 Kanun, 25 Ocak 1972 tarihinde 14083 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

512  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 28 (14 Ocak 1972), s. 240-241.
513  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 31 (21 Ocak 1972), s. 427.
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KANUN NO 1514: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 14 Ocak 1972 tarihinde toplanan 28 nci birleşiminde, Bütçe 
Plân Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı.514  

Tasarının 1 nci maddesi, Devleti Su İşleri Genel Müdürlüğü (A/2) cetvelinde 
yapı, tesis ve büyük onarım giderlerine 58 000 000, makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımlarına 5 000 000 lira konulmasını öngörüyordu.515 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 21 Ocak 1972 tarihinde toplanan 31 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 252 milletvekilinde 246 kabul, 5 ret ve 1 çekinser oyla kabul 
edildi.516 Kanun, 25 Ocak 1972 tarihinde 14083 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1515: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 Ocak 
1972 tarihinde toplanan 28 nci birleşiminde, Bütçe Plân Komisyonu Başkanı Cihat 
Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşülmeye başlandı.517  

Tasarının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 798 807 101 liralık ek ödenek verilmesini 
öngörüyordu: 

Bölüm            Lira
(A/l)
Dışişleri Bakanlığı
12.000 Personel giderleri    700 000
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
15.000 Kurum giderleri             2 825 000
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
12.000 Personel giderleri    375 000

514  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 28 (14 Ocak 1972), s. 241-242. 
515  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 28 (14 Ocak 1972), s. 
241-242. Meclis tutanaklarında, DSİ bütçesini ilgilendiren bu sayfalarda küçük bir hata vardır. DSİ 
bütçesinde aktarılan miktar 63 000 000 lira olmasına karşılık, bir önceki yasama faaliyetini ilgilendiren 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ilişkin olan aktarma miktarı yazılmıştır.
516  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 31 (21 Ocak 1972), s. 427.
517  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 28 (14 Ocak 1972), s. 242-243.
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(A/3)
Maliye Bakanlığı
31.000 Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri               825 000 000
33.000 İktisadi transferler         425 000 000
34.000 Malî transferler           44 907 101
Tasarı, Millet Meclisi’nin 21 Ocak 1972 tarihinde toplanan 31 nci birleşiminde, 

oylamaya katılan 252 milletvekilinde 246 kabul, 5 ret ve 1 çekinser oyla kabul 
edildi.518 Kanun, 25 Ocak 1972 tarihinde 14083 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

 KANUN NO 1518: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci 
birleşiminde, Bütçe Plân Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan tarafından verilen 
ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.519

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü’nün 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci Sosyal Transferler 
bölümünün 35.210 ncu % 1 ek karşılıklar maddesine 124 376 liralık ek ödenek 
verilmesini, 2 nci maddesi ise (B) işaretli cetvelin 61.000 nci devletçe yönetilen 
kurumlar hasılatı bölümünün 61.110 ncu döner sermaye gelirleri maddesine 12 376 
lira eklenmesini öngörüyordu. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1972 tarihinde toplanan 36 ncı birleşiminde 
açık oya sunuldu. Oylamaya katılan 230 milletvekilinden 222 kabul, 6 ret ve 2 
çekinser oy alan tasarı yasalaştı.520 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1519: İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde, Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü.521

518  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 31 (21 Ocak 1972), s. 427.
519  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 481-482.
520  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), s. 583.
521  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 482-483.
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Tasarının 1 nci maddesi İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin rektörlük kısmının 22.000 nci yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri bölümünün 22.811 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri maddesinden 
200 000 liralık ödenek düşülerek, adı geçen cetvelde yeniden açılan 21.000 nci etüt 
ve proje giderleri bölümünün 21.811 nci etüt ve proje giderleri maddesine olağanüstü 
ödenek olarak aktarılmasını, 2 nci maddesi, (A/l) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi 
kısmının ilgili tertiplerine 2 500 000 liralık ek ödenek verilmesini, 3 ncü maddesi ise 
72.000 nci özel gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine 2 500 000 
lira eklenmesini öngörüyordu.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1972 tarihinde toplanan 36 ncı birleşiminde açık 
oya sunuldu. Oylamaya katılan 229 milletvekilinden 222 kabul, 6 ret ve 1 çekinser oy 
alan tasarı yasalaştı.522 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1520: Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde, Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü.523

Tasarının 1 nci maddesi Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı bütçesinin (A/3) işaretli 
cetvelin 36.000 nci borç ödemeleri bölümünün 36.400 ncü ilâma bağlı borçlar 
maddesine Maliye Bakanlığınca eklenen 44 907 101 liralık ödenek karşılığı olarak 
Üniversitenin 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci özel 
gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine 44 907 101 lira eklenmesi 
hükmünü taşıyordu. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1972 tarihinde toplanan 36 ncı birleşiminde açık 
oya sunuldu. Oylamaya katılan 228 milletvekilinden 221 kabul, 7 ret oy alan tasarı 
yasalaştı.524 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1521: Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 4 
Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde, Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.525

522  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), s. 583.
523  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 483-484.
524  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), s. 583.
525  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 484.
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Tasarının 1 nci maddesi Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Rektörlük kısmının 14.000 nci hizmet giderleri bölümünde 14.442 
nci diğer vergi, resim ve harçlar adıyla yeni bir madde açılmasını ve bu maddeye 
17.200 liralık olağanüstü ödenek konulmasını, 2 nci madde, (B) işaretli cetvelin 
72.000 özel gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine 17.200 lira 
eklenmesini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1972 tarihinde toplanan 36 ncı birleşiminde 
açık oya sunuldu. Oylamaya katılan 226 milletvekilinden 220 kabul, 6 ret oy alan 
tasarı yasalaştı.526 Kanun 15 Şubat 1972 tarih ve 14100 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1522: İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ‹raporuna idair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde, Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Yrd. Cumhuriyet Senatosu Edirne üyesi Nafiz Ergeneli 
tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.527

Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l)  ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili cetvelde yazılı tertiplerine 3 440 000 
liralık ek ödenek verilmesine, 2 nci maddesi, (B) işaretli cetvelin 72.000 nci özel 
gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine yardımı maddesine 3 440 000 lira eklenmesine 
dairdi. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 9 Şubat 1972 tarihinde toplanan 37 nci birleşiminde 
açık oya sunuldu. Oylamaya katılan 244 milletvekilinden 238 kabul, 6 ret oy alan 
tasarı yasalaştı.528 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1523: Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde, Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı Yardımcısı Cumhuriyet Senatosu Edirne üyesi Nafiz Ergeneli 
tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.529

Tasarı, Tekel Genel Müdürlüğü 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, kanuna ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 3 826 586 liralık ek 

526  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), s. 583.
527  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 484-485.
528  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), s. 661.
529  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 485-486.
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ödenek verilmesine, 2 nci maddesi, (A/3) işaretli cetvelin 36.000 nci borç ödemeleri 
bölümünde geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları adıyla yeniden açılan 36.330 
uncu maddeye 182 261 liralık olağanüstü ödenek konulmasına, 3 ncü maddesi, (B) 
işaretli cetvelin 63.000 nci çeşitli gelirler ve cezalar bölümünün 63.130 ncu Tekel 
safi hasılatı maddesine 4 008 847 lira eklenmesine ilişkindi. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 9 Şubat 1972 tarihinde toplanan 37 nci birleşiminde 
açık oya sunuldu. Oylamaya katılan 245 milletvekilinden 237 kabul, 7 ret ve 1 çekinser 
oy alan tasarı yasalaştı.530 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1524: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1), (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde toplanan 35 nci 
birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu

Başkanı Yrd. Cumhuriyet Senatosu Edirne üyesi Nafiz Ergeneli tarafından 
verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.531

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin Millet Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
980 000 liralık aktarma yapılmasını hükme bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 9 Şubat 1972 tarihinde toplanan 37 ncı birleşiminde 
açık oya sunuldu. Oylamaya katılan 242 milletvekilinden 235 kabul, 6 ret ve 1 çekinser 
oy alan tasarı yasalaştı.532 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1525: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu re 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 
tarihinde toplanan 35 nci birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Cumhuriyet Senatosu Edirne üyesi

Nafiz Ergeneli tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşüldü.533

Tasarının tümü üzerinde Ahmet Şener (Trabzon) konuştuktan sonra maddelere 
geçildi. Tasarının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin (1) sayılı cetvelinde yazılı tertipleri arasında 160 000 liralık aktarma 
yapılmasına, 2 nci maddesi (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin (2) sayılı cetvelde 

530  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), s. 661.
531  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 486-487.
532  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), s. 661.
533  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 487-489.
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yazılı tertiplerine 159 924 892 liralık ek ödenek verilmesine, 3 ncü maddesi (A/3) 
işaretli cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmının 35.000 nci sosyal transferler bölümünde 
mühendisler için fabrika içi eğitim merkezine yardım adıyla yeniden açılan 35.780 
nci maddeye 3 300 000 liralık olağanüstü ödenek konulmasına ve 4 ncü maddesi 
(R) işaretli cetvelden (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtın çıkarılmasına, yerine, (4) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtın eklenmesine ilişkindi. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 9 Şubat 1972 tarihinde toplanan 37 ncı birleşiminde 
açık oya sunuldu. Oylamaya katılan 244 milletvekilinden 237 kabul, 6 ret ve 1 
çekinser oy alan tasarı yasalaştı.534 Kanun 12 Şubat 1972 tarih ve 14097 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1526: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1972 
tarihinde toplanan 38 nci birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Cihat 
Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen ivedilik önergesinin kabulüyle görüşüldü.535

Tasarının 1 nci maddesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, tasarıya ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 5 104 000 
liralık aktarma yapılmasını, 2 nci maddesi (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin tasarıya 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 1 900 275 697 liralık ek ödenek verilmesini3 
ncü maddesi (A/l) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının 
14.000 nci hizmet giderleri bölümünde, 14.550 nci staj ve öğrenim giderleri adı ile 
yeni bir madde açılmasını ve bu maddeye 1 liralık olağanüstü ödenek konulmasını 
ve 4 ncü maddesi (R) işaretli cetvelden, tasarıya ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtın 
çıkarılmasını, yerine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtın eklenmesini öngörüyordu. 

Tasarı, 20 Şubat 1972 tarihinde toplanan 44 ncü birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 230 milletvekilinden 228 kabul, 
2 ret oyu alarak kanunlaştı.536 Kanun 18 Şubat 1972 tarih ve 14 103 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1529: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı 
genel bilançosunun onanmasına dair Kanun 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 takvim yılı konsolide 
bilançosuna ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci 
birleşiminde, Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından 
verilen ivedilik önergesinin kabulüyle görüşüldü.537

534  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), s. 661.
535  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 38 (11 Şubat 1972), s. 721-722.
536  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 44 (20 Şubat 1972), s. 439. 
537  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 649.
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Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 takvim 
yılı döner sermaye genel bilançosu ile kâr ve zarar hesabının onandığını hükme bağladı. 

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 227 milletvekilinden 224 kabul, 
1 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.538 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1530: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci 
birleşiminde, Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından 
verilen ivedilik önergesinin kabulüyle görüşüldü.539

Kesinhesap kanunu tasarısının 1 nci maddesi, BTGM’nin 1967 bütçe yılı 
genel harcamalarının 25 084 264,33 lirasının cari harcamalara, 53 818 927,15 
lirasının yatırım harcamalarına, 22 306 985,06 lirasının sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 101 210 176,54 lira olduğunu, 2 nci 
maddesi, Genel Müdürlüğün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatın, 112 138 227,46 
lirasının normal gelirlerden, 11 923 523) lirasının özel gelirlerden oluştuğunu ve 
harcanmayan 27 959 872,64 liranın ertesi yıla devredilerek yılın tahsilatının 
96 101 877,82 lira olarak kaldığını hükme bağladı. Tasarının 3 ncü maddesi gider ve 
gelir arasındaki farkı teşkil eden 5 108 298,72 liralık açığın mevcutlarla 

Karşılandığını ve 4 ncü maddesi, 1967 bütçe yılı içinde harcanmayan 3 209 889,19 
liralık ödeneğin yok edilerek özel kanunlar gereğince kayıt olunan ödenekten yılı 
içinde harcanmayan 22 188 398,52 liranın ertesi yıla devredildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 226 milletvekilinden 223 kabul, 
3 çekinser oy alarak kanunlaştı.540 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1531: Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen ivedilik 
önergesinin kabulüyle görüşüldü.541

538  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 
539  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 658-659.
540  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 770. 
541  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 652-656.
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Kanunun tümü üzerinde söz isteyen Hilmi İşgüzar (Sinop), Karayollarının kamu 
hizmetini kendisi yapacağı yerde, çeşitli yollardan müteahhitlere vermesi yüzünden 
yolların zamanında yapılamadığını, yol müteahhitleri milyoner olurlarken çalıştırılan 
işçilere haklarının verilemediğini, içinde bulunulan (Şubat) mevsimde Sinop ilinin 
ilçelerinin tamamen trafiğe kapalı bir vaziyette bulunduğunu, yolların bozuk, trafiğe 
kapalı, bakımsız ve tehlikeli bir halde olduğunu ifade etti. Sayıştay Komisyonu 
Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Karayolları teşkilâtının kurulduğundan beri 
büyük mesaisi ile ve fevkalâde güzel başarılarıyla beliren bir teşkilât olduğunu ve 
her hangi bir vilâyette veya birkaç kaza arasındaki yolların bozukluğu sebebiyle 
kurumu topyekûn kötülemenin doğru olmayacağını belirtti. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısının 1 nci 
maddesi, Genel Müdürlüğün 1967 bütçe yılı genel harcamalarının 1 538 210 063,10 lira; 
2 nci maddesi toplam tahsilatın 1 540 426 608,68 lira olduğunu; 3 ncü maddesi, gelir 
ve gider arasındaki farkın 2 216 545,58 lira olduğunu; 4 ncü maddesi, Karayolları 
Genel Müdürlüğüne 55 043 628,94 liralık avans verildiğini; 5 nci maddesi, 
harcanmayan 48 528 356,46 liralık ödeneğin yok edildiğini ve özel kanunlar 
gereğince kayıt olunan ödenekten yılı içinde harcanmayan 38 164 137,99 liranın 
ertesi yıla devredildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 227 milletvekilinden 221 kabul, 
3 ret ve 3 çekinser oy alarak kanunlaştı.542 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1532: Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen ivedilik 
önergesinin kabulüyle görüşüldü.543

Tasarının 1 nci maddesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı genel 
harcamalarının 27 178 869,14 lirası cari harcamalara, 17 807 256,36 lirası yatırım 
harcamalarına, 8 395 727,48 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 
3 230 293,38 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara, 18 340 814,87 lirası yatırım harcamalarına ait olmak üzere toplam 
olarak 74 952 961,23 lira olduğunu; 2 nci maddesi, tahsilatın, 38 725 265,58 lirası 
normal gelirlerden, 32 336 836,69 lirası özel gelirlerden, 90 740 614,78 lirası özel 
kanunlar gereğince elde edilen tahsilata ait olmak üzere toplam olarak 161 802 717,05 
lira olduğunu; 3 ncü maddesi, gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 17 680 249,29 

542  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 
543  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 651-652.
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liranın gelir fazlası olarak kaldığını; 4 ncü maddesi, harcanmayan 4 888 203,02 
liralık ödeneğin yok edildiğini ve özel kanunlar gereğince kayıt olunan ödenekten 
yılı içinde harcanmayan 69 169 506,53 liranın ertesi yıla devredildiğini hükme 
bağladı. 

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 226 milletvekilinden 221 kabul, 
3 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.544 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1533: Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap Kanunu 
Orman Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen ivedilik 
önergesinin kabulüyle görüşüldü.545

Tasarının 1 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı genel 
harcamalarının, 84 102 281,58 lirası cari harcamalara, 46 151 784,72 lirası yatırım 
harcamalarına, 4 354 067,24 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 
644 131,09 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 135 252 264,63 lira olduğunu; 2 nci 
maddesi, gelirlerin, 134 048 780,74 lirası normal gelirlerden, 1 988 645,06 lirası 
özel gelirlerden, 725 587,02 lirası özel kanunlar gereğince elde edilen tahsilata 
ait olmak üzere 136 763 012,82 lira olduğunu, özel kanunlar gereğince sağlanan 
gelirlerden yılı içinde harcanmayan 81 455,93 liranın ertesi yıla devredildiğini ve 
yılın tahsilatının 136 681 556,89 lira olarak kaldığını; 3 ncü maddesi, gelir ve gider 
arasındaki farkın 1 429 292,26 lira gelir fazlası olduğunu; 4 ncü maddesi, 1967 
bütçe yılı içinde harcanmayan 32 965 863,46 liralık ödeneğin yok edildiğini ve özel 
kanunlar gereğince kayıt edilen ödenekten yılı içinde harcanmayan 81 455,93 liranın 
ertesi yıla devredildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 227 milletvekilinden 223 kabul, 
2 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.546 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1534: Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğü, 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 

544  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 
545  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 650-651.
546  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 
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raporu, Millet Meclisi’nin 13 Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde, 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı.547 

Tasarının 1 nci maddesi, Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı genel 
harcamalarının 8 841 659,44 lirası cari harcamalara, 59 787 903,72 lirası yatırım 
harcamalarına, 6 635 711,51 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 
55 594 022,51 lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara ait olmak üzere toplam olarak 190 859 297,18 lira olduğunu; 
2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilatın,                   
1 808 754 051,07 lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, 55 594 022,51 lirası 
özel kanunlar gereğince elde olunan gelir tahsilâtına ait olmak üzere toplam olarak         
1864 348 073,58 lira olduğunu; 3 ncü maddesi, gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden 1 673 488 776,40 liranın gelir fazlası olarak kaldığını; 4 ncü maddesi, gelecek 
yıllarda mahsubu yapılmak üzere 30 979 512,79 liralık avans verildiğini; 5 nci 
maddesi, harcanmayan 15 338 831,76 liralık ödeneğin yok edildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 323 milletvekilinden 316 kabul, 4 ret ve 3 çekinser oy alarak kabul 
edildi.548 Kanun, 3 Mart 1872 tarih ve 14117 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1535: Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 
1967 yılı bilançolarının onanmasına dair Kanun 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 
1967 takvim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 Aralık 
1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde, Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri 
Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşülmeye başlandı.549 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 takvim yılı 
genel bilançosu hakkındaki rapor üzerinde Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri 
Uğrasızoğlu (Uşak) söz aldı ve Anayasa’nın 127 nci maddesinin, genel ve katma 
bütçeli dairelerin gelir ve gider hesaplarıyla bütün mallarının ve ayrıca diğer 
hesap ve işlemlerinin kesin bir hükme bağlanması hususunu emrettiğini, 128 nci 
maddesinin ise Kesinhesap kanunu tasarılarıyla uygunluk bildirimlerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulacağını hükme bağladığını, 1967 yılında çıkarılan 
Sayıştay Kanununun 28 nci maddesinin 3 ncü bendinin de, bu kesinhesaplar ve 
uygunluk bildirimleriyle ilgili her türlü işlemlerim kanun tasarıları yapıldıktan sonra 
en geç 6 ay içinde Meclis Başkanlığına sunulması gerektirdiğini söyleyerek Sayıştay 
Kanunuyla, Sayıştay’ın her türlü hesap ve işlemlerinin iki Meclise sunulacağı ifade 
edildiği ve İçtüzük hükümlerine göre, Sayıştay tarafından üç aylık raporlar her iki 

547  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 370-371.
548  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 542.
549  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 364-366.
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Meclise ayrı ayrı gönderilmiş olduğu halde meclislerin bunları müzakere imkânı 
bulamadığını, Meclis Başkanlığının Senato Başkanlık Divanıyla görüşerek uygunluk 
bildirimleri ve üç aylık raporların zamanında ele alınmasını sağlanmasını talep etti.

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1967 yılı bilançosunun onandığını hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 328 milletvekilinden 319 kabul, 5 ret ve 4 çekinser oy alarak kabul 
edildi.550 Kanun, 3 Mart 1872 tarih ve 14117 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1536: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 
Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde, Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşülmeye başlandı.551 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Genel Müdürlüğün 1967 bütçe yılı genel 
harcamalarının, 40 923 234,92 lirası cari harcamalara, 9 188 400,96 lirası yatırım 
harcamalarına, 2 547 221,38 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait 
olmak üzere toplam olarak 52 663 857,26 lira olduğunu; 2 nci maddesi, tahsilatın, 
14 681 672,05 lirası normal gelirlerden, 36 013 903,00 lirası da özel gelirlerden 
yapılan tahsilata ait olmak üzere toplam olarak 50 695 575,05 lira olduğunu; 3 
ncü maddesi, gider ve gelir arasındaki farla teşkil eden 1 968 282,21 liranın açık 
mevcutlarla karşılandığını; 4 ncü maddesi de, harcanmayan 8 298 745,49 liralık 
ödeneğin yok edildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 328 milletvekilinden 320 kabul, 4 ret ve 4 çekinser oy alarak kabul 
edildi.552 Kanun, 3 Mart 1872 tarih ve 14117 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1537: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1968 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1968 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 
Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde, Sayıştay Komisyonu Başkanı 
Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşülmeye başlandı.553  

550  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 542.
551  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 367-368.
552  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 542.
553  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 368-370.
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Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Genel Müdürlüğün 1968 bütçe yılı 
harcamalarının, 41 154 255,32 lirası cari harcamalara, 7 814 568,48 lirası yatırım 
harcamalarına, 1 987 673,10 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 
ait olmak üzere toplam 50 956 496,90 lira olduğunu; 2 nci maddesi, 1968 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsillerin, 16 614 779,46 lirası normal gelirlerden, 33 587 224,00 
lirası özel gelirlerden yapılan tahsile ait olmak üzere 50 202 003,46 lira olduğunu; 
3 ncü maddesi, gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 754 493,44 lira açığın 
mevcutlarla karşılandığını; 4 ncü maddesi, gelecek yıllarda mahsubu yapılmak 
üzere 3 197 806,85 liralık avans verildiğini; 5 nci maddesi, 1968 bütçe yılı içinde 
harcanmayan 9 150 391,25 liralık ödeneğin yok edildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 328 milletvekilinden 319 kabul, 4 ret ve 5 çekinser oy alarak kabul 
edildi.554 Kanun, 3 Mart 1872 tarih ve 14117 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1538: Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hacettepe 
Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi’nin 13 Aralık 1971 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde, 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı.555 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe yılı 
harcamalarının, 57 383 346,49 lirası cari harcamalara, 47 005 465,36 lirası yatırını 
harcamalarına, 39 514 893,39 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına 
ait olmak üzere toplam 123 903 705,24 lira olduğunu; 2 nci maddesi, tahsillerin 
850 493,71 lirası normal gelirlerden, 123 018 180,00 lirası özel gelirlerden olmak 
üzere toplam123 868 673,71 lira olduğunu; 3 ncü maddesi, gider ve gelir arasındaki 
farkı teşkil eden 35 031,53 lira açığın mevcutlarla karşılandığını; 4 ncü maddesi, 
harcanmayan 8 770 577,82 liralık ödeneğin yok edildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1971 tarihinde toplanan 18 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 327 milletvekilinden 318 kabul, 4 ret ve 5 çekinser oy alarak kabul 
edildi.556 Kanun, 3 Mart 1872 tarih ve 14117 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1539: İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu Millet 
Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, Sayıştay 
Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen ivedilik önergesinin 
kabulüyle görüşüldü.557

554  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 542.
555  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 14 (13 Aralık 1971), s. 366-367.
556  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 18 (20 Aralık 1971), s. 542.
557  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 656-658.
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Kanun tasarısının 1 nci maddesi, İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe yılı 
harcamalarının, 88 026 148,77 lirası cari harcamalara, 31 176 730,37 lirası yatırım 
harcamalarına 17 258 793,39 lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, 
623 651,09 lirası özel kanunlar gereğince kaydedilen ödeneklerden yapılan cari 
harcamalarına ait olmak üzere toplam olarak 137 085 323,62 lira olduğunu; 2 nci 
maddesi, İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsillerin 
9 372 977,22 lirası normal gelirlerden, 97 393 852,02 lirası özel gelirlerden, 1 
944 205,08 lirası özel kanunlar ve bağışlardan elde edilen tahsile ait olmak üzere 108 
711 034,32 lira olduğunu ve özel kanunlar ile bağışlardan sağlanan gelirlerden yılı 
içinde harcanmayan 1 320 553,99 liranın ertesi yıla devredildiğini, bu suretle 1968 
yılı tahsilatının 107 390 480,33 lira olarak kaldığını; 3 ncü maddesi, gider ve gelir 
arasındaki farkı teşkil eden 29 694 843,29 liranın mevcutlarla karşılandığını; 
4 ncü maddesi, 3 426 475,37 liralık avans verildiğini; 5 nci maddesi, harcanmayan 
30 154 653,64 liralık ödeneğin yok edildiğini ve özel kanunlar gereğince kayıt olunan 
ödenekten yılı içinde harcanmayan 1 524 183,14 liranın ertesi yıla devredildiğini 
hükme bağladı.

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 228 milletvekilinden 226 kabul, 2 
ret oy alarak kanunlaştı.558 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

KANUN NO 1540: Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 

bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi 
Başkanlığı 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu, Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tarafından verilen ivedilik 
önergesinin kabulüyle görüşüldü.559

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 bütçe yılı 
harcamalarının, 2 066 971,17 lirası cari harcamalara, 104 335,50 lirası da sermaye 
teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak üzere toplam 2 171 306,67 lira olduğunu; 
2 nci maddesi, Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsillerin 11 881 lirası normal gelirlerden yapılan tahsile, 2 824 641,78 lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsile ait olmak üzere toplam olarak 2 836 522,78 lira olduğunu; 
3 ncü maddesi, gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 665 216,11 liranın gelir 
fazlası olarak kaldığını, 4 ncü maddesi,1968 bütçe yılı içinde harcanmayan 
598 026,33 liralık ödeneğin yok edildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, 29 Aralık 1971 tarihinde toplanan 22 nci birleşimde Millet Meclisi 
tarafından oylandı. Tasarı, açık oylamaya katılan 226 milletvekilinden 221 kabul, 
2 ret ve 3 çekinser oy alarak kanunlaştı.560 Kanun 3 Mart 1972 tarih ve 14117 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

558  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 
559  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 647-649.
560  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 22 (29 Aralık 1971), s. 769. 



214

KANUN NO 1544: 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

13. 7. 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Dış Ekonomik İlişkiler, Ulaştırma, 
Gümrük ve Tekel, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye ve Plân komisyonları raporları, 
Millet Meclisi’nin 27 Aralık 1971 tarihinde toplanan 21 nci birleşiminde, Plân 
Komisyonu Başkanı Yardımcısı Sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabulüyle ele alındı.561

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 13. 7. 1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 
29. 7. 1970 tarihli ve 1318 sayılı Kanunun 64 ncü maddesiyle değişik 38 nci 
maddesinin III numaralı bendinin, “III - Petrol boru hatları ille yapılan yerli ham 
petrol taşımalarında varil başına 4,5 TL” şeklinde değiştirilmesini; 2 nci maddesi 
ise 6820 sayılı Kanuna bağlı I numaralı ilk istihsal maddeleri tablosunun değişik 
2/D pozisyonunun i, ii, iii/a ve b bentleri ile 2/E pozisyonunun aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini hükme bağladı:

D) Akaryakıtlar:
Petrol ve şist yağları (Hamyağlar hariç), esas unsur olarak % 70 ve daha fazla 

petrol veya şist yağını ihtiva eden:
i) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 santigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar;
a) iso - Oktan R (A. S. T. M. Research metodu ile tâyin edilen) oktan numarası 

95 (dâhil) ve daha yukarı olanlar (1 kg. S. den 162,45 krş.)
b) Diğerleri (1 kg. S. den 109,70 krş.) ii) Kapalı kapta alevlenme noktası 30 

santigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 
santigrat derece ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye kadar zayiat dâhil % 65 
ten fazlası takattür eden orta yağlar (1 kg. S. den 71,10 krş)

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha yukarı olan ağır 
yağlar:

a) Taktir mahsulü yakıtlar:
Krakink vukubulmadan % 80 den fazla takattür edenler (1 kg. S. den 78,50 krş.)
b) Tortu yakıtlar:
Kraking vukubulmadan takattür eden kısmı % 80 den az olanlar;
aa) 4 numaralı fuel - oil (1 kg. S. Den 72,10 krş.)
bb) 5 ve 6 numaralı fuel - pli (A. S. T. M. standartlarına göre “Pensky MARTENS 

kapalı kap usulü” ile iştial noktası 55 santigrat dereceden aşağı olmıyan ve aynı 
zamanda A. S. T. M. standartlarına göre Seybolt Üniversal Viskozitesi 37,8 santigrat 
derecede 150 saniyeden yüksek bulunanlar) (1 kg. S. den 10,50 krş.)

E) Sıvılandırılmış petrol gazı (L. P. Gr.) (1 kg. S. den 40 krş.)

561  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 21 (27 Aralık 1971), s. 659-661.
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Yürürlük tarihi 10 Aralık 1971 olarak belirlenen kanun tasarısı, 7 Ocak 1972 
tarihinde toplanan 25 nci birleşimde kabul edildi. Tasarı, açık oylamaya katılan 243 
milletvekilinden 228 kabul, 7 ret ve 8 çekinser oy aldı.562 Cumhuriyet Senatosu’nda 
24 Şubat 1972 tarihinde kabul edilen kanun, 2 Mart 1972 tarih ve 14116 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1545: Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı birleşiminde 
görüşüldü.563

Tasarının 1 nci maddesi, Ankara Üniversitesine cari harcamalar için 234 601 169 lira, 
yatırım harcamaları için 106 791 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için 23 183 186 lira olmak üzere toplam 364 575 355 lira ödenek verilmesini; 2 nci 
maddesi, Ankara Üniversitesi gelirlerinin 364 575 355 lira olarak tahmin edildiğini; 
3 ncü maddesi, Ankara Üniversitesince 1972 yılında elde edilecek gelirin tarh ve 
tahsiline 1972 bütçe yılında da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, Genel Bütçe 
Kanununun 15 nci maddesi hükmünün, Ankara Üniversitesine bağlı döner sermayeli 
kuruluşlar hakkında da uygulanacağını; 5 nci maddesi, Ankara Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 6. 7. 1946 tarihli ve 5239 sayılı kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352,107, 
156, 14, 43, 44, 779, 897, 908, 1030, 1054, 1063 ve 1099 sayılı kanunlara bağlı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan L işaretli cetvelde gösterilenlerin 
1972 bütçe yılında kullanılamayacağını; 6 ncı maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için ödenek yetmediği takdirde, Bütçe 
Kanununa bağlı yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünden kamulaştırma ve 
satın almalar bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 7 nci 
maddesi, Üniversite bütçesinin rektörlük, fakülte ve okullar kısımlarına dahil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydıyla aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili 
olduğunu; 8 nci maddesi, gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formülün 
bağlı R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 305 milletvekilinden 268 kabul, 35 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.564 Kanun, 9 Mart 1972 tarih ve 14123 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1546: Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kurma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu, başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı birleşiminde 
görüşüldü.565

562  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 25 (7 Ocak 1972), s. 98.
563  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 607-614.
564  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
565  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 614-619.



216

Tasarının 1 nci maddesi, Ege Üniversitesine, cari harcamalar için 116 640 380 
lira, yatırım harcamaları için 87 090 001 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için de 6 420 386 lira olmak üzere toplam olarak 210 150 767 lira ödenek verildiğini; 
2 nci maddesi, Ege Üniversitesinin gelirlerinin, diğer vergiler gelirlerinin 1 700 000 
TL, kurumlar hâsılatının 200 000 TL, devlet malları gelirlerinin 550 000 TL, çeşitli 
gelirlerin 700 001 TL, özel gelirlerin 207 000 766 TL olmak üzere toplam olarak 
210 150 767 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Üniversitece 1972 yılında 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunacağını; 
4 ncü maddesi, Genel Bütçe Kanununun 15 nci maddesinin, Ege Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanacağını; 5 nci maddesi, 
Ege Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunların, bağlı G işaretli cetvelde gösterildiğini; 6 nci maddesi, Ege Üniversitesinin 
kuruluşu hakkındaki 26. 4. 1957 tarihli ve 6953 sayılı Kanun ile bu kanuna ek 
7353, 354, 1096, 1097, 1098, 1170 ve 1469 sayılı kanunlara bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan, bağlı L işaretli cetvelde 
gösterilenlerin 1972 bütçe yılında kullanılamayacağını; 7 nci maddesi, yapılacak 
inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için kamulaştırma ve 
satın almalar bölümüne konulan ödenek yetmediği taktirde, Bütçe Kanununa bağlı 
A/2 işaretli cetvelin yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümüne dahil tertiplerden 
A/3 işaretli cetvelin kamulaştırma ve satın almalar bölümüne aktarma yapmaya 
Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 8 nci maddesi, Üniversite bütçesinin Rektörlük 
ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanının 
yetkili olduğunu; 9 ncu maddesi, yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, yatırım 
ve projeleri için 1972 malî yılında elde edilecek bağış, kredi ve imkânların Türk 
Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerinin bir taraftan Ege Üniversitesi 
Bütçesine gelir, diğer taraftan yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye 
ve harcanmayan gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanının yetkili 
olduğunu; 10 ncu maddesi, gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formülün, bağlı R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 306 milletvekilinden 269 kabul, 35 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.566 Kanun, 8 Mart 1972 tarih ve 14122 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1547: İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu 
İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı 
birleşiminde görüşüldü.567

566  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
567  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 619-627.
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Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul Üniversitesine A/l cari harcamaları için 
241 502 073 lira, A/2 yatırım harcamaları için 95 774 000 lira, A/3 sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için 29 123349 lira olmak üzere toplam olarak 366 399 422 lira 
ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, İstanbul Üniversitesinin gelirlerinin, diğer vergiler 
gelirleri 10 450 000 lira, kurumlar hasılatı 25 000 lira, taşınır mallar gelirleri 550 000 
lira, çeşitli gelirler 1 550 001 lira, özel gelirler 353 824 421 lira olmak üzere toplam 
366 399 422 lira olduğunu; 3 ncü maddesi, İstanbul Üniversitesince 1972 yılında 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunacağına; 
4 ncü maddesi, Genel Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmünün, İstanbul 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanacağına; 5 nci 
maddesi, İstanbul Üniversitesince gelecek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunların C işaretli cetvelde gösterildiğini; 6 ncı maddesi, İstanbul 
Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7. 7. 1948 tarihli ve 5247 sayılı Kanuna ve bu 
kanuna ek 5517, 7161, 7259, 43, 44, 85, 582, 907, 993, 1032, 1082, 1083 ve 1084 
sayılı kanunlara bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait 
kadrolardan, L işaretli cetvelde gösterilenlerin 1972 yılında kullanılamayacağına; 7 
nci maddesi, yapılacak inşatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa 
için kamulaştırma ve satın almalar bölümüne konulan ödenek yetmediği takdirde, 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
bölümüne dâhil tertiplerden A/3 işaretli cetvelin kamulaştırma ve satın almalar 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 8 nci maddesi, 
Üniversite Bütçesinin rektörlük, fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydıyla aktarma yapmaya Maliye Bakanının 
yetkili olduğunu; 9 ncu maddesi, gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formülün, bağlı R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 305 milletvekilinden 265 kabul, 37 ret ve 
3 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.568 Kanun, 6 Mart 1972 tarih ve 14120 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1548: İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı 
birleşiminde görüşüldü.569

Tasarının l nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesine cari harcamalar için 
96 037 199 lira, yatırım harcamaları için 29 339 003 lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için 12 806 206 lira olmak üzere toplam olarak 138 182 408 lira ödenek 
verildiğini; 2 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesinin gelirlerinin, diğer vergiler 
gelirleri 100 001 lira, kurumlar hasılatı ve devlet payları 20 000 lira, taşınır mallar 
gelirleri 600 000 lira, çeşitli gelirler 3 000 001 lira olmak üzere 138 182 408 lira olarak 

568  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
569  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 627-634.
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tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesince 1972 yılında elde 
edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunacağına; 4 
ncü maddesi, Genel Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmünün, İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanacağına; 5 nci 
maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7. 7. 1948 tarih ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
ait kadrolardan L işaretli cetvelde gösterilenlerin 1972 yılında kullanılamayacağını; 
6 ncı maddesi, yapılacak inşatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak 
arsa için kamulaştırma ve satın almalar bölümüne konulan ödenek yetmediği 
takdirde, Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri bölümüne dâhil tertiplerden A/3 işaretli cetvelin kamulaştırma ve satın 
almalar bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 7 nci 
maddesi, Üniversite Bütçesinin rektörlük, fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil 
tertipler arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydıyla aktarma yapmaya Maliye 
Bakanının yetkili olduğunu; 8 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunların G işaretli cetvelde 
gösterildiğini; 9 ncu maddesi, gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formülün, bağlı R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 305 milletvekilinden 266 kabul, 37 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.570 Kanun, 7 Mart 1972 tarih ve 14121 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1549: Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı 
birleşiminde görüşüldü.571

Tasarının 1 nci maddesi, Hacettepe Üniversitesine cari harcamalar için 167 897 883 
lira, yatırım harcamaları için 92 970 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için 41 949 048) lira olmak üzere toplam olarak 302 816 931 lira ödenek verildiğini; 
2 nci maddesi, Hacettepe Üniversitesinin gelirlerinin, diğer vergiler gelirleri 960 000 
lira, kurumlar hasılatı 25 000 lira, taşınır mallar gelirleri 25 000 lira, çeşitli gelirler 
1 000 001 lira, özel gelirler 300 806 930 lira olmak üzere toplam 302 816 931 lira 
olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Hacettepe Üniversitesince 1972 yılında 
elde edilecek gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam olunacağını; 
4 ncü maddesi, Genel Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmünün Hacettepe 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanacağını; 5 nci 
maddesi, Hacettepe Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 4. 7. 1967 tarih ve 892 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan 
bağlı L işaretli cetvelde gösterilenlerin 1972 yılında kullanılamayacağını; 6 ncı 

570  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
571  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 634-636.
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maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa 
için kamulaştırma ve satın almalar bölümüne konulan ödenek yetmediği takdirde, 
Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
bölümüne dahil tertiplerden A/3 işaretli cetvelin kamulaştırma ve satın almalar 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 7 nci maddesi, 
Hacettepe Üniversitesine, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kredi yolu ile gelmiş 
ve gelecek her çeşit malzemenin navlun, gümrük, rıhtım, Damga Resmi, belediye 
hissesi ve diğer her çeşit ithal masrafları için Maliye Bakanlığı Bütçesinin 34.000 nci 
malî transferler bölümünün katma bütçeli idarelere Hazine yardımları kesimi başlığı 
altındaki 34.123 ncü Hacettepe Üniversitesine maddesindeki ödeneği, ihtiyaç oldukça 
her seferinde yeteri kadar artırmaya ve artırılan bu ödeneği Hacettepe Üniversitesi 
Bütçesinin A/l işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek ve 
B işaretli cetvelin 72. 000 nci özel gelirler bölümünün 72.100 ncü Hazine yardımı 
maddesine gelir kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 8 nci maddesi, 
gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formülün R işaretli cetvelde 
gösterildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 304 milletvekilinden 266 kabul, 37 ret ve 
1 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.572 Kanun, 4 Mart 1972 tarih ve 14118 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1550: İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe 
Kanunu 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı 
birleşiminde görüşüldü.573

Tasarının 1 nci maddesi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine cari harcamalar 
için 31 151 666 lira, yatırım harcamaları için 4 150 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için 1 391 766 lira olmak üzere toplam olarak 38 693 432 
lira ödenek verildiğini; 2 nci maddesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerinin 
gelirlerinin, diğer vergiler gelirleri 2 406 350 lira, kurumlar hâsılatı 40 002 lira, 
taşınır mallar gelirleri 75 001 lira, çeşitli gelirler 150 006 lira, özel gelirler 34 022 073 
lira olmak üzere 36 693 432 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi,  İktisadî 
ve Ticarî İlimler Akademilerince 1972 yılında elde edilecek gelirin tarh ve tahsiline 
1972 bütçe yılında da devam olunacağını; 4 ncü maddesi, 6. 3. 1970 tarihli ve 
1235 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kadro Kanununa bağlı 1 sayılı 
cetveldeki öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait L işaretli cetvelde gösterilenlerin 
1972 malî yılında kullanılamayacağını; 5 nci maddesi, yapılacak inşaatla ilgili 
olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için kamulaştırma ve satın almalar 
bölümüne konulan ödenek yetmediği takdirde aktarma yapmaya Maliye Bakanının 

572  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
573  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 636-640.
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yetkili olduğunu; 6 ncı maddesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri bütçesinin 
akademiler kısmına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydıyla aktarma 
yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 7 nci maddesi, gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme 
bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 305 milletvekilinden 268 kabul, 35 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.574 Kanun, 10 Mart 1972 tarih ve 14124 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1551: Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1972 tarihinde toplanan 46 ncı 
birleşiminde görüşüldü.575

Tasarının 1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için 571 263 457 lira, yatırım harcamaları için 1 597 000 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için 230 282 188 lira olmak üzere toplam olarak 2 398 
545 645 lira ödenek verildiğini, 2 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirlerinin, Genel Müdürlük malları gelirleri 5 150 000 lira, çeşitli gelirler ve 
cezalar 15 800 002 lira, özel gelirler 2 377 595 643 lira olmak üzere 2 398 545 645 
lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğünce 1972 
bütçe yılında elde edilecek gelirinin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam 
olunacağını; 4 ncü maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya 
satın alınacak arsa için kamulaştırma ve satın almalar bölümüne konulan ödenek 
yetmediği takdirde aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 5 nci 
maddesi, gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde 
gösterildiğini; 6 ncı maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunların G işaretli cetvelde gösterildiğini; 7 
nci maddesi, 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5539 sayılı kanunun 19 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı kanun esasları dairesinde tahsil 
edilmiş olan paraların, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı B 
işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan yatırım harcamaları 
cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydedileceğini; 8 nci maddesi, devlet daire ve 
müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurumlar ve bakımı Karayolları 
Genel Müdürlüğüne ait yolların kenarında olup yol güvenliği bakımından yola giriş 
ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin, (akaryakıt satış istasyonları gibi) 
ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan, etüt araştırma proje hizmetlerinin ifası ile 
yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paraların B işaretli cetvelde açılacak özel maddeye gelir, 
diğer taraftan A/2 işaretli yatırım harcamaları cetvelinde açılacak özel maddelere 

574  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
575  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 46 (22 Şubat 1972), s. 683-686.
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Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedileceğini, bu ödenekten yılı içinde sarf 
edilmeyen kısmının, ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek 
kaydedileceğini, yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel 
maddesindeki ödenekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanının 
yetkili olduğunu hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 306 milletvekilinden 270 kabul, 34 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.576 Kanun, 7 Mart 1972 tarih ve 14121 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1552: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanunu 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu, raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 23 Şubat 1972 tarihinde 
toplanan 47 nci birleşiminde görüşüldü.577

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için 7 511 524 lira, yatırım harcamaları için 1 825 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 1 153 012 lira olmak üzere toplam olarak 10 489 536 
lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün gelirlerinin, diğer 
vergiler gelirleri 10 102 500 lira, devlet malları gelirleri 81 000, çeşitli gelirler 
204 000 lira ve özel gelirler 102 036 lira olmak üzere toplam 10 489 536 lira olarak 
tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 
1972 yılında elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam 
edileceğini; 4 ncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna ek ve 
değişik hükümler getiren kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçeye 
konulan ödenekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde gerçekleşecek 
gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili 
tertiplerindeki ödenek miktarlarını artırmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 5 
nci maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa 
için ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı cetveller arasında aktarma 
yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 6 ncı maddesi, gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 307 milletvekilinden 269 kabul, 36 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.578 Kanun, 10 Mart 1972 tarih ve 14124 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

576  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
577  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), s. 68-70.
578  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
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KANUN NO 1553: Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 23 Şubat 1972 tarihinde toplanan 47 nci 
birleşiminde görüşüldü.579

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Tekel Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için 167 188 151 lira, yatırım harcamaları için 206 161 000 lira ve sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için 17 161 264 lira olmak üzere toplam olarak 390 510 415 
lira ödenek verildiğini; 2 nci maddesi, Tekel Genel Müdürlüğünün gelirlerinin 
çeşitli gelirler 390 510 415 lira olmak üzere toplam 390 510 415 lira olarak tahmin 
edildiğini; 3 ncü maddesi, Tekel Genel Müdürlüğünce 1972 yılında elde edilecek 
gelirlerinin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hükümleri getiren 
kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını artırmaya 
Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 5 nci maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için ödenek yetmediği takdirde, cetveller 
arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 6 nci maddesi, gider 
bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini; 
7 nci maddesi, Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunların G işaretli cetvelde gösterildiğini hükme başladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 309 milletvekilinden 272 kabul, 35 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.580 Kanun, 8 Mart 1972 tarih ve 14122 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1554: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanunu 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 24 Şubat 1972 tarihinde 
toplanan 48 nci birleşiminde görüşüldü.581

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için 24 118 274 lira, yatırım harcamaları için 28 000 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 10 577 763 lira olmak üzere toplam olarak 
62 696 037 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirlerinin,  devletçe yönetilen kurumlar hasılatı 24 500 000 lira, 
çeşitli gelirler 196 037 lira,  özel gelirler 38 000 000 lira olmak üzere toplam 62 696 
037 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

579  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 47 (23 Şubat 1972), s. 106-108.
580  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
581  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), s. 145-147.
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Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe 
yılında da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu kanuna ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (B) işaretli 
cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle, (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını artırmaya 
Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 5 nci maddesi, gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 308 milletvekilinden 272 kabul, 35 ret ve 
1 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.582 Kanun, 4 Mart 1972 tarih ve 14118 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1555: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanunu 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 24 Şubat 1972 
tarihinde toplanan 48 nci birleşiminde görüşüldü.583

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı cari harcamaları için 75 886 288 lira, yatırım harcamaları için 19 900 000 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 3 984 641 lira olmak üzere toplam 
olarak 99 770 929 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğünün gelirlerinin, işletme gelirleri 39 200 001 lira, çeşitli 
gelirler 500 001 lira, özel gelirler 60 070 927 lira olmak üzere toplam 99 770 929 
lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelirin tarh ve tahsiline 1972 
bütçe yılında da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için cetveller arasında aktarma yapmaya 
Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 5 nci maddesi, gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 303 milletvekilinden 265 kabul, 37 ret ve 
1 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.584 Kanun, 10 Mart 1972 tarih ve 14124 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1556: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporunu dair Cumhuriyet 

582  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
583  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 48 (24 Şubat 1972), s. 185-187.
584  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
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Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 25 
Şubat 1972 tarihinde toplanan 49 ncu birleşiminde Bütçe Karma Komisyon Başkanı 
Yerine Ahmet Karaaslan tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesi 
üzerine görüşüldü.585

Tasarının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 18 500 000 liralık aktarma yapılmasına ilişkindi:

(A/l)
Adalet Bakanlığı
Bölüm     Düşülen   Eklenen
13.000 Yönetim giderleri        7 500 000
14.000 Hizmet giderleri           18 500 000
15.000 Kurum giderleri             11 000 000

Tasarının 2 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
İmar ve İskân Bakanlığı kısmının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.813 
ncü geçici görev yolluğu maddesine 200 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme 
bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 303 milletvekilinden 268 kabul, 34 ret ve 
1 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.586 Kanun, 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1557: Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
25 Şubat 1972 tarihinde toplanan 49 ncu birleşiminde Bütçe Karma Komisyon 
Başkanı Yerine Ahmet Karaaslan tarafından verilen öncelik önergesinin kabul 
edilmesi üzerine görüşüldü.587

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi kısmının 35.000 nci sosyal transferler 
bölümünün 35.220 nci emekli ikramiyesi maddesine 30 000 liralık ek ödenek 
verilmesini; 2 nci maddesi, Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci özel gelirler bölümünün 72.400 ncü geçen yıldan 
devreden nakit maddesine 30 000 lira eklenmesini hükme bağladı. 

585  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), s. 232-233.
586  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
587  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), s. 233-234.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 305 milletvekilinden 269 kabul, 35 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.588 Kanun, 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1558: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 25 Şubat 1972 tarihinde toplanan 49 ncu birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyon Başkanı Yerine Ahmet Karaaslan tarafından verilen öncelik önergesinin 
kabul edilmesi üzerine görüşüldü.589

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesini,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu kanuna ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (ödenekleri 1 lira olarak 
tespit edilmiş tertipler dahil) B işaretli cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle A/l ve A/3 işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir şeklinde değiştirdi. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 302 milletvekilinden 267 kabul, 34 ret ve 
1 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.590 Kanun, 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1559: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 25 Şubat 1972 
tarihinde toplanan 49 ncu birleşiminde Bütçe Karma Komisyon Başkanı Yerine 
Ahmet Karaaslan tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesi üzerine 
görüşüldü.591

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerinin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 595 970 liralık ek ödenek 
verilmesini; 2 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı R işaretli cetvelin 
Başbakanlık kısmında bulunan 5 adet arazi binek Landrover 4 X 4 MİT taşıtın 
çıkarılmasını, yerine 5 adet arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 4X4 MİT taşıt eklenmesini 
ve mezkûr cetvelde MİT Teşkilâtına ait 9 adet taşıt kadrosundaki Chevrolet, Ford, 
Ford - Taunus, Man, International ibarelerinin kaldırılmasını hükme bağladı.

588  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
589  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), s. 234.
590  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
591  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 49 (25 Şubat 1972), s. 234-236.



226

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 305 milletvekilinden 274 kabul, 29 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.592 Kanun, 29Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1560: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanunu 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1972 tarihinde toplanan 50 nci 
birleşiminde görüşüldü.593

Kanun tasarısının 1 nci maddesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için 181 824 140) lira, yatırım harcamaları için 2 723 448 200 lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 584 208 169 lira olmak üzere toplam olarak                  
3 489 480 509 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün gelirlerinin, 
kurumlar hâsılatı ve paylar 44 304 002 lira, DSİ Genel Müdürlüğü malları gelirleri        
9 850 001 lira, çeşitli gelirler ve cezalar 45 850 001 lira ve özel gelirler 3 389 476 505 
lira olmak üzere toplam 3 489 480 509 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, 
DSİ tarafından 1972 bütçe yılında elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 
bütçe yılında da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için ödenek yetmediği takdirde cetveller 
arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 5 nci maddesi, gider 
bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini; 
6 ncı maddesi, DSİ Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunların G işaretli cetvelde gösterildiğini; 7 nci maddesi, 
baraj ve hidroelektrik santralleri inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hasıl olacak kara, demiryollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde 
ulaşımın süratle temini maksadıyla hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve 
göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarın Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili 
tertiplerine aktarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanının yetkili 
olduğunu ve yatırım tertiplerinde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak 
miktarın (madde altındaki açıklama da dahil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları 
Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanının yetkili 
olduğunu; 8 nci maddesi, devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yardımlardan 6200 
sayılı Kanun şümulüne giren yeraltı, yerüstü sulan etüt, proje ve inşaat yaptırılması 
maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paraların, B işaretli 
cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan A/2 (yatıran harcamaları) 
cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedileceğini, 

592  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
593  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), s. 426-429.
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DSİ Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemini 
beklemeksizin A/2 cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli harcamayı yapabileceğini, 
işin hitamında yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel 
maddesindeki ödenekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanının 
yetkili olduğunu, bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımların ertesi yıla 
devren gelir ve ödenek kaydedileceğini; 9 ncu maddesi, DSİ Genel Müdürlüğünce 
girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hükümlerinin 1972 bütçe yılında 
uygulanamayacağını hükme bağladı. Cemal Külahlı (Bursa) tarafından verilen bir 
önerge ile 9 ncu maddeye 2 nci fıkra olarak, 3. 7. 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun 
gereğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini 
maksadıyla girişilecek taahhütlerin tutarı için aynı Kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilmiş bulunan âzami taahhüt hadlerinin dış yardımlardan temin olunan proje 
kredileri için 1972 malî yılı için uygulanmayacaktır hükmü eklendi. Tasarının 10 ncu 
maddesi, sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin 32.200 ncü (Keban iskân 
ve istihdam giderleri) maddesine konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen 
kısmının ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının 
yetkili olduğunu hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 302 milletvekilinden 267 kabul, 33 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.594 Kanun, 4 Mart 1972 tarih ve 14118 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1561: Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1972 tarihinde toplanan 50 nci 
birleşiminde görüşüldü.595

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Petrol Dairesi Başkanlığına cari harcamalar 
için 3 057 616 lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 303 691 lira olmak 
üzere toplam olarak 3 361 307 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Petrol Dairesi 
Başkanlığının gelirlerinin, çeşitli gelirler 15 001 lira, özel gelirler 3 346 306 lira 
olmak üzere toplam 3 361 307 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Petrol 
Dairesi Başkanlığınca 1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümlerin C işaretli cetvelde gösterildiğini ve bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, kamulaştırma 
bedeli ile ika edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak 
paralardan idarece gelir kaydı lâzım gelenlerin, bir taraftan bağlı B işaretli cetvele 
gelir, diğer taraftan A/3 işaretli (sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cetvelinin 
ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedileceğini; 5 nci maddesi, gider 
bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde gösterildiğini 
hükme bağladı. 

594  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 704.
595  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), s. 429-430.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 296 milletvekilinden 261 kabul, 33 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.596 Kanun, 2 Mart 1972 tarih ve 14116 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1562: Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1972 tarihinde toplanan 50 nci 
birleşiminde görüşüldü.597

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğüne, cari harcamaları 
için 207 910 348 lira, yatırım harcamaları için 38 950 000 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için 6 228 948 lira olmak üzere toplam olarak 253 089 296 
lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğünün gelirlerinin, 
kurum hâsılatı 253 089 293 lira,  çeşitli gelirler 1 lira ve özel gelirler 2 lira olmak 
üzere toplam 253 089 296 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Orman 
Genel Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelirlerin C işaretli cetvelde 
gösterildiğini ve bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında 
da devam edileceğini; 4 ncü maddesi, Genel Bütçe Kanununun 25 nci maddesi 
hükmünün, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanacağını; 5 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kamına ek 
ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için 
bütçeye konulan ödenekler etmediği takdirde, cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 6 ncı maddesi, yapılacak 
inşaatlarla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satın alınacak arsa için konulan ödenek 
yetmediği takdirde, bütçe kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin, (yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden A/3 işaretli cetvelin (kamulaştırma ve 
satın almalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 7 nci 
maddesi, gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde 
gösterildiğini; 8 maddesi, Orman Genel Müdürlüğü orman okulları öğrencilerinden 
alınacak ücretlerin M işaretli cetvelde gösterildiğini; 9 ncu maddesi, 31. 8. 1966 
tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince, ormanların 
sınırlama işine 1972 bütçe yılında da devam edileceğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 297 milletvekilinden 262 kabul, 32 ret ve 
3 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.598 Kanun, 4 Mart 1972 tarih ve 14118 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

596  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 705.
597  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 50 (26 Şubat 1972), s. 508-510
598  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 705.
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KANUN NO 1563: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 27 Şubat 1972 tarihinde toplanan 51 nci 
birleşiminde görüşüldü.599

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için 45 817 790 lira, yatırım harcamaları için 25 000 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları 79 045 554 lira olmak üzere toplam olarak 149 863 344 
lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
gelirlerinin, kurumlar hâsılatı 68 000 000 lira, devlet malları gelirleri 2 050 000 
lira, çeşitli gelirler 6 000 001 lira, özel gelirler 73 813 343 lira olmak üzere toplam 
149 863 344 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce 1972 yılında elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe 
yılında da devam edileceğine; 4 ncü maddesi,  futbolda müşterek bahis gelirleri olan 
12.911, 12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000, 32.100, 34.720 ve spor faaliyetleri 
gelirleri olan 14.571 kaynaklardan elde edilen ve B işaretli cetvelin ilgili tertibindeki 
gelir fazlası ile bunları aşan gelirlerinin, gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili olduğu, bu ödeneklerden yılı 
içinde harcanmayan kısmın ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir 
ve ödenek kaydedilmesini, bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde 
ödenemeyen borçların, müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebileceğini; 5 nci 
maddesi, gider bölümlerinde yapılacak harcamalara ait formülün R işaretli cetvelde 
gösterildiğini; 6 ncı maddesi, yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya 
satın alınacak arsa için (kamulaştırma ve satın almalar) bölümüne konulan ödenek 
yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin, (yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden A/3 işaretli cetvelin Kamulaştırma ve 
satın malmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu, 
7 nci maddesi, 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince, her nevi spor saha ve 
tesisleri vücuda getirmek amacıyla, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin 
A/2 işaretli cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölümlerinde yer alan ödeneklerden 4 ncü 
maddesi gereğince bilâhare bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan Beden 
Terbiyesi bölge başkanlıklarınca 3530 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emanet 
yolu ile yapılabilecek işlerin dışında kalan yatırımlara ait ödeneklerin Bayındırlık 
Bakanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları, Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı yatırım hizmetlerine sarf 
edilmek üzere, aktarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanının yetkili 
olduğunu, bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımların müteakip yıl 
bütçesine devredileceğini, Bayındırlık Bakanlığının mezkûr işleri 3530 sayılı Kanun 
esasları dairesinde yürüteceğini hükme bağladı.

599  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), s. 553-555.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 295 milletvekilinden 259 kabul, 33 ret ve 
3 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.600 Kanun, 10 Mart 1972 tarih ve 14124 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1564: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 27 Şubat 1972 tarihinde 
toplanan 51 nci birleşiminde Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan 
(Balıkesir) tarafından verilen öncelik önergesinin kabulüyle görüşüldü.601

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının 1 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli cetvelin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 23 013 
600 lira düşülerek, aynı Bakanlık A/3 işaretli cetvelinin 36.000 nci (borç ödemeleri) 
bölümünde yeniden açılan 36.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları “bu 
ödenekten harcanmayan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir” maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarılmasına ilişkindi: 

1 SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm         Lira 
A/2

Bayındırlık Bakanlığı
21.000 Etüt ve proje giderleri    5 000 000
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri     18 013 600

Tasarının 2 nci maddesi, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli 
cetvellerin ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 4 397 000 liralık ek ödenek 
verilmesini hükme bağladı: 

2 SAYILI CETVEL
A/l

Bölüm         Lira
Başbakanlık
13.000 Yönetim giderleri       897 000

600  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 705.
601  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), s. 555-556.
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A/2
Başbakanlık
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri     3 500 000
Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 

yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 299 milletvekilinden 266 kabul, 30 ret ve 
3 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.602 Kanun, 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1565: 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1971 yılı Bütçe Kanunuyla bağlı A/3 işaretti cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
27 Şubat 1972 tarihinde toplanan 51 ncu birleşiminde Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) sunduğu öncelik önergesinin kabul edilmesi 
üzerine görüşüldü.603

Kanun tasarısının 1 nci maddesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/3 işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 34.000 nci (malî transferler) bölümünün 34.117 
nci (5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne) maddesine 60 000 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 283 milletvekilinden 257 kabul, 24 ret ve 
2 çekinser oy aldı ve kanunlaştı.604 Kanun, 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer 
sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1566: Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 27 Şubat 1972 tarihinde toplanan 51 nci birleşiminde Bütçe 
Plan Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen öncelikle 
görüşülmesi önergesinin kabulü üzerine görüşüldü.605

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 
60 000 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme bağladı: 

602  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 705.
603  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), s. 556-557.
604  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 705.
605  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), s. 557-558.
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Tasarıya bağlı cetveller
Bölüm      Lira
Karayolları Genel Müdürlüğü
(A/l)
12.000 Personel giderleri     9 200 000
16.000 Çeşitli giderler                        10 000 000
(A/2)
21.000 Etüt ve proje giderleri     2 500 000
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri      36 300 000
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları        2 000 000

Tasarının 2 nci maddesi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı B işaretli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine 60 000 000 lira eklenmesini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 28 Şubat 1972 tarihinde toplanan 52 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 280 milletvekilinden 254 kabul, 23 ret oy 
aldı ve kanunlaştı.606 Kanun, 29 Şubat 1972 tarih ve 14114 Mükerrer sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1598: Malî Denge Vergisi Kanunu 
Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 No’lu Geçici Komisyon raporunun 

müzakereleri, Millet Meclisi’nin 1 Mart 1972 tarihinde toplanan 54 ncü birleşiminde 
başladı. 

Tasarı, tasarruf bonosu mükellefiyetinin yerine Malî Denge Vergisi getirmek 
için düzenlenmişti.  27. 7. 1967 tarih ve 930 sayılı kanunun değiştirdiği 12 Ocak 
1961 tarihli ve 223 sayılı kanun ile Türk ekonomisinin istikrar içinde gelişmesini 
sağlamak gayesiyle yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere tesis 
edilen fonun kaynağını teşkil eden tasarruf bonoları bir mecburi istikraz müessesesi 
olarak kurulmuş bulunmaktaydı. Tasarruf bonolarının bir mecburi istikraz 
müessesesi olarak 9 yıllık uygulaması birçok aksaklıkların çıkmasına ve pek çok 
şikâyetlere yol açmıştı. Bunların başında, bono mükellefiyetinin gelir seviyesi düşük 
ve tasarruf imkânları mahdut olan vatandaşlara da teşmil edilmesi sebebiyle tasarruf 
bonolarının nominal kıymetinin altındaki değerler üzerinden alınıp satılmasıydı. Bu 
durumu önlemek gayesiyle 930 sayılı kanun çıkarılmıştı.

Tasarruf bonolarının çıkardığı diğer bir mahzur da tasarruf bonolarının bir 
taraftan kupür adedinin, diğer tarafta tutarının gayet yüksek miktarlara çıkmış 
olması sebebiyle bir devlet borçlanması olarak idaresinin büyük zorluklar arz 

606  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 52 (28 Şubat 1972), s. 705.
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etmesiydi. Bu nedenlerle ülkenin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde 
tasarruf bonoları müessesesinin ileriki yıllarda da devamında önemli mahzurlar 
çıkacağı düşünülüyordu. Geçmiş seneler uygulamalarından alınan neticelene göre, 
tasarruf bonoları mükellefiyetlerinin genel dağılımı, % 15’i ücretlerden, % 45’i 
yıllık beyanname veren Gelir Vergisi mükelleflerinden % 25’i Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinden, % 11’i Emlâk Alım Vergisi mükelleflerinden, % 2’si Veraset 
ve İntikal Vergisi mükelleflerinden, % 2’si ise Banka, Spor Toto ve Millî Piyango 
ikramiyesi kazananlardan terekküp etmekteydi. Diğer taraftan yüksek faizli bir 
borçlanma olması nedeniyle seneler geçtikçe artan faiz ödemeleri bonolardan 
sağlanan net hâsılanın gittikçe azalmasına sebep oluyordu. Ayrıca 1971 senesinden 
sonra resümal ödemesine de başlanacağı için net hâsılanın çok cüzi miktarlardan 
ibaret kalacağı düşünülüyordu. 

Gerekçede, tasarruf bonoları için, ödenecek faiz ve anapara projeksiyonu yapılmış 
ve 930 sayılı kanunla tasarruf bonolarında yapılan vergili ve vergisiz değiştirmelerin 
sonuçları da dikkate alınarak, 1972-1980 döneminde ödenecek tasarruf bonosu 
faiz ve anaparaları hesaplanmıştı. 1979 yılı anapara ödemesinde görülen düşmenin 
sebebinin, 930 sayılı kanunla yapılan değişikliğin sonucunda 1968 yılı tasarruf 
bonosu hasılatında bir önceki yıla nazaran meydana gelen büyük ölçüdeki azalma 
olduğu tespit edilmişti. 1972 - 1980 döneminde tasarruf bonosundan sağlanacak 
hâsılat ile yapılacak faiz ve anapara ödemeleri arasındaki pozitif fark artış eğilimi 
gösteriyordu. 

Tasarruf bonosu mükellefiyetinin yerini alacak olan Malî Denge Vergisine ilişkin 
bu tasarıda, konunun mükellefiyet, muafiyet ve istisnalarda 930 sayılı kanundaki 
hükümler göz önünde tutulmuştu. Böylece mevcut bir mükellefiyetin daha âdil bir 
şekilde uygulanması, şikâyetlerin bertaraf edilmesi ve Hazineyi gelecek yıllarda 
büyük bir külfet altına sokacak olan tatbikata bir son verilmesi amacı güdüldüğü 
açıklanıyordu. Tasarının 8 nci maddesi, Bakanlar Kuruluna vergi nispetinin en az % 3, 
en çok % 8 arasında tespit edilebileceğine ilişkin bir yetki de tanıyordu.607

1 Mart 1972 tarihinde toplanan 54 ncü birleşimde Malî Denge Vergisi kanunu 
tasarısı hakkında Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler (Çorum) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle tasarı görüşülmeye başlandı. Demokratik 
Parti grubu adına söz alan Ekrem Dikmen (Trabzon), grubunun mücerret vergiye 
karşı olmadığını, normal vergi artmalarına da karşı bulunmadıklarını, devletin 
vatandaşlardan vergi almasının ve bütçe ihtiyaçlarını yoluna koymasının yolunun bu 
olduğunu, ancak vergi yüküne, gücü olan mükellef durumundaki herkesin katılması, 
vergilerin adil olması, millî ekonomiye zarar vermemesi, beklenen randımanı 
sağlaması ve masraflı olmaması, nihayet vergi hâsılatının israf edilmeden verimli bir 
şekilde harcanması gerektiğini ifade etti. Devletin vergi politikası hakkında konuşan 
Dikmen, vergi sistemi, topyekûn vergi düzeni ve vergi teşkilâtının gereğine göre 
tespit edilip, ana çizgilerle ortaya açık olarak serilmiş olmadığını, bu konularda 
zaman zaman aranan tedbirlerin tutarlı bir sistem ve organizasyon haline getirilmiş 

607  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 54 (1 Mart 1972), s. 39 vd.; 
474 Sıra Sayılı Basma Yazı: Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon 
raporu.
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bulunmadığını, Türkiye’de vergiciliğin bir istikrarsızlık içinde olduğunu ifade etti. 
Son birkaç yıldır hesabı yapılmadan vergiler getirildiğini, sorunların da buradan 
kaynaklandığını belirten Dikmen, Gider Vergisinin şümulüne giren birçok maddelerin, 
zamlar dolayısıyla % 50 - 60 oranını bulan, ağır ölçülerde vergiye tabi tutulduğunu, 
1970 yılı Haziranında Meclislerden çıkarılmış olan Finansman Kanununun 10 ayrı 
vergi konusunu şümulüne aldığını, bunlardan Taşıt Alım Vergisi, İşletme Vergisi, 
Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi, Spor Toto Vergisi gibi yeni vergiler getirildiğini, 
Finansman Kanunu ile Gider Vergisinde, Emlâk Alım Vergisinde, Veraset ve intikal 
Vergisinde, Damga Resminde ve Harçlar Kanununda da değişiklikler yapıldığını, 
getirilen yeni zamlar ve kaldırılan muaflıklar ve istisnalar yüzünden vergi adaletinin 
yıkıldığını ifade etti. Vatandaşın vergisinin zaten 16 kalemi bulduğunu, hem Gelir 
Vergisini vereceğini, hem de Gelir Vergisine esas teşkil eden matrahtan -vergisi de 
dâhil, verginin de vergisi dâhil- Malî Denge Vergisi kesileceğini belirten Dikmen, Türk 
vergi sistemine, misalleri mazide kalmış böyle iptidaî, gayri âdil vergilerin girmemesi 
gerektiğini söyledi. Modern vergicilik anlayışına, verginin ekonomik ve sosyal 
fonksiyonlarına aykırı olan Malî Denge Vergisinin dar manada bir Hazine menfaati ve 
kısa vade devlet gelirlerini arttırma zihniyeti ile hazırlandığını, bu nedenle gayri âdil 
olduğunu, aceleye getirildiğini ve efkârı umumiyenin dikkatinden kaçırıldığını, Vergi 
Reform Komisyonundaki insanların görüşlerine itibar edilmediğini,  vergi yükünün 
30 milyardan 45 milyara çıkarıldığını söyleyen Dikmen, bu tasarının reddedilmesinde 
sayısız faydalar olduğunu, verginin % 3’e de indirilmiş olması karşısında, bu kanunun 
tümünün reddedileceği ümidini taşıdığını belirtti.608 

Tasarı üzerindeki görüşmeler, 3 Mart 1972 tarihinde toplanan 55 nci 
birleşimde sürdü. Bu birleşimde Adalet Partisi Grubu adına söz alan Nuri Bayar 
(Sakarya), tasarruf bonolarını vergiye çeviren bu tasarı hakkında, bu verginin Türk 
ekonomisine hangi istikamette ve hangi ölçülerde etkili olacağına dair uzun boylu 
mütalâa serdine fazlaca gerek görmediğini belirterek konuşmasına başladı. Aslında, 
Türk Parlamentosunun, Malî Denge Vergisi karşısında, basit şekilde bir tercih 
kararı vermek durumunda olduğunu, Parlamento’nun, tasarruf bonolarını vergiye 
kalbeden bu tasarı hakkında cebrî tasarrufu mu tercih edeceğini ya da cebrî istikrazın 
devamına mı karar vereceğini tercih etme durumunda olduğunu, aksi halde, böyle 
bir vergiyi savunmanın mümkün olmadığı gibi, bu vergiyi sevk etmenin de büyük 
bir hata olduğu kanaatini taşıdığını ifade etti. Erim hükümetinin hele hele Malî 
Denge Vergisini % 8 lik bir nispetle Parlamentoya sevk etmekle, fevkalâde büyük 
bir stratejik hata yaptığını ve parlamentoya sevk ettiği diğer vergi kanunlarında, 
aslında bir düzenleme, aslında mer’i olan kanunlarda uygulanabilme şartlarını 
yerine getirme unsurlarını taşıyan kanun tasarılarını dahi itibarsız hale getirdiğini 
ve kamuoyunda bu tasarıların kötülenmesine müncer olacak bir psikolojik ortamın 
yaratılmasına sebebiyet verdiğini söyleyen Bayar, Malî Denge Vergisinin, tasarruf 
bonosu fikrinden daha geri ve daha ilkel tatbikatı ifade ettiğini sözlerine ekledi.609 

608  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 54 (1 Mart 1972), s. 14-29.
609  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 55 (3 Mart 1972), s. 47-54.
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C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon), 12 Ocak 1961’de 223 
sayılı kanunun çıktığını, 27. 7. 1967’de 930 sayılı kanunla mecburî bir istikraz 
müessesesi kurularak devletin bir kanunla vatandaştan mecburen borç para almasının 
sağlandığını, çıkarılan bono ile bir fon teşkil edildiğini, bu fonun Türk ekonomisinde 
mevcut olan sıkıntıyı ve krizi gidermek; münhasıran ve bilhassa tarım alanında, 
ulaştırma alanında ve sanayi alanındaki yatırım hizmetlerinde kullanmak üzere teşkil 
edildiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Bu fonla bu işler yapılagelmekle beraber, 
9 - 10 senelik tecrübenin bunun iyi işlemediğini gösterdiğinde hükümetin bu gerekçe 
ile geldiğini, bu bonoların anaparasının iki gün evvel ödenmeye başlandığını, bundan 
sonra da hem anapara, hem de faizlerin ödenmesine devam olunacağını söyleyen Şener, 
bu tarihe kadar vatandaştan borç alan hükümetin, zaten bunun % 40’ını 930 sayılı 
kanunla vergiye tahvil ettiğini, geri kalan kısmını da Malî Denge Vergisiyle şimdi 
vatandaşa ödettireceğini söyledi. Vatandaşın bu bonoları zaten nominal değerinden 
çok düşük bir fiyatla sattığını, şimdi ise odacının, ücretli memurun, küçük memurun ve 
fakir vatandaşın bonolarını alan paralı kimselerin bonoların esas değerinden parasını 
almaya başladıklarını söyleyen Şener, vatandaşın bu konuda uğradığı haksızlıklara 
dikkat çekerek, hükümetin vatandaşa, bana borç vereceksin, ben de sana 10 senede 
bunun faizlerini ve 10 sene sonra da esas parasını vereceğim dediği halde bir kanun 
çıkartarak bunu vergiye tahvil ettiğini ve bunun haksız bir uygulama olduğunu söyledi. 
Bu konuda Komisyona,  % 8 oranını % 3’e çekmesi nedeniyle teşekkür etmenin 
Cumhuriyet Halk Partisinin vazifesi olduğunu, talep edilen 3 milyarın, 1 milyara veya 
900 milyona indirildiğini söyleyen Şener, bütçenin açığının kapatılması gerçeğinin 
farkında olduklarını, ancak bütçenin açığını böyle ilkel ve hiçbir malî nizama uymayan 
bir kanunla kapatmanın adaletsizlik olduğunu ifade etti.610 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Vefa Tanır (Konya), Malî Denge 
Vergisinin vaktiyle tatbik olunan, modası geçtiği için kalkan, Muvazene Vergisinin 
bir değişik ismi bir değişik şekli olduğunu, beğenilmeyen bir tasarruf bonosu 
bulunduğunu ve hatalı olduğunu, bunun daha iyi düzeltilme imkânları etraflı olarak 
araştırılmadan, modası geçmiş bir vergi sistemine değiştirilirse en kısa zamanda bunun 
da tashihine gidilmek zorunda kalınacağını belirtti. Malî Denge Vergisinin reformla 
hiçbir alâkası olmadığını, bilâkis geriye bir dönüş olduğunu, karşı çıkışlarının bir 
reforma karşı gelme olarak telâkki edilmemesi gerektiğini, bu verginin iptidaî bir 
vergi, gayri âdil olduğu ve herkesten % 3 alınmasını öngördüğü için “vatandaş gücü 
nispetinde vergi verir” kaidesine de karşı olduğu için karşı çıktıklarını söyleyen 
Tanır, hükümetin ilerideki yıllar içerisinde tasarruf bonosunu kaldırarak, daha âdil 
ve kendi düşündüğü esaslarda daha fazla, ama ödeme kabiliyeti daha kolay olan, 
millete daha eşit şekilde dağılmış bir vergi sistemini getirmesi ümidini taşıdıklarını 
ve tasarruf bonosu uygulamasının devamını millet bakımından uygun gördüklerini 
açıkladı.611 

610  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 55 (3 Mart 1972), s. 54-56.
611  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 55 (3 Mart 1972), s. 56-57.
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Demokratik Parti Grubu adına ikinci defa olmak üzere söz alan Nuri Eroğan 
(İstanbul), kendinden önce kürsüye gelen hatiplerin konuşmaları üzerinde yorumlar 
yaptı ve Demokratik Parti olarak tasarıda herhangi bir değiştirme yapmak değil, 
tamamen reddini istediklerini belirterek vergi politikası, adaleti, vergi reformu 
hakkında görüşlerini ifade etti.612 

Yakup Çağlayan (Çorum) tarafından verilen, kanun üzerindeki konuşmaların 
gruplar adına 20’ şer, şahıslar adına 10’ar dakika ile sınırlanmasını talep eden önerge 
oylanıp kabul edildikten sonra çoğunluk olmadığı gerekçesiyle birleşim sona erdi. 

Tasarının görüşülmesine 6 Mart 1972 tarihinde toplanan 56 ncı birleşimde 
devam edildi. Gruplar adına görüşmeler sona erdiğinden bu birleşimde şahıslar adına 
konuşmalara geçildi. Salih Aygün (Amasya),  tahminî hesaplara göre 1980 yılında 
26 milyar lirayı bulacak olan tasarruf bonosu borçlarının nasıl ödenmesi gerektiği 
de önemli bir konu olduğunu, Malî Denge Vergisinin iptidai olmasına, ekonomik ve 
maliye ilmi içerisinde ve vergi literatüründe yeri bulunmamasına rağmen, mutlak 
surette bütçe açığını kapamak, hiç olmazsa yüksek gelirli vatandaşlar arasındaki 
istihlâki önlemek bakımından faydalı olduğunu belirtti. Geçici Komisyon adına Esat 
Kemal Aybar (Mardin) söz aldı ve Hazinenin tasarruf bonosu alacaklılarına olan 
borcunun 7 623 000 000 lira, yüzde 6 faizinin hesap edilmesi durumunda 4 574 
000 000 lira faizle toplam 12 197 000 000 lira olduğunu, 1980 yılında bu borcun 
25 225 000 000 liraya ve bunun faizinin 10 135 000 000 liraya, toplamının 35 360 
000 000 liraya yükseleceğini, bunun devam etmesi durumunda Hazinenin borcunu, 
10’ar yıllık ara ile 10 yıl sonraki nesillere ağır külfetler altına sokacağından Maliye 
Bakanının ve Bakanlığın teknisyenlerinin gayet açık bir şekilde, bu sistemin devam 
edemeyeceğini belirttiklerini, bu tasarıyla tasarruf bonosunun ihracına imkân veren 
223 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılmasının istendiğini, Komisyonun bunu 
uygun gördüğünü açıkladı ve Mali Denge Vergisi konmasının bütçe açığı, kalkınma 
ve enflasyon açısından gerekçelerini anlattı.613 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin (Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Senato 
üyesi), devlet gelirlerinin ihtiyaçlarına göre yeterli olmadığını, vergilerin devlet 
bütçesinin açıklarını kapamak için veya amme hizmeti ifa edilmek için alındığını, 
vergilerin en kötüsü olan emisyon ve enflâsyona giderek memleket halkından en 
kötü şekilde vergi almayı kabul etmediklerini, bütçe açığını kapatmak, bütçeyi 
sağlam gelirlere istinat ettirmek, bütçeyi, hayat pahalılığını körüklemeyecek bir hale 
getirmenin kötü olmadığını ifade ederek vergiyi savundu ve soruları yanıtladı.614

Yakup Çağlayan (Çorum) tarafından verilen kifayeti müzakere takriri oya 
sunulurken  D.P. sıralarından Mustafa Vedat Önsal (Sakarya), Mehmet Turgut 
(Bursa), Vehbi Engiz (Kocaeli), Samet Güldoğan (Elâzığ), Hilmi Türkmen (İçel) 
ve Bahri Dağdaş (Konya) ayağa kalktılar. Yoklama yapıldığında Genel Kurulda 
müzakerenin devamına yeter sayı bulunmadığı anlaşıldığından birleşim sona erdi. 

612  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 55 (3 Mart 1972), s. 57-71.
613  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 56 (6 Mart 1972), s. 71-91.
614  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 56 (6 Mart 1972), s. 91-95.
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13 Mart 1972 tarihinde toplanan 59 ncu birleşimde tasarının görüşülmesine 
devam edildi. Tasarının tümü hakkında son sözü alan Ekrem Dikmen (Trabzon), 
Mali Denge Vergisinin vergi reformları arasında sayılmasına cevap olarak, Malî 
Denge Vergisinin Türk vergi sistemi ve iktisadî hayatında bir irtica olduğunu, % 3 
Malî Denge Vergisiyle, köyün yolu, suyu, imam kadrosunun halledilemeyeceğini, 
meseleyi bu istismar yönüne dökmek suretiyle kanunun müdafaasını yapmanın 
mümkün olmadığını, bütçenin açık olduğunu, cari giderlerin % 35 arttığını, 
gerekiyorsa hükümetin diğer vergilere zam yapması gerektiğini, ancak Demokratik 
Parti olarak iptidaî, gayri âdil, geriye dönüş arz eden, irticaî bir mana taşıyan, 
Muvazene Vergisine dönüş olan bu verginin karşısında olduklarını ifade etti.615 

Geçici Komisyon sözcüsü Esat Kemal Aybar’ın (Mardin), Komisyon üyelerinin, 
Malî Denge Vergisinde hükümetin arzuladığı değişiklikten çok daha yumuşak kararlar 
aldıkları, % 3’ten % 8’e kadar istenen Malî Denge Vergisinin % 3’e indirildiği, 
ücretliler için de istisnaî muafiyetler tanındığı yönündeki açıklamalarından ve 
soruları cevaplandırmasından sonra 

Reşit Ülker (İstanbul) Malî Denge Vergisi Kanununun millete 3 milyar veya 900 
milyon lira vergi getiren önemli bir kanun olduğunu, hükümetin batmış bir iktisadî 
vaziyetin üzerine geldiğini, kim gelirse gelsin böyle bir zorluğun içinde olacağını, 
ama 6 milyar civarında tahsil edilmemiş vergi olması yanında, buradan 900 milyon 
lira almak için gayri âdil bir vergi getirmenin doğru olduğu kanaatinde olmadığını, 
bunun yerine tarım vergisini, İkinci Beş Yıllık Planın emrettiği, gelir vergisindeki 
düzeltmeleri yapacak olan kanun tasarısını getirmek, vergi kaçakçılığını önlemek 
suretiyle, tahsil edilememiş vergilere biraz daha yüklenmek suretiyle bu işi 
halletmeleri gerektiğini ifade etti.616 

Beş milletvekilinin ayağa kalkarak yoklama talebinde bulunmaları üzerine ad 
okunmak suretiyle yoklama yapıldı ve çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından birleşim 
sona erdi. 

Tasarının müzakeresi 31 Mart 1972 günü toplanan 64 ncü birleşimde devam 
etti. Yakup Çağlayan (Çorum) tarafından verilen yeterlik önergesi oya sunuldu ve 
kabul edildi. Kanunun maddelerine geçilmesinin açık oya sunulması için verilen 
önerge kabul edildi ve İzmir milletvekillerinden başlanarak oylar tespit edildi. 199 
kabul, 38 ret oyu ile tasarının maddelerine geçilmesi kabul edildi. Malî Denge 
Vergisi kanunu tasarısı Gelir, Kurumlar, Veraset ve İntikal Vergisine tabi gerçek 
veya tüzel kişiler ile gayrimenkulleri ivaz mukabilinde satanlar ile Spor Toto, Millî 
Piyango ve bankaların nakit ikramiyelerini kazananların vergiye tabi olduklarına; bu 
mükellefiyetin verginin mükellefi tarafından ödenmesi veya sorumlusu tarafından 
kesilmesi suretiyle yerine getirileceğine ilişkin 1 nci maddesi üzerinde Reşit Ülker 
(İstanbul) söz aldı ve Beş Yıllık Planda gösterilmiş, Gelir Vergisinde bir düzeltme 
yapılacağı ifade edilmiş olduğundan yapılacak işin, bu verginin maddelerinin 
geriye alınmak suretiyle, Gelir Vergisi ile beraber getirilmesi olduğunu ifade etti. 

615  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 59 (13 Mart 1972), s. 243-246.
616  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 59 (13 Mart 1972), s. 246-251.
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Sami Arslan (Denizli), 11 yıl evvel verilen tasarruf bonolarının şimdi ödenmemesi 
ve vergi olarak alınmasının kanun yoluyla gasp olduğunu belirtti. Tasarının 1 nci 
maddesi üzerine Mehmet Kılıç (Gaziantep), Necati Kalaycıoğlu (Konya), Reşit 
Ülker (İstanbul), Ahmet Mukadder Çiloğlu (Burdur), Burhanettin Asutay (İzmir) 
ve Ahmet Buldanlı (Muğla) tarafından verilen önergeler kabul edilmedi. Maddenin 
kabulünden sonra, tasarının diğer maddelerine geçildi. D.P. grubu adına Ekrem 
Dikmen (Trabzon), Hasan Ali Gülcan (Antalya), Geçici Komisyon Sözcüsü Esat 
Kemal Aybar (Mardin), Burhanettin Asutay (İzmir), Reşit Ülker (İstanbul), Gelirler 
Genel Müdürü Adnan Başer Kafaoğlu konuşmalarıyla maddeler üzerinde görüş 
bildirdiler. Ekrem Dikmen (Trabzon), Süleyman Çağlar (Manisa), Burhanettin Asutay 
(İzmir), Salih Aygün (Amasya), Ahmet Buldanlı (Muğla) ile H. Başer (Nevşehir), M. 
Z. Adıyaman (Adıyaman), Ş. Yıldırım (Ankara), M. K. Coşkun (Ankara), M. Doğan 
(Kars), K. Önadım (Bursa), Z. Kürşad (Maraş) müştereken verdikleri önergelerle 
kanunun yapımına katkıda bulundular.617

Tasarının görüşmeleri, 3 Nisan 1972 günü toplanan 65 nci birleşimde devam 
etti. Birleşimde kalan maddelerin görüşülmesi tamamlandı, ancak geçici maddelere 
geçilmeden önce bir önceki birleşimde Komisyona önergesiyle birlikte geri verilen 
6 ncı madde görüşüldü. Madde hakkında Ekrem Dikmen (Trabzon), Salih Aygün 
(Amasya) ve Komisyon adına Esat Kemal Aybar (Mardin) söz aldılar. Ekrem 
Dikmen (Trabzon) ve Ahmet Buldanlı (Muğla) değişiklik önergelerini sundular. Bu 
sırada Demokratik Parti milletvekillerinden Şükrü Akkan, Mustafa Vedat Önsal, M. 
Kubilay İmer, Rasim Cinisli, İlhan Darendelioğlu ayağa kalkarak yoklama isteminde 
bulundular. Ad okunmak suretiyle yapılan yoklama sonucunda 211 üyenin mevcut 
olduğu, gerekli çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından birleşim sona erdi. 618

6 Nisan 1972 tarihinde toplanan 67 nci birleşimde tasarının görüşmeleri 
tamamlandı. Birleşimde Salih Aygün (Amasya); Tevfik Koraltan (Sivas), Hüsamettin 
Başer (Nevşehir) ve Ertuğrul Akça (Manisa) müştereken; Geçici Komisyon adına 
Esat Kemal Aybar (Mardin) önergelerini sundular. Maddeleri tamamlanan tasarı, 
7 Nisan 1972 tarihinde toplanan 68 nci birleşimde oylandı. Tasarı, oylamaya 
katılan 232 milletvekilinden 190 kabul, 39 ret ve 3 çekinser oy aldı.619 Cumhuriyet 
Senatosunda 3, 5 ve 16 ncı maddelerde yapılan değişiklikler, Millet Meclisi’nin 26 
Haziran 1972 tarihinde toplanan 113 ncü birleşiminde görüşüldü ve benimsendi.620

Böylece kanunlaşan Mali Denge Vergisi Kanunu 30 Haziran 1972 tarih ve 14231 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1603: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 

617  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 64 (31 Mart 1972), s. 421-440.
618  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 65 (3 Nisan 1972), s. 453-467.
619  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 68 (7 Nisan 1972), s. 599.
620  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), s. 10-11.
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raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 7 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 122 nci 
birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü Mustafa Kemal Yılmaz 
tarafından verilen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususuna ilişkin önergenin 
kabulü ile müzakere edildi.621 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 işaretli 
cetvelin Millet Meclisi kısmının 23.000 nci makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları bölümünün 23.642 nci T. B. M. Meclisi binası ve tesisler için lüzumlu 
malzeme ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesine ait her türlü giderler 
maddesine 1 000 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme bağladı. 

Kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 10 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 123 ncü 
birleşiminde kabul edildi. Teklif, oylamaya katılan 282 milletvekilinden 275 kabul, 
6 ret ve 1 çekinser oyla kanunlaştı.622

Kanun, 16 Temmuz 1972 tarih ve 14247 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1604: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve R işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı A/l ve R işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 7 Temmuz 1972 
tarihinde toplanan 122 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
sözcü Mustafa Kemal Yılmaz tarafından verilen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususuna ilişkin önergenin kabulü ile müzakere edildi.623 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli 
cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmının 11,090 nci ödenekler bölümünün 11.310 ncu 
üyeler ödeneği maddesine 13 285 800 lira, 11.330 ncu üyeler yollukları maddesine 
6 807 600 lira; Millet Meclisi kısmının 11.000 nci ödenekler bölümünün 11.310 ncu 
üyeler ödeneği maddesine 32 670 000 lira, 11.330 ncu üyeler yollukları maddesine 
16 740 000 lira ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı E işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyeler ödeneği, 
üyeler yolluklarına ilişik cetveldeki formülün eklenmesini hükme bağladı. 

Kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 10 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 123 ncü 
birleşiminde kabul edildi. Teklif, oylamaya katılan 282 milletvekilinden 274 kabul, 
7 ret ve 1 çekinser oyla kanunlaştı.624

621  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 122 (7 Temmuz 1972), s. 381.
622  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), s. 468.
623  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 122 (7 Temmuz 1972), 
s. 381-382.
624  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), s. 468.
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Kanun, 16 Temmuz 1972 tarih ve 14247 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1605: 6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması 
hakkında Kanun 

6785 sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek kurulan 17 
numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 3 Aralık 1971 Cuma günü 
toplanan 10 ncu birleşiminde ele alındı. Millet Meclisi Başkanlığına Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından 1970 yılında sunulan gerekçe, imar mevzuatının yakın 
bir geçmişte yeniden ele alınmış olmasına rağmen günün ihtiyaçlarına tamamen 
cevap verebilecek bir durumda olmadığını, İmar Kanununda yer alan bazı hükümlerin 
yeni Anayasa muvacehesinde yeni baştan incelenmesi, tatbikat sırasında rastlanan 
aksaklıkların giderilmesi, bazı maddelerde lüzumlu değişikliklerin yapılması 
ve mevzuatta hissedilen boşlukların doldurulması gerektiğinden bu tasarının 
hazırlandığını belirtiyordu. Buna paralel olarak imar tüzük ve yönetmeliklerinin de 
etraflıca gözden geçirilmesi ve ıslahının gerektiği de belirtilmişti. 

İmar Kanununda değişiklik gerektiren nedenler, uygulama sırasında görevlilerin 
çeşitli anlam ve yorumlarla vücuda getirdikleri farklı işlemler veya iş sahiplerinin 
mevzuatta yer alan esnek hükümlerin daima kendi lehlerine tecellisini talep eden 
davranışlarının bir düzensizlik yaratması; 1957 yılından beri belediyelerin, belde 
sakinlerinin ve diğer ilgili şahıs veya müesseselerin çeşitli müracaat ve şikâyetleri, 
Bakanlık elemanlarının devamlı olarak yaptıkları incelemelerdi. Gerekçe, imar 
işleriyle ilgili hükümlerin, tatbikatçıların takip edemeyecekleri kadar dağınık ve 
çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere serpiştirilmiş bir durumda olduğunu, bunların 
birbirleriyle irtibatını temin etmenin ve hangi hükmün uygulanacağını tespit etmenin 
sorun halini aldığını, kesin hükümlere ihtiyaç duyulan yerlerde esnek ve elastikiyet 
isteyen yerlerde de kesin hükümlere yer verildiğini, mevzuatta bazı gereksiz 
hükümlerin yanı sıra, bazı hususlarda boşluklar bulunduğunu, çeşitli imkânsızlıklar 
içindeki kasaba ve köylerle her türlü imkâna sahip büyük şehirlerin imar işlerinin 
aynı hükümlerle düzenlenmiş olduğunu ve bunun aksaklıklar doğurduğunu belirterek 
imar mevzuatının bir bütün olarak ele alınması ve imar işlerine ve tatbikata vâkıf 
elemanlarla, bakanlıklar, üniversiteler, ilgili meslek teşekkülleri ve bazı belediyelerin 
tecrübe sahibi temsilcilerinden teşkil edilecek yetkili bir komisyonun oluşturulması 
gerektiğini vurguluyordu. Böyle bir çalışmanın uzun süre alacağı göz önünde tutularak 
bu çalışma sona erene kadar, tatbikine imkân bulunmayan ve Kalkınma Plânı icabı 
olarak kısa bir zamanda değiştirilmesi gereken imar hükümlerini düzenlemek üzere 
bu kanun tasarısı hazırlanmıştı.625 

625  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 10 (3 Aralık 1971), 
s. 251 vd.; 137 ve 137 ye 1 nci ek Sıra Sayılı Basma Yazı: 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı değişik-
likler yapılması hakkında kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker’in, Millî kıyılar kanunu 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 7 numaralı Geçici 
Komisyon raporu.
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3 Aralık 1971 tarihinde toplanan 10 ncu birleşimde, 6785 sayılı İmar 
Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı, 17 numaralı 
Geçici Komisyon Başkanı İlhan Ersoy’un (Kütahya) verdiği öncelik önergesinin 
kabulü ile görüşülmeye başlandı. Kanunun tümü üzerinde söz isteyen milletvekili 
bulunmadığından maddelere geçilmesi oya sunuldu ve kabul edildi. Tasarının 1 nci 
maddesi, 6785 sayılı Kanunun 4, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 
39, 41, 42, 48, 57 ve 58 nci maddelerinin değişikliğine ilişkindi. 1 nci maddeye bağlı 
maddelerden 4 ilâ 11 nci maddeye kadar olanları Komisyonun hazırladığı biçimde ve 
müzakeresiz olarak kabul edildi. 11 nci madde üzerine Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
söz aldı ve maddede geçen, belediyelerin on sene müddetle muvakkat ruhsat verip, 
bu on senelik müddet geçtikten sonra istimlâksiz bunu yıkmasının vatandaşın lehine 
bir durum olmadığını ifade etti. Geçici Komisyon Başkanı İlhan Ersoy’un (Kütahya) 
açıklamalarda bulundu ve maddeyi yeniden tanzim etmek üzere madde geri alındı. 
Birleşimde yeniden sunulan madde kabul edildi. 26 ncı madde üzerinde Beyti Arda 
(Kırklareli) tarafından verilen önerge kabul edildi. 27 nci maddenin (b) bendinin 2 
nci cümlesinde bir sözcüğün düzeltilmesi için önerge veren Hasan Çetinkaya’nın 
(Erzincan) önergesi kabul edildi. İhsan Ataöv (Antalya) tarafından bir 28 nci 
madde ilâvesi ve 39 ncu maddenin 7 nci fıkrası ile son fıkrası arasına bir fıkra daha 
eklenmesi hakkında verilen önergeleri de kabul gördü. 33 ncü maddede bir kelimenin 
düzeltilmesi için Beyti Arda (Kırklareli) tarafından verilen önerge kabul edildi. 
35 nci madde hakkında bir önerge sunan Baha Müderrisoğlu (Konya) önergesini 
açıklamak üzere söz aldı. Beyti Arda (Kırklareli) tarafından kanun tasarısının 1 nci 
maddesiyle değiştirilmek istenen 6785 sayılı imar Kanununun maddeleri arasına 45 
nci maddenin dahil edilmesi ve İhsan Ataöv (Antalya) tarafından bir 47 nci madde 
ilâvesi için verilen önergeler kabul edildi. Başkan, 1 nci maddeyi ilâve edilmiş 28, 
45, 47 nci maddeleri de havi olmak üzere Genel Kurulun oylarına sundu ve çerçeve 
madde kabul edildi.626

Tasarının 2 nci maddesi, 6785 sayılı Kanuna 9 maddenin eklenmesine ve 3 ncü 
madde 6785 sayılı İmar Kanununun 36, 38 ve 40 nci maddeleri ile bu kanunun ve 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasına dairdi. 2 
nci madde hakkında Hüsamettin Başer (Nevşehir), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Baha 
Müderrisoğlu (Konya), Geçici Komisyon Başkanı İlhan Ersoy (Kütahya), Ali Rıza 
Uzuner (Trabzon), Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve Reşit Ülker (İstanbul) söz aldılar. 
Beyti Arda (Kırklareli), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Hasan Çetinkaya (Erzincan), 
Komisyon Başkanı İlhan Ersoy (Kütahya), Reşit Ülker (İstanbul) ve İhsan Ataöv 
(Antalya) önergeleriyle katkıda bulundular. İhsan Ataöv’ün (Antalya) verdiği bir 
önerge ile tasarının 3 ncü maddesi 28. 5. 1928 tarihli ve 1351 sayılı Kanunun 9 ucu 
maddesinin vakıflara ait arazi ve arsalarla ilgili hükmü ile 9. 7. 1956 tarihli ve

6785 sayılı Kanunun 36, 38 ve 40 nci maddeleri ve gerek bu, gerekse diğer 
kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır şeklini aldı.627 

626  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 10 (3 Aralık 1971), s. 196-212.
627  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 10 (3 Aralık 1971), s. 212-232.
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Millet Meclisi tarafından tümü kabul edilen kanun tasarısı Cumhuriyet 
Senatosuna gönderildi. 

Kanun tasarısında Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişiklikler 5 Mayıs 1972 
günü toplanan 84 ncü birleşimde görüşülmeye başlandı. Bu birleşimde İmar ve İskân 
Komisyonu üyesi ve 7 numaralı Geçici Komisyon Başkanı İlhan Ersoy (Kütahya) 
tarafından verilmiş bir önerge ile tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve 
maddelere geçilmesini oylanarak kabul edildi.628 

Senato değişiklikleri, 8 Mayıs 1972 tarihinde toplanan 85 nci birleşimde ele alındı. 
Tasarının çerçeve 1 nci maddesinin Komisyonca benimsenmeyen 4, 16, 25, 26, 29, 
35 39, 45 nci maddeleri ile 1 nci çerçeve madde; 2 nci çerçeve maddesinin ek 7 nci, 
ek 8 nci, ek 9 ncı maddeleri oylandı ve benimsenmemesi hususu kabul edildiğinden 
Karma Komisyona gönderildi. Komisyonca benimsenen çerçeve 1 nci maddenin 
18, 48 nci maddeleri ile ek 2 nci, ek 6 ncı maddeler kabul edildi. Birleşimde Reşit 
Ülker (İstanbul) söz alarak görüşlerini ifade etti. Millet Meclisinden 7, Cumhuriyet 
Senatosundan 7 kişi olmak üzere bir Karma Komisyon kurulması hususu da oya 
sunularak kabul edildi.629

Kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 
11 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 124 ncü birleşimde Karma Komisyon Başkanı 
İlhan Ersoy’un (Kütahya) verdiği öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşüldü. Şadi Binay (Bilecik), Reşit Ülker (İstanbul) ve Karma Komisyon Başkanı 
İlhan Ersoy (Kütahya) konuşmalarıyla birleşime katkıda bulundular. Müzakereler 
sonucunda 4 ncü ve 16 ncı maddeler, Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 
metniyle kabul edildi ve kesinleşti. Çerçeve 1 nci maddenin, 25, 26, 29, 35, 45 nci 
maddeleri ve ek madde 8 ve 9 Komisyonca hazırlandığı şekliyle kabul edildi. 39 ncu 
maddenin Karma Komisyonca metinden çıkarılması hakkındaki Karma Komisyonun 
görüşünü kabul edildi ve 39 ncu madde metinden çıkarıldı. Millet Meclisinin kabul 
ettiği ek 7 nci madde metni Karma Komisyonca da aynen kabul edildiğinden Genel 
Kurulun tasvibini aldı. Böylece 5 maddeden ibaret olan İmar Kanununda değişiklik 
yapan kanun İmar Kanununun 22 maddesini değiştirdi, 9 madde ekledi ve 3 madde 
ile ve 1351 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki bir hükmü yürürlükten kaldırmış 
oldu.630 

20 Temmuz 1972 tarih ve 14251 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1606: Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair Kanun 

628  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 84 (5 Mayıs 1972), s. 401-402.
629  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 85 (8 Mayıs 1972), s. 446-456.
630  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 124 (11 Temmuz 1972), 
s. 484-496.
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Trabzon milletvekili Ahmet Şener ve 5 arkadaşının, Konya milletvekili Baha 
Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu milletvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, 
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bazı vergilerden, bütün harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifleri 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
60 Numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 2 Haziran 1972 tarihinde 
toplanan 97 nci birleşiminde ele alındı. Birleşimde, 60 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sabahattin Savcı’nın öncelik ve ivedilik önergesi kabul edildi. Teklifte adı 
geçen kuruluşların, ifa ettikleri millî ve sosyal görevlerini idame ettirebilmeleri 
için esaslı ve devamlı gelir kaynaklarına sahip bulunmaları, kamu yararına hizmet 
gören bu teşekküllerin güçlü ve verimli çalışmalarına sağlayacak malî imkânlara 
kavuşturulmaları gerektiği Komisyon raporunda belirtilmişti.631

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen Ahmet Şener (Trabzon), memlekette ani 
felâketle karşı karşıya kalındığında Türkiye Kızılay Derneğinin, fakir çocuklara 
yardım bakımından Çocuk Esirgeme Kurumunun ve Atatürk tarafından kurulmuş 
bir müessese olarak 508 kadar şubesiyle eğitim ve ziraî mücadele yönünden hizmet 
gören Türk Hava Kurumunun çok hayırlı işler yaptığını, bu kuruluşlara yapılan 
malzeme yardımından gümrük resmi ve vergi alındığını, bunun hiç doğru olmadığını 
ifade etti. Demokratik Parti grubu adına Nuri Eroğan (İstanbul), kanunlarda karışıklık 
olduğunu, 16 Mayıs 1960 tarihli 7449 sayılı kanunun, muayyen maksatlarla 
bağış yolu ile gelecek eşyanın ithali vergi ve resimlerden ve belediye hissesinden 
muafiyeti tanıdığını, 29 Temmuz 1960 tarihli 35 sayılı kanunun başlığının Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden ve bütün harç ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun olduğunu, 2 Temmuz 1926 tarihli 1928 sayılı kanunun Türkiye 
Tayyare Cemiyetinin bazı muamelâtından umumî istihlâk ve eğlence ve hususî 
istihlâk vergilerinden muafiyetine dair kanun olarak çıkarıldığını, 25 Eylül 1941 
tarihli 4119 sayılı kanunun ise Kızılay Cemiyeti ve harp ve afat vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere hükümetin müsaadesiyle gelecek her türlü sıhhi ve insanî 
yardım heyetleri namına vürut edecek olan eşyanın gümrük vergisinden muafiyetine 
dair kanun olduğunu belirterek bu kanunların yeniden ele alınıp düzenlenmesi 
gerektiğini söyledi. Bu konuşmalardan sonra maddelere geçilmesi kabul edildi.632 

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu 
ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun kendilerine terettüp eden vergi, harç ve 
resim mükellefiyeti kurumlara ait olduğu hallerde, bütün vergilerle, harçlardan, 
resimlerden, hisse ve fonlardan muaf olduğunu hükme bağlıyordu. Kanun teklifinin 
başlığına Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin de ilâve edilmesini teklif eden Rıza 

631  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Haziran 1972), 
s. 71 vd.; 681 Sıra Sayılı Basma Yazı: Trabzon milletvekili Ahmet Şener ve 5 arkadaşının, Konya mil-
letvekili Baha Müderrisoğlu ve arkadaşı ile Ordu milletvekili Cengiz Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye 
Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden, bütün 
harç ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plan komis-
yonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 60 Numaralı Geçici Komisyon raporu.
632  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Haziran 1972), s. 10-15.



244

Çerçel’in (Afyon Karahisar) önergesi kabul edilmedi. Teklifin 2 nci maddesi, Millî 
Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına karşılık olarak, 
yurt içi ve yurt dışından temin olunacak akaryakıt ve yağlar için, her yıl Bütçe 
Kanunu ile uygulanmakta olan bilumum vergi, resim, harç, hisse, masraf ve zam 
muafiyetinin Türk Hava Kurumu için de aynen uygulanacağına ilişkindi. Bu madde 
kabul edildikten sonra teklifin 3 ncü maddesi olan kurban ve kurban derileri ile 
Ramazan ayında fitre ve zekât sahipleri rızaen verdiği takdirde 1 nci maddede yazılı 
dernek ve kurumlar adına yalnızca Türk Hava Kurumu tarafından toplanacağına, 
toplanan kurban, kurban derisi ve fitre zekâttan sağlanan gelirin % 50’sinin Türk 
Hava Kurumuna, % 30’unun Türkiye Kızılay Derneğine ve % 20’sinin Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumuna verileceğine ilişkindi. Madde okunduktan sonra kısa 
kanunların görüşülmesi için Genel Kurul’un kararlaştırdığı bir saatlik süre sona 
erdiğinden kanunun müzakeresi bir sonraki birleşime bırakıldı.633

5 Haziran 1972 tarihinde toplanan 98 nci birleşimde 3 ncü madde üzerine söz 
alanlardan Mevlüt Yılmaz (Balıkesir), kurban derisinin sadaka, dine göre zekâtın 
ise zenginlerin fakir ve muhtaç vatandaşlara verme zorunda oldukları bir vecibe 
olduğunu, vatandaşın, kestiği kurbanın derisini istediği kuruma verebileceğini, böyle 
bir kanunun Anayasanın mülkiyet ve tasarruf hürriyetine bir tecavüz mahiyetinde 
olduğundan 3 ncü maddenin çıkarılması için Başkanlığa bir takrir takdim ettiğini 
ifade etti. Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun), derilerin rızaen verilmesi halinde 
bunu disipline etmek için bir tek müessesenin toplamasının öngörüldüğünü, yoksa 
maddenin verilmeyenleri almak gibi bir mana taşımadığını ifade etti. Burhanettin 
Asutay (İzmir), maddede bir zorlama olmadığını, ancak maddedeki oranların 
değişmesi için bir önerge verdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 
söz alan Ahmet Şener (Trabzon), maddenin Anayasanın 36 ncı maddesiyle hiçbir 
ilgisi olmadığını, getiriliş maksadının bu üç kurum arasındaki oranların disipline 
edilmesi olduğunu söyledi. Enver Akova (Sivas), zekâtın İslâm Hukukunda ayrı 
bir yeri bulunduğunu, farz olan bir şeye, kanun halinde tahakküm edildiğinde 
bunun İslâm hukukundaki yerine tecavüz sayılacağını, zekât kelimesinin kanun 
teklifinden çıkarılması gerektiğini belirtti. Abdulkadir Özmen (Mardin), zekâtın 
İslam’a göre fakirlere verilmesi gerektiğini, cebri bir zorlamanın başka sonuçlara yol 
açabileceğini söyledi. Baha Müderrisoğlu (Konya), milletvekillerinin bir kısmının, 
maddenin dinî akidelere, inançlara aykırı olduğundan bahsettiklerini, senelerce 
Kızılay, Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun hizmetinde çalışan, onun 
Başkanlığını yapan biri olarak bu maddenin gayet iyi tedvin edildiğini, memleket 
için hayırlı olduğunu ve esasen senelerden beri buna milletin alışmış olduğunu 
arz etti. Salih Zeki Altunbaş (Balıkesir), bu maddenin yerinde olduğunu, metinde 
olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Ahmet Şener’in (Trabzon) vermiş 
olduğu kifayet önergesi aleyhinde İsmail Hakkı Alaca (Kars) söz aldı, ancak önerge 
kabul edildi. Mevlüt Yılmaz (Balıkesir), Orhan Cemal Fersoy (İstanbul) ve Enver 

633  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Haziran 1972), s. 15-16.
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Akova (Sivas) 3 ncü maddenin kanun metninden çıkarılması için ayrı ayrı üç önerge, 
Bahattin Uzunoğlu  (Samsun) zekât kelimesinin madde metninden çıkarılması, Rıza 
Çerçel (Afyon Karahisar) sağlanan gelirin % 45’inin Türk Hava Kurumuna, % 25’inin 
Türkiye Kızılay Derneğine, % 15’inin Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna ve % 15’inin 
Türkiye Yardım Sevenler Derneğine verilmesi, Burhanettin Asutay (İzmir) yüzde 
oranlarının % 35 Türk Hava Kurumuna, % 30 Kızılay’a, % 35 Çocuk Esirgeme 
Kurumuna şeklinde değiştirilmesi için önergelerini sundular. Madde önergelerle 
birlikte Komisyon tarafından geri alındı.

Tasarının 4 ncü maddesi, kanunlarla veya imtiyaz sözleşmeleriyle Türkiye 
Kızılay Derneğine, Türk Hava Kurumu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna 
sağlanan gelirlerden Hazine hissesi veya İnhisar Resmi alınmayacağına ilişkindi ve 
Meclis tarafından kabul edildi.634 

Teklif, 9 Haziran 1972 günü toplanan 102 birleşimde görüşüldü. Geri alınan 3 ncü 
madde hakkında söz alan Geçici Komisyon Başkanı Sabahattin Savcı (Diyarbakır), 
Komisyonun, kanun teklifi sahipleri ve ilgili müesseselerle yapılan görüşmeler 
neticesinde, kanunun ana esprisi olan 1 nci. 2 nci ve 4 ncü maddelerin yerinde 
kalmasına ve 3 ncü maddenin metinden çıkarılmasının Genel Kurul’un takdirine 
sunulmasına karar verdiğini ifade etti. 3 ncü maddenin metinde çıkarılması hususu 
oya sunuldu ve kabul edildi.635 Teklif, 14 Haziran 1972 tarihinde toplanan 105 nci 
birleşimde oylamaya katılan 236 milletvekilinden 235 kabul ve 1 çekinser oy alarak 
kabul edildi.636

Cumhuriyet Senatosu tarafından da 11 Temmuz 1972’de kabul edilen teklif, 20 
Temmuz 1972 tarih ve 14251 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1610: 29.7.1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
bazı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesi hakkında Kanun 

29. 7. 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve 59 No’lu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 6 Nisan 1972 
tarihinde toplanan 67 nci birleşimde görüşülmeye başlandı.    

29. 7. 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 1. 3. 1971 tarihinde 
yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ancak bir yandan bu konuda kamuoyunun 
hazırlanması, diğer yandan da teşkilatın reform niteliği taşıyan bu yasanın esaslarını 
uygulayabilecek hale getirilmesi gerekiyordu. Kanun uygulamadığı gibi kanunun 
uygulanmasına geçebilmek için çalışılan sürede Emlâk Vergisi Kanununun bazı 
yapısal ve maddelerle ilgili değişikliklere tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştı. 

634  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 98 (5 Haziran 1972), s. 77-86.
635  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 102 (9 Haziran 1972), 
s. 215-217.
636  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 105 (14 Haziran 1972), s. 364.
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Kanunun başarıyla uygulanabilmesi, muaflık ve istisnalar, mükellefiyetin başlaması ve 
bitmesi tarihleri, vergileme nispetleri, beyanname verme süreleri, köylerde yapılacak 
beyan ve itiraz esaslarında uygulamaya tesir edebilecek bazı önemli değişikliklerin 
yapılmasına bağlıydı. Emlâk Vergisinin beyanname verme sürelerinin uzatılması 
yoluyla uygulamaya geçildiği takdirde doğabilecek aksaklıklar önlenebileceği 
gibi, bu tadil tasarısı kanunlaştığı takdirde Emlâk Vergisiyle ilgili bütün problemler 
tamamen ve temelinden halledilmiş olacağı gerekçede belirtiliyordu. Tasarıyla 
Emlak Vergisi Kanununda aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülüyordu: 

Madde 1. Kanunun 4 ncü maddesinin (b) bendinde köyler ile bunların teşkil 
ettikleri birlikler ifadesi, teşkil olunacak birliklerde taraf olacak idarelerden birisinin 
muhakkak köy olması gerektiği şeklinde bir anlam ortaya çıkarmaktaydı. Hâlbuki bu 
fıkranın amacı, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların kendi aralarında 
kurdukları birliklere ait binaların muaf tutulmasıydı. Nitekim kanunun Bina Vergisine 
paralel olarak kanunlaştırılmış bulunan Arazi Vergisine ait 14 ncü maddesinin (b) 
fıkrasında aynı amaç bu şekilde sağlanmıştı. Yapılan değişiklikle köyler ile il özel 
idareleri ve belediyelerin kendi aralarında kuracakları birliklere ait binaların da 
vergiden muaf olması sağlanacaktı. Aynı maddenin (c) fıkrası içinde yer alan soğuk 
hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ibaresinin parantez içinde gösterilmesi, bunların 
muafiyetten yararlandırılmasında yanlış anlamalara yol açacak nitelikte görülmüştü. 
Yapılan değişiklikle köylere ve köy birliklerine ait sözü edilen binaların niteliğinden 
doğacak anlaşmazlıkların önlenmesi ve madde metnine açıklık kazandırılması amacı 
güdülmüştü. Kanunun 4 ncü maddesinin (f) fıkrasında düşkünler evi, yetimhaneler, 
revirler ve kreşlerin, korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri tarafından 
vücuda getirilen yurtlardan sonra sayılması sebebiyle, sanki bunların da adı geçen 
birliklerce vücuda getirilmesi lâzım geldiği gibi bir anlam, taşımaktaydı. Gerçekte 
ise düşkünler evi, yetimhaneler, revirler ve kreşlerin kazanç gayesi olmamak şartıyla 
işletilmeleri halinde bu birliklere ait olmasalar bile vergiye tabi tutulmamaları 
fıkranın ruhuna uygun düşüyordu. Fıkra hükmüne açıklık kazandırmak için gerekli 
değişiklik yapılmış ve bilinen diğer sağlık tesisleri ile korunmaya muhtaç çocukları 
koruma birliklerine ait işyerleri de fıkra kapsamına alınmıştı. Fıkranın sonuna ve 
benzerleri ibaresi de eklenerek uygulamaya esneklik kazandırılmak isteniyordu. 

Madde 2. Bu madde ile kanunun geçici muaflıklar başlığını taşıyan 5 nci maddesi 
hükmü, (a) ve (c) fıkraları ile (d) fıkrasından sonra gelen bendinin değiştirilmesi ve 
bütçe yılı sonlarında bitirilen binalara ilişkin özel bir süre tanınması suretiyle yeniden 
düzenlenmişti. Sözü edilen (a) fıkrasında mesken olarak kullanılmak kaydıyla yeni 
inşa edilen binalar için tanınmış bulunan geçici muafiyet, plân hedefleri de nazara 
alınarak daha objektif esaslara bağlanmıştı. Kalkınma planındaki lüks nitelikte ve 
büyük tipte mesken inşaatının teşvik edilmemesi hedefi karşısında bu madde ile 
yapılan değişiklikle, orta ve küçük tipte mesken inşaatına muafiyet tanınması cihetine 
gidilmiş ve muafiyet şartları arasına bina faydalı alanının 100 metrekareyi aşmaması 
eklenmişti. Faydalı alanı 100 metrekareyi aşmayan ve mesken olarak kullanılan bina 
veya dairelerini vergi değerlerinin tamamının değil, sadece 25 000 liralık kısmının 
l0 yıl süre ile muaflıktan yararlandırılması suretiyle vergi adaletine daha uygun bir 
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yol seçilmiş ve mesken binaları inşaatını teşvik yanında mahallî idarelerin gelir 
ihtiyacının karşılanması da göz önünde tutulmuştu. (c) fıkrasında yapılan değişiklik 
ise tabiî afetlerin vukuunu takip eden günden itibaren afete uğrayan kişiler tarafından 
inşa edilecek binaların geçici vergi muaflığından yararlandırılmasını sağlamakta 
ve ayrıca afete uğrayan kişilerce afet bölgesinde veya ilgili kamu kuruluşlarınca 
gösterilecek yerlerde inşa edilecek binaların bu muaflıktan yararlanması, keza 
afete maruz kalınması muhtemel yerlerdeki binalara da bu imkânın tanınması 
ancak inşaat yasağı konulan yerlerde yapılacak binaların muafiyet kapsamı dışımda 
bırakılması suretiyle bu bölgelerdeki yerleşmenin vergi yoluyla disipline edilmesi 
amaçlanmıştı. Bu madde ile (d) fıkrasından sonra gelen bentte yer alan ve kanunun 
5 nci maddesinin a, b, c ve d fıkralarında yazılı geçici muafiyetlerden istifade içim 
öngörülmüş bulunan 2 aylık bildirim süresi, “bütçe yılı içinde” olarak değiştirilmiş 
ve sayılan olayların bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulması halinde bildirimin, 
olayı izleyen üç aylık süre içinde yapılması esası getirilmişti. Yapılan bu değişiklik 
ile hem kanunun 115 nci maddesinde yazılı Arazi Vergisi geçici muafiyetlerinin 
bildirim süreleri ile paralellik kurulmuş, hem de mükellefiyet muafiyeti gerektiren 
olayın vuku bulduğu yılı takip eden bütçe yılı başından itibaren başlayacağından 
mükellefiyete müessir olmayan bildirimlerin 12 ayılık süre ile bağlanması şartı 
bertaraf edilmişti. Diğer taraftan, geçici muafiyetle ilgili bildirimlerini bütçe yılı 
içinde yapılması esası, müteakip bütçe yılından itibaren başlayacak olan muafiyet 
ve mükellefiyetin zamanında tesisini mümkün kılacaktı. Ancak, bütçe yılı sonunda 
vuku bulan olaylarda mükellefleri zorlamamak için bu hallerde üç aylık bir süre 
tanınmaktaydı. 

Madde 3. Bu maddedeki değişiklikler sahiplerinin ikametine mahsus olup 
yıllık iradı geçmeyen binalardaki muafiyeti düzenliyor, köylerde istisnanın 30 bin 
liraya indirilmesinin vergi adaleti bakımından da uygun olacağından ve köylerdeki 
binaların vergiden müstesna tutulan 30 000 liralık kısmının mesken dışında kalan 
binalara da uygulanabileceğinden bu düzenleme yapılıyordu. 

Madde 4. Tasarının bu maddesi ile kanunun 7 nci maddesinin üç ve dördüncü 
fıkraları kaldırılmaktaydı. Böylece bina vergisi matrahının, birlikte yaşayan 
eş ve velayet altındaki çocuklara ait binalarla birlikte ilçe hudutları itibariyle 
birleştirilmesini öngören eski hüküm kanunun vergi nimetleriyle ilgili maddelerinde 
yapılan değişikliğe uygun bir hale getiriliyordu.  

Madde 5. Tasarının bu maddesi ile Bina Vergisinin tek bir nispet uygulanarak 
bulunması esası kabul edilmekteydi. Bu esasın kabulü, binaların tek tek 
vergilendirilmesi prensibine de uygun bulunmaktaydı. 

Madde 6. Emlâk Vergisi Kanununa göre mükellefler bina ve arsalar için beş 
yılda ve arazi için on yılda bir defa olmak üzere beyanname vereceklerdi. Bunun 
dışında yeni mükellef olanlar ile evvelce beyan ettikleri vergi değerlerinde kanunun 
33 ncü maddesinde belirtilen sebeplerle değişiklik olanlar da, bu değişiklikleri beyan 
edeceklerdi. Tasarının bu maddesi ile kanunun 9 ncu maddesi, zikredilen esaslar 
dairesinde yeniden düzenlenmişti.  
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Madde 7. Tasarının bu maddesiyle, gerek 7 ve 8 nci maddelerde yapılan değişiklik 
gerekse verginin bünyesi icabı olarak kanunun 10 ncu maddesinin sonuna, bir 
mükellefe ait binaların aynı beyannamede birleştirilerek beyan olunacağını gösterir 
bir fıkra eklenmekteydi. Bu hükümlerden, aynı mükellefe ait bir vergi dairesi 
faaliyet bölgesi içindeki binaların aynı hesapta toplanabilmesi ve vuku bulacak 
değişikliklerin kolayca takip edilebilmesi amacı güdülmekteydi. 

Madde 8. Tasarının bu maddesiyle, Arazi Vergisinin konusunu tarif eden 12 
nci madde yeniden düzenlenmişti. Arsanın ne olduğu, yürürlükten kaldırılan 1833 
sayılı Kanunda bulunmadığı nazara alınarak bu kanunla bir tarif getirilmiş ise de 
bu hükmün yeteri olmadığı İmar ve İskân Bakanlığı ile yapılan yazışmalardan 
anlaşılmıştı. Bilhassa, belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş 
arazinin de bazı ahvalde arsa sayılabileceği ileri sürülmüştü. Ancak, bir taraftan 
kanuna kısa ve herkesin anlayabileceği bir tarif getirilmesi zarureti, diğer taraftan 
arsa tarifi konusunda çıkacak ihtilâfların ve uygulamada karşılaşılacak zorlukların 
verginin tatbikini geciktirebileceği düşüncesiyle mer’i kanundaki arsa tarifi, 
belediye sınırları içi itibariyle aynen bırakılmakla beraber daha hangi arazinin, 
belediye sınırları içinde, mücavir sahalarda ve hızlı gelişme gösteren yerlerde arsa 
sayılabileceği yetkili bakanlıkların teklifi nazara alınarak hazırlanacak ve Bakanlar 
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir yönetmeliğe bırakılmış ve bunların ihtilâfa 
mahal vermeyecek genişlikte ve açıklıkta yönetmelikte tanımlanmasının uygun 
olacağı düşünülmüştü. 

Madde 9. Tasarının bu maddesiyle Arazi Vergisinden geçici olarak muaf 
tutulacak araziye ilişkin kanunun 15 nci maddesi hükmü yeniden düzenlenmekteydi. 
Kanunun 15 nci maddesinde teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli 
şartları haiz arazide yeniden fidanla dikim, aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle 
meydana getirilen çeşitli ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçeye değişik sürelerle geçici 
muaflık tanınması öngörülmekteydi. Ancak, kabul edilen süreler çok fazla olduğu 
gibi muaflıktan yararlanacak yerlerin tek tek sayılması konuyu hafızada tutmayı da 
zorlaştırmıştı. Bu sebeple, yeniden dikim, aşılama ve yeniden yetiştirme suretiyle 
ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe haline getirilen araziye azami 10 yıl geçici vergi 
muaflığı tanınacağının genel olarak belirtilmesi ve muafiyet verilecek haller 
ile bunların şart ve sürelerinin Tarım ve Orman bakanlıklarının görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığınca tespit ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikte gösterilmesi daha uygun bulunmuştu. Maddenin diğer fıkralarında 
yapılan değişiklik işe metni yeni düzenlemeye intibak ettirmekten ibaretti. 

Madde 10. Tasarının bu maddesiyle kanunun 16 ncı maddesi yürürlükten 
kaldırılıyordu. Gerek kanunda mevcut olan ve gerekse tasarıyla derpiş olunan 
değerleme esasları ve geçici muaflık hükümleri, küçük çiftçileri yeteri derecede 
korumakta ve teşvik etmekte olduğundan, bunların dışında bir istisna tanınmasına 
gerek bırakmıyordu. Diğer taraftan, maddede yazılı istisna, küçük çiftçilik istisnası 
olduğu halde kanunlaşan metinle büyük çiftçilere de teşmil edilmek suretiyle vergide, 
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iktidar prensibine aykırı bir durum ortaya çıkmış ve böylece Arazi Vergisinin verimi 
önemli surette azaltılmıştı. Bu sebeplerle küçük çiftçilik istisnasının tamamen terki 
uygun bulunmuştu. Kaldı ki böyle bir istisnanın gereği olmadığı herkesin kendi 
iktidarına göre vergi vermesi daha doğru ve adalete uygun bulunduğu belirtilerek 
mezkûr hükmün metinden çıkarılması yönünde çiftçi vatandaşların da müteaddit 
talepleri vardı. Vergi nispetleri de göz önünde tutulduğu, takdirde, orta büyüklükte 
araziye sahip çiftçilerin dahi ödeyecekleri vergi, bu istisnanın kaldırılmış olmasına 
rağmen pek cüzi olacaktı. 

Madde 11. Tasarının 4 ncü maddesinde de belirtilmiş olduğu üzere, Emlâk 
Vergisinin aynı karakterde bir vergi oluşu sebebiyle vergi nispetlerinde öngörülen 
değişikliğe paralel olarak, toplama ve aile reisi beyanları hükümlerine de mahal 
kalmadığı düşünülerek madde düzenlenmişti.  

Madde 12. Bina Vergisi nispetine ilişkin 8 nci maddenin tadil gerekçesinde 
açıklanan sebeplerle müterakki şekildeki Arazi vergisi nispeti de Bina Vergisine 
benzer bir surette binde 10 olarak tek nispete irca edilmekte ancak arsalardan 
alınacak vergi nispeti ise aynen muhafaza edilmekteydi. 

Madde 13. Tasarının bu maddesi ile kanunun Arazi Vergisinde mükellefiyetin 
başlaması ve bitmesine ilişkin hükümlerini kapsayan 19 ncu maddesi hükmü 
tasarının 9 ncu maddesinin gerekçesinde izah olunan sebeplerle ve maddeler 
arasında eşitliği sağlamak üzere, yeniden düzenlenmiş ve ayrıca bir (c) fıkrası 
eklenerek Arazi Vergisinde muafiyetin sukut etmesi halinde mükellefiyetin hangi 
tarihte başlayacağı hususundaki boşluk doldurulmuştu. Diğer taraftan kanunun 19 
ncu maddesine eklenen iki fıkra ile Arazi Vergisinde tereddütler doğurabilecek bazı 
hallere açıklık getirilmişti. Kanun hükümlerine göre deprem, su basması, yangın gibi 
sebeplerle binaların yanması, yıkılması halinde, bu binaların işgal ettikleri sahalar 
bu olayın vuku bulduğu yılı takip eden bütçe yılından itibaren arsa haline gelmekte 
ve vergiye tabi olmaktadır. Bu halin mükellefleri müşkül durumda bırakacağını 
açıklamaya lüzum yoktur. İşte bu gibi hallerde yanan, yıkılan binaların arsalarından 
iki yıl süre ile vergi alınmamasını sağlamak üzere maddeye bir fıkra eklenmişti. Keza 
üzerine bina yapılan arazinin Arazi Vergisi mükellefiyetinin ne zaman sona ereceği 
hususunda kanunda bir açıklık bulunmadığından, bu boşluk maddeye eklenen ayrı 
bir fıkra ile giderilmişti. 

Madde 14. Tasarının bu maddesiyle, kanunun 20 nci maddesine bir fıkra 
eklenmekteydi. Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazinin 
bir beyannamede, arsaların ise diğer bir beyannamede birleştirilerek beyan edilmesini 
öngören bu hükümle, eskiden olduğu gibi aynı mükellefe ait arazinin veya arsaların 
aynı hesapta toplanabilmesi ve vâki olacak değişikliklerin kolayca takip edilebilmesi 
amacı güdülmüştü. 

Madde 15. Tasarının bu maddesi ile muhtelif zamanlarda ve muhtelif sebeplerle 
çıkarılmış olan özel kanunlarla tanınmış Bina ve Arazi vergileri ile ilgili muaflık ve 
istisna hükümleri kaldırılmıştı. Emlâk Vergisi Kanununun Bina ve Arazi Vergisine 
ait daimî ve geçici muaflıklar ve istisnalarla ilgili hükümlerinin tetkikinde görüleceği 
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üzere bu yeni kanun muafiyet ve istisna konularını çok geniş olarak kapsamına 
almış bulunmaktaydı. Gerçekte reel vergilere ilişkin kanunlarda muafiyet ve istisna 
konulan çok az bir yer işgal etmekte iken kanunda muafiyet ve istisnaların geniş 
tutulması yanında ayrıca özel kanunlarla tanınmış muaflık ve istisna hükümlerinin 
saklı tutulması vergide eşitlik ilkesini bozmakta ve bu durum vergilendirme işleminde 
zorluklar yaratmaktaydı. Diğer taraftan mahallî idarelerin başlıca gelir kaynağını 
teşkil eden Emlâk Vergilerinde bazı kuruluşlara muaflık ve istisnalar tanınması 
verginin verimliliğine menfi yönde etki yaptığı gibi mahallî idarelerin finansman 
kaynaklarını da azaltıcı bir sonuç doğurabilirdi. Kaldı ki, özel kanunlarla belli kurum 
ve kuruluşlara muafiyet ve istisna tanınması mal ve hizmet üretimi yapan müesseseler 
arasındaki eşit imkânları da bozma durumu yaratabilirdi. Bu sebeplerle kanunda 
yer alan muafiyet ve istisnalar yeter görülerek kanunun 22 nci maddesi hükmünün 
kaldırılması cihetine gidilmişti. Kaldırılan bu hüküm yerine konulan madde ile Bina 
ve Arazi vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümlerinin Emlâk Vergisi Kanununa 
bir hüküm eklenmek veya bu kanun hükümlerinde değişiklik yapılmak suretiyle 
düzenlenmesi esası getirilmişti. Yapılan bu değişiklik ile Emlâk Vergisinin muaflık 
ve istisna hükümlerinde birlik sağlanması ve hükümler arasındaki organik bağın 
kurulması amacı güdülmüştü. Ancak, 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun gereğince 
yapılan ve devleti uygulamakla yükümlü kılan Milletlerarası Antlaşmalar ile tanınan 
muaflık ve istisnalar 41 nci maddeye eklenen bir fıkra ile saklı tutuluyordu. 

Madde 16. Bu madde ile Emlâk Vergisi Kanununun beyanname verme ve 
bildirimde bulunma süresine dair 23 ncü maddesi yeniden tedvin edilmiş ve gerek 
genel beyanların, gerekse ara beyanların yapılacağı süreler açıklıkla tespit olunmuştu. 
Mevcut hükme göre bina ve arsalar için beş yılda, arazi için on yılda bir yapılacak 
genel beyanlara ait süreler ileriki yıllarda birliğini kaybedecek bir istikamette 
değişebilirdi. Bu ise bina ve arsalarda beş ve arazide on yılda bir değerlerin aynı 
esasa göre gözden geçirilmesi imkânını ortadan kaldırabilirdi. Yapılan değişiklikle 
bu mahzur bertaraf edilmiş ve genel beyanın ne zaman yapılacağı hususuna açıklık 
getirilmişti. Diğer taraftarı yeni inşa edilen binalara ait bildirim süresi, kanunun 
5 nci maddesinde 2 ay, 23 ncü maddesinde ise üç ay olarak zikredilmiş; arazide 
ise geçici muaflığa ait bildirimler kanunun 115 nci maddesinde, içinde bulunulan 
bütçe yılı olarak kanunun 33 ncü maddesine giren aynı haller için ise kanunun 23 
ncü maddesinde üç aylık bir süre olarak hükme bağlanmıştı. Kanunun zikredilen 
maddelerinde yer alan farklı bildirim sürelerinin, tasarının bu maddesi ile bir esasta 
birleştirilmesi amaçlanmıştı. Bu arada mükellefiyetin müteakip bütçe yılından 
itibaren başlayacağı göz önünde tutularak ara beyannamelerin de, içinde bulunulan 
bütçe yılı içerisinde verilmesi esası getirilmişti. Diğer taraftan bütçe yılının son üç 
ayı içerisinde vuku bulan değişikliklerin bildirilmesine bir zaman bırakmak için bu 
hallerde, beyannamelerin değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde 
verileceği özel olarak belirtilmişti. Böylece değişikliklere ait beyanlara istinaden 
yapılacak tarh ve tahakkuklarda karışık durumların ortaya çıkması önlenmek 
istenmişti. Keza, kanunun 33 ncü maddesine eklenmesi öngörülen 8 numaralı 
fıkranın gereği olarak maddeye (d) fıkrasının eklenmesi zarureti hâsıl olmuştu. 
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Genel beyanlar arasında herhangi bir sebeple devamlı olarak değerlerinde % 25 ten 
fazla artış veya azalış görülen bir bölgedeki emlâkin değerlerinin değiştirilmesini 
öngören beyannamelerin, diğer değişikliklerdeki gibi olayın vukuu tarihine değil, 
mükelleflerin Maliye Bakanlığınca beyana davet edilmeleri tarihine bağlanması 
zaruri görülmüştü. Ayrıca kanunun 23 ncü maddesindeki ilgili vergi dairesi, emlâkin 
bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesi olarak değiştirilerek, beyanın yapılacağı 
vergi dairesi açıkça belirtilmişti. Öte yandan, gerek genel beyan gerekse ara beyan 
sürelerini bir misline kadar uzatmaya ilişkin Maliye Bakanlığı yetkisi, vergileme 
prensiplerine uygun olarak, sadece genel beyan süresine inhisar ettirilmiş ve genel 
beyanların bir disiplin içerisinde yapılabilmesini sağlamak amacıyla mükelleflerin 
beyanname verme tarihlerini kanuni beyan süresi içinde tespit etme konusunda vergi 
dairelerini yetkili kılacak bir hüküm de maddeye eklenmişti. 

Madde 17. Tasarının bu maddesiyle bina, arazi ve arsaların vergilendirilmesi için 
alınacak beyannamelerin şekli ve muhtevasına ait kanunun 24 ncü maddesi hükmü, 
açıklığa kavuşturulmak suretiyle yeniden düzenlenmiş bulunmaktaydı. 

Madde 18. Kanunun 25 nci maddesi ile köylerde bulunan bina ve arazinin 
beyanında bir kolaylık sağlanmış ve bu emlâkin beyanname verilmesine lüzum 
kalmaksızın köy kıymet beyanı defterine yazdırılması usulü kabul edilmişti. Fakat 
aynı mükellefin belediye sınırları içinde emlâki varsa bunlar için beyanname 
verecekti. Bu hal bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içinde bulunan ve bir mükellefe 
ait olan emlâkin bir kısmının beyanname ile bildirilmesi, bir kısmının ise kıymet 
beyanı defterine yazılması gibi mükellef hesabının takibini zorlaştıran bir durum 
yaratacaktı. Bir kısım emlâkini beyanname ile bildiren bir mükellef için diğer 
emlâkini de aynı beyannameye dâhil ederek bildirmek bir külfet teşkil etmeyeceği 
gibi gerek tarh gerekse tahsil bakımından mükellef için de kolaylık sağlayacaktı. Bu 
sebeple tasarının bu maddesi ile kanunun 25 nci maddesi yeniden düzenlenmişti. 

Madde 19. Tasarının bu maddesiyle kanunun, muhtar ve ihtiyar kurulunun 
görevlerine ilişkin 26 nci maddesinin ilk fıkrası hükmü, tamamlanmak amacıyla 
yeniden düzenlenmişti. Yeniden düzenlenen bu hükümle muhtar ve ihtiyar 
kurullarına, mükellef beyanlarını köy kıymet beyanı defterlerine geçirip, kira bedeli 
ve vergi değerleri hariç olmak üzere doğruluğunu tasdik ettikten sonra, beyanda 
bulunmayan mükelleflerin isimlerini ve biliniyorsa adreslerini de vergi dairesine 
bildirmesi görevi veriliyordu. Bu suretle bina ve arazinin beyan dışı kalmasının 
önlenmesi ve eşit bir vergileme sağlanması mümkün olacaktı. 

Madde 20. Kanunun 27 nci maddesi ile sadece beş veya on senede bir defa 
yapılacak beyanlar için bir aylık ek süre tanınmış, ara beyanlar için bir ek süre 
tanınmamıştı. Bu halde ara beyanlar için Vergi Usul Kanununun 342 nci maddesine 
göre 15 günlük ek süre uygulanacaktı. Tasarının bu maddesi ile ara beyanlar için 
de özel bir ek süre tanınmış ve yapılan değişiklikle bu ek süre bütün Emlâk Vergisi 
beyanlarına teşmil edilmişti. Diğer taraftan, bir aylık ek süre yeter görülmeyerek bu 
süre iki aya çıkarılmıştı. 
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Madde 21. Kanunun 25 nci maddesiyle köylerde bulunan bina ve arazinin 
beyanında sahiplerinin okuma yazma durumları göz önünde tutularak kendilerine 
bir kolaylık sağlanmak üzere muhtarlıklara beyanda bulunma imkânı sağlanmıştı. 
Kanunun bina, arazi ve arsaların ayrı hesaplarda toplanıp takip edilmesini öngören 
hükümleri karşısında, beyannamede gösterilen emlâkin bir kısmının belediye sınırları 
içinde bir kısmının da köylerde bulunması halinde, köylerde bulunan emlâke isabet 
eden verginin tefriki büyük zorluklar doğuracak ve bunun sonucu olarak 30 ncu 
maddenin ikinci fıkrası hükmü işlemez hale gelecekti. Bu durumun bertaraf edilmesi 
için sadece köy beyanı defterine yazdırılan bina ve araziye ait verginin Kasım ayı 
içinde ödenmesi uygun görülmüş ve fıkra hükmü bu hususu sağlayacak şekilde 
değiştirilmiştir. Öte yandan, ödeme aylarının bölgelerin özelliklerine göre sadece 
iller itibariyle değiştirilebilmesi memleketimizin gerçeklerine tam bir uygunluk arz 
etmediğinden daha seyyal ve objektif bir uygulama sağlamak amacıyla maddenin 
üçüncü fıkrasındaki iller itibariyle deyimine yer verilmemişti. 

Madde 22. Tasarının bu maddesiyle, beyanı müteakip vergi dairesince yapılacak 
işlemleri gösteren kanunun 31 nci maddesi yeniden düzenlenmekteydi. Ancak, bu 
düzenleme, kanunun 37 nci maddesinde yer alan hüküm muvacehesinde, mevcut 
tekrarları önlemek için inceleme yetkisi deyiminin metinden çıkarılmasını ve 
maddenin son fıkrasına açıklık getirilmesini kapsamaktaydı. Mevcut hükümde, 
takdir farkının rayiç bedelin yüzde ellisine tekabül eden kısmı için ceza uygulanmaz 
ifadesi kullanılmıştı. Takdir farkı ile mukayeseye esas alınacak rayiç bedel hem 
beyan edilen hem de takdir sonunda bulunan rayiç bedel olarak anlaşılmaya müsait 
olduğundan, rayiç bedel deyimi yerine maddenin amacına uygun olarak beyan edilen 
bedel deyimi kullanılmıştı. Ayrıca, beyanlarda vâki olacak yanılmanın rayiç bedelden 
yüksek beyanda bulunma yönünden de olabileceği göz önünde bulundurulmuş ve bu 
halde hesaplandığı anlaşılan fazla verginin terkin ve mükelleflerine iade olunacağı 
sarahaten belirtilmişti. 

Madde 23.  Tasarının bu maddesiyle kanunun 32 nci maddesinin son fıkrasına 
açıklık getirilmişti. Gerçekten maddenin ilk iki fıkrasında, 27 nci maddede yazılı 
ek sürelere rağmen beyanda bulunulmadığı takdirde verginin, 31 nci maddede adı 
geçen memurlar marifetiyle takdir edilen vergi değerleri üzerinden idarece tarh 
olunacağı, bu tarhiyata itiraz olunduğu takdirde mükellefin yeniden beyana davet 
edilmiş sayılacağı ve 15 gün içinde beyanda bulunulursa bu beyan üzerinden tarh ve 
tahakkukun yapılacağı belirtilmekle yetinilmiş, tahsil işleminin nasıl yürütüleceği 
açıkça belirtilmemişti. Yapılan değişikliğe göre, beyan olunan değer üzerinden 
hesaplanan vergi tahsil edilecek ve itiraz bu değerle takdir olunan değer arasındaki 
fark ile bu farka isabet eden vergiye inhisar edecekti. Bu suretle de, doğacak 
anlaşmazlıklar büyük ölçüde önlenmiş olacaktı. 

Madde 24. Tasarının bu maddesiyle kanunun 33 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrası değiştirilmekteydi. Filhakika 2 numaralı fıkrada, binada mevcut sabit 
istihsal tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması vergi değerini tadil eden 
sebep olarak belirtilmişti. Halbuki sabit istihsal tesislerinin binaya konulması tadil 
sebebi sayılmadığı gibi esasen kanunun 7 nci maddesinde sabit istihsal tesisatına ait 
değerlerin vergi matrahına alınmayacağı hükme bağlanmıştı. Bu nedenlerle, fıkrada 
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fazladan yer alan ibare çıkarılmıştı. Diğer taraftan, 33 ncü maddeye 8 numaralı 
fıkra ile, her hangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında 
devamlı olmak üzere bina veya arazi değerlerinde ı% 25 i aşan oranda artma veya 
eksilme olması hali (tadil sebebi olarak ilâve edilmiştir. 5 ve 10 senelik genel beyan 
süreleri arasında, sulama tesislerinin yapılması, barajlar inşa edilmesi ve saire gibi 
sebeplerle devamlı şekilde değer artışı vuku bulduğu veya muhtelif sebeplerle değer 
azalışı meydana geldiği takdirde genel beyan tarihine kadar eski değer üzerinden 
vergi alınması vergi adaleti prensipleriyle bağdaştırılamamaktaydı. Aynı maddenin 
son fıkrası hükmü ise 9 ve 19 ncu maddelerde aynen yer aldığından burada ayrıca 
tekrarına lüzum görülmemişti. 

Madde 25. Tasarının bu maddesiyle, kanunun 22 nci maddesinde yapılan 
değişikliğin bir sonucu olarak yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümlerin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla 41 nci maddeye 4 numaralı bir bendin eklenmesi zorunlu 
görülmüştü. Ancak, 31. 5. 1963 tarih ve 244 sayılı kanun gereğince yapılan ve 
devleti uygulamakla yükümlü kılan Milletlerarası Antlaşmalar ile tanınan muaflık 
ve istisnalar saklı tutulmuştu. 

Madde 26. Tasarının bu maddesi, kanuna 20. 7. 1971 tarih ve 1446 sayılı Kanunun 
5 nci maddesiyle eklenen geçici 6 nci madde hükmünü, her hangi yanlış anlamaya 
meydan vermemek üzere saklı tutuyordu. Bu suretle kanunda yapılan değişikliklerin 
tarih itibariyle farklı olmasının ihtilâfa yol açması endişesi önlenmiş olacaktı. 

Madde 27 ve 28. Yürürlük ve yürütme maddeleriydi.637

6 Nisan 1972 günü toplanan 67 nci birleşimde ele alınan tasarı, 59 Nolu Geçici 
Komisyon Sözcüsü Esat Kemal Aybar (Mardin) tarafından verilen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi önergesinin kabulüyle müzakere edildi. 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Cevat Önder (Erzurum), Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından teklif olunan, 45 madde, 5 geçici maddeden ibaret 
olan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29. 7. 1970 tarihinde kabul edildiğini, 
1. 3. 1971 tarihinde yürürlüğe girecekken uygulanamadığını, ancak bu 1319 sayılı 
kanunu tatbik etmeye imkân olmadığı anlaşılınca aynı hükümetin, yine Başbakan 
Süleyman Demirel imzası ile 5. 2. 1971 tarihinde yeni bir tasarı sevk ettiğini ve 
bunun da 1446 sayılı kanun olarak kanunlaştığını belirterek henüz 1446’nın gerekçesi 
yazılamamışken ve o toplantılarda kendisinin uyarılarına rağmen bu kanun uygulanma 
olanağı bulamamışken şimdi yeni bir tasarı geldiğini ifade etti.  bu tasarı hakkındaki 
fikirlerimizi arz ve izaha çalışacağız. Nihat Erim tarafından 11.11.1971 tarihinde 
Meclislere sevk olunmuş diğerleri henüz uygulamaya konulmadan, kanunun iki defa 
% 90 yeniden değiştirilmeye tabi tutulmasının hükümet için, yetkili daireler için, 
siyasî iktidarlar için, siyasî skandal olarak nitelendirdi. D.P. grubunun 1319 sayılı 
kanun ile 1446 sayılı kanuna  nasıl muhalif kaldı ise aynen bu tasarıya da muhalif 
olduklarını ifade eden Cevat Önder, yeni kanunda arazi vergisinin matrahının tahrir 

637  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 67 (6 Nisan 1972), s. 555 
vd.; 472 Sıra sayılı Basma Yazı: 29. 7. 1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı mad-
delerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No’lu Geçici Komisyon raporu
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usulüyle bulunan değer, değerin takdir ve tahminindeki esasın ise arazinin alım satım, 
yani rayiç değeri olduğunu, bina vergisinin matrahının ise beyana dayanan vergi 
değeri olacağını, yani verginin tespitinde servet esası muhafaza edildiğini belirtti. 
Yeni tasarıyı şiddetle eleştiren Önder, Personel Kanunu tatbikatı sebebiyle bütçenin 
açık olduğunu ve bu yüzden vergiler getirildiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.638 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal Okyay (Kars),  Emlâk 
Vergisi kanun tasarısının, bina, arazi ve arsa vergilerini kapsadığını, Türkiye sınırları 
içerisinde bulunan ve yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada, gerekse su 
üzerindeki sabit inşaatların tamamının bina vergisine, bütün arazi ve arsaların bu 
kanunun hükümlerine göre arazi vergisine tabi olacağını söyleyerek devlete kısa 
vadede gelir sağlamak için yalnız malî gayelerin icabı olarak alelacele hazırlanarak 
getirilen önemli ve Türk toplum hayatını yakından etkileyecek bir kanunun ekonomik 
ve sosyal amaçlardan mahrum oluşunun affedilemez bir noksanlık olduğunu belirtti. 
Son yıllarda, Demirel hükümetlerinden başlayarak bütçenin açık verdiğini ve bu 
açığın kapanması için vergi demetleri getirildiğini, yatırım yapmak için bu paralara 
ihtiyaç olduğunun, aksi halde sorumluluğun Meclis’te olacağının söylendiğini 
belirten Okyay, gelir dağılımının çok adaletsiz olduğu Türkiye’de vergilerin sosyal 
ve ekonomik amaç taşımaları görüşünün uygulanmadığını, görüşülen Emlâk Vergisi 
kanun tasarısının acele edilmez ise Mecliste bu açıdan ele alınıp düzeltilebileceğini 
sözlerine ekledi.639 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van), Türkiye’de yıllardan 
beri iktidarların değiştiğini, ama bir zihniyet değişmediğini, hükümetlerin sıkıştıkça 
gayrimenkullere, mütemadiyen âdeta devreden külfetler getirdiklerini, binalardan, 
inşaata başlarken vergi, satarken değer artış vergisi, inşaatı bitirirken ayrıca iskân 
vergisi, mirasta veraset intikal vergisi gibi vergiler alınacağını, özetle bir koyundan 
beş altı post çıkarılacağını belirtti. Maddelerin müzakereleri sırasında birtakım 
tekliflerinin olacağını belirten Yıldız, esası bozuk olan bu kanun mümkün olduğu 
kadar daha âdil bir hale getirmek için grup olarak gayret sarf edeceklerini ifade etti.640 

Kanun tasarısının müzakereleri 7 Nisan 1972 Cuma günü toplanan 68 nci 
birleşimde devam etti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Ahmet Buldanlı (Muğla), 
vergisiz yaşayabilen bir devlet yoksa verginin kimden ve nasıl alınacağının 
önemli olduğunu, Adalet Partisinin verginin, devlet faaliyetlerinin devamını ve 
sürekliliğini temin bakımından âdil bir sistem içinde alınmasına, verginin, ödeme 
gücü olmadan tahsil olunmasına, yani vergiyi fakir fukaradan değil, kazanandan 
ve ödeme gücü olandan alınacağını söylediğini, kalkınma için gerekli olan altyapı 
tesisleri demek olan yol, su, enerji problemlerini halletmek, , süratle büyüyen nüfus 
artışını da içine alıp massedecek bir sanayileşme gerçeğine ulaşabilmek hususunu 
gerçekleştirebilmek için, adına reform denen vergi ziyaını önleyici tedbirler, vergi 
idaresini ıslah edici çalışmalar, 1 300 senelik bir toprak rejiminin vergilendirilmesine 

638  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 67 (6 Nisan 1972), s. 498-515.
639  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 67 (6 Nisan 1972), s. 515-519.
640  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 67 (6 Nisan 1972), s. 519-520.
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dair olan usulleri yeniden ele alma çalışmalarına girdiklerini belirtti. Ancak daima 
vatandaşa, özellikle köylü, küçük esnaf, dar gelirli zümrelerle, düşük ücretli işçi, 
çiftçi ve memurlara büyük külfetler tahmil etmeyecek şekilde realize edilen kanunlar 
çıkarmaya çalıştıklarını, 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bu maksatla kabul 
edildiğini söyleyen Buldanlı, şimdi görüşülen tasarının, eski kanuna nispetle 
yepyeni bir sistem ve sistematik içinde yeni usuller getirdiğini, eski tahrir usulünün 
terk edilerek yerine beyan usulünün getirildiğini söyledi. Adalet Partisinin, 1319 
sayılı Emlâk Kanunu ile kabul edilen muafiyet hükümlerinin eski kanundaki şekilde 
muhafaza edilmesini, arazi ve binalardaki vergi nispetlerinin düşürülmesini, ayrıca 
araziden alınacak vergi için takdir olunacak matrahın, arazinin değer bedeli değil, 
arazinin gelir bedeli olmasını istediklerini söyleyen Buldanlı, gelir idaresinin yeniden 
düzenleyip teşkilâta gönderdiği bir yönetmeliğin karmaşık ve anlaşılmaz olduğunu, 
bu kanunla beraber yönetmeliğin de düzeltilmesinin gerektiğini belirtti.641

Birleşimde kanun tasarısının tümü üzerinde Salih Aygün (Amasya), İbrahim 
Öztürk (Maraş), Reşit Ülker (İstanbul), Geçici Komisyon sözcüsü Esat Kemal Aybar 
(Mardin) söz alarak görüşlerini ifade ettiler.642 

10 Nisan 1972 günü toplanan 69 ncu birleşimde tasarı hakkında Bahattin 
Uzunoğlu (Samsun) görüşlerini sundu.643 13 Nisan 1972 günü toplanan 71 nci 
birleşimde Uzunoğlu’nun yarım kalan konuşmasının tamamlamasının ardından 
Adalet Partisi grubu adına Ali Naili Erdem (İzmir) ve D.P.  grubu adına Cevat 
Önder (Erzurum) tarafından gruplarının görüşleri aktarıldı. Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin (Cumhurbaşkanınca Seçilen Senato üyesi), kanuna karşı eleştirileri yanıtladı, 
özellikle teşkilattaki teknisyenlerin çalışmalarını savundu ve yeni kanunla getirilen 
beyan usulünde ısrarcı olduklarını ifade etti. Geçici Komisyon Başkanı Abdurrahman 
Güler (Çorum), bu kanun tasarısının anlaşılması mevzuunda temelde, parti grupları 
ile ve milletvekilleri ile çelişme halinde olduklarını, böylesine teknik bir meselenin 
bir Komisyon Başkanı veya sözcüsü tarafından Mecliste izah edilebilmesine imkân 
olmadığını düşündüğünü, dolayısıyla tasarıyı Komisyona geri almak istediklerini 
ifade etti. Bu yönde verilen önergenin kabul edilmesi üzerine tasarı geri verildi.644

Tasarı, Komisyon tarafından görüşüldükten sonra 15 Haziran 1972 günü 
toplanan 106 ncı birleşimde 59 Nolu Geçici Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler 
(Çorum) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle yeniden 
müzakere edilmeye başlandı. Tasarı üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Kemal 
Önder (İzmir), tasarıda müterakki sistemin terk edildiğini, millî gelirin dağılımında 
özellikle adaletin sağlanamadığı toplumda müterakki sistemin terk edildiği yerde 
adaletsizliğin başlayacağını, oran itibariyle az kazanandan daha çok vergi, çok 
kazanandan daha az vergi alma yolunun açılmış olacağını, arazi vergisinde tarımla 
uğraşan vatandaşlar yönünden kıymeti 50 bin liraya kadar olan ve ilk 100 bin liranın 
50 bin lirasının vergiden muaf tutulmuş olmasının bir ölçüde adaletsizliği gideren bir 

641  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 68 (7 Nisan 1972), s. 576-579.
642  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 68 (7 Nisan 1972), s. 579-599.
643  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 69 (10 Nisan 1972), s. 649-651.
644  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 71 (13 Nisan 1972), s. 694-713.
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nitelik arz ettiğini, ancak ilk 100 bin liradan sonraki vergi değerleri yönünden oranın 
% 0,3’te tutulmuş olmasının bir adaletsizlik getirdiğini belirtti. Meclisin müterakki 
sistemden dönmeyerek gerek toprak reformunun gerçekleşmesi bakımından gerekse 
vergi adaletini sağlama bakımından isabetli bir karar alacağı inancını taşıdığını 
söyleyen Önder, Türkiye’de vergi kargaşası bulunduğunu, son derece fazla vergi 
kanununun var olduğunu, bunların uygulama güçlükleri bulunduğunu, vatandaş 
bakımından vergi ödemede uğradığı güçlükler, idare bakımından uygulamada 
güçlükler bulunduğunu, vergi kanunlarının elastikiyetinin yeterli olmadığını ve 
vergi düzeninde bir reform ihtiyacı bulunduğunu belirterek sözlerini tamamladı.645 

Mevlut Ocakçıoğlu (Niğde), Reşit Ülker (İstanbul), Hüsamettin Başer (Nevşehir), 
Hilmi İşgüzar (Sinop), D.P. grubu adına Vedat Önsal (Sakarya), Millî Güven Partisi 
grubu Salih Yıldız (Van) ve Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) konuşmalarından sonra, 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu söz aldı. Yeni Maliye Bakanı, bazı hatiplerin 
beyan esasının kabul edilmiş bulunmasını eleştirdiklerini, bir anlamda eski tahrir 
sistemini savunduklarını, ancak, tahrir sistemi donmuş bir sistem olduğundan ve 
1930’dan beri yapılan çeşitli denemelere rağmen yeni bir tahriri gerçekleştirmek 
mümkün bulunmadığından bu alanda beklenen vergi gelirinin daima tahmin edilen 
miktarların altında kaldığını, bu yüzden de özel idareler ve belediyelerin çok güçsüz 
bir duruma düştüğünü, bu tasarıyla tahrir sisteminin yerine beyan esasının kabul 
edilmiş olmasının vergi sistemi için bir yenilik teşkil ettiğini söyledi. Bu usulün 
vergide verimliliği artırmak ve sosyal adalet ilkelerine daha çok yaklaşmak imkânını 
ortaya çıkardığını belirten Müezzinoğlu, bir mükellefin bir ilçede bulunan bütün 
gayrimenkullerinin bir arada beyan edilmesi esasının kabul edilmesinin kanunun 
tatbikatını geniş ölçüde güçleştirdiğini, toplama ve müterakkiyetin modern 
vergicilikte şahsî vergilerde tatbik edilen bir yöntem olduğunu ve emlâk vergisinde 
müterakkiyetin kabul edilmesinin bu verginin mahiyetiyle kabili telif bulunmadığını 
açıkladı. Emlâk Vergisinin bina ve arazi vergilerinin yerine kaim olan bir vergi 
olduğunu, gerçekten bir çeşit servet vergisi olduğunu, ancak yeni bir vergi olmadığını 
belirten Bakan, aradaki farkın eski bina ve arazi vergilerinin gayrisâfi irat karinesine 
göre alınmasına karşılık emlâk vergisinde beyan esasının ve gerçek değerin kabul 
edilmiş olmasından ibaret olduğunu ifade etti. Müezzinoğlu, verginin bünyesinde 
geniş değişiklikler yapılmasının ve tahrir esasından beyan esasına geçilmesinin 
beraberinde birçok meseleler getirdiğini, bu ihtiyacın önceden nazarı itibara alınarak 
Maliye teşkilâtının buna cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi yoluna 
gidildiğini belirterek konuşmasını tamamladı.646 

Geçici Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler de (Çorum) görüşlerini ifade 
etmiş olan hatiplere cevap mahiyetinde söz aldı ve açıklamalarda bulundu. Tasarı 
hakkında son söz olarak Adalet Partisi  grubu adına Ahmet Buldanlı (Muğla) uzun 
zamandır müzakere mevzuu olan Emlâk Vergisi kanun tasarısının, artık olgunlaşmış 

645  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), s. 387-389.
646  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), 
s. 399-402.
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ve memleket şartlarına en uygun şekliyle ortaya çıkarılmış olduğunu, beyan usulüne 
dayanan bu verginin birçok yenilikler getirdiğini belirterek komisyonlarda defaatle 
müzakere edilip bir neticeye bağlanan tasarıyı bu şekliyle değerlendirmek gerektiğini 
belirtti.647 

Lâtif Aküzüm’ün (Kars) vermiş olduğu kifayet önergesi kabul edildikten sonra 
maddelere geçildi ve birleşimde tasarının 1 nci maddesi görüşüldü.648 

19 Haziran 1972 tarihinde toplanan 108 nci birleşimde maddeleri görüşülmesine 
devam edildi. Bu birleşimde 2 ilâ 8 nci maddeleri görüşüldü. Reşit Ülker (İstanbul), 
D.P. grubu adına Cevat Önder (Erzurum), M.G.P.  grubu adına Hasan Tosyalı 
(Kastamonu), Suna Tural (Ankara), Baha Müderrisoğlu (Konya), Salih Aygün 
(Amasya), Geçici Komisyon adına Esat Kemal Aybar (Mardin), Ekrem Dikmen 
(Trabzon), Kemal Okyay (Kars), Enver Akova (Sivas), Kemal Önder (İzmir), Kemal 
Şensoy ( Ordu), Bahattin Uzunoğlu (Samsun), İsmail Hakkı Alaca (Kars), Ali Uslu 
(Denizli), Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Ahmet Karaaslan (Malatya) ve Geçici 
Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler (Çorum) görüş ve önerileri ile değişiklik 
önergeleriyle maddelerin yapımına katkıda bulundular.649 

Tasarının maddeleri, 20 Haziran 1972 günü toplanan 109 ncu birleşimde de 
görüşüldü. Bu birleşimde tasarının 8-11 nci maddeleri görüşüldü. Müzakerelere, Ata 
Topaloğlu (Ordu), Kemal Şensoy (Ordu), Baha Müderrisoğlu (Konya), Ahmet Şener 
(Trabzon), Geçici Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler (Çorum), Enver Akova 
(Sivas), Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), Ali Naili Erdem (İzmir), Coşkun Karagözoğlu 
(İzmir),  Demokratik Parti grubu adına Cevat Önder (Erzurum), Ekrem Dikmen 
(Trabzon), Suna Tural (Ankara), Hilmi İşgüzar (Sinop), M.G.P. grubu adına Salih 
Yıldız (Van), Salih Aygün (Amasya), Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Hüsamettin 
Başer (Nevşehir),  Bahri Dağdaş (Konya), Kemal Okyay (Kars), Hasan Ali Gülcan 
(Antalya) Adalet Partisi  grubu adına Ahmet Buldanlı (Muğla), Salih Aygün (Amasya) 
ve Hüseyin Abbas (Tokat) görüşleri, önergeleri ve soruları ile katkıda bulundular.650 
Tasarının maddelerinin görüşülmesine 21 Haziran 1972 günü toplanan 110 ncu 
birleşimde devam edildi ve tasarı 21 nci maddeye kadar müzakere edildi.651  

647  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), 
s. 402-407.
648  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), 
s. 407-411.
649  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 108 (19 Haziran 1972), 
s. 446-484.
650  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 109 (20 Haziran 1972), 
s. 496-538.
651  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 110 (21 Haziran 1972), 
s. 571-606.
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Tasarının 21 ilâ Geçici 9 ncu maddeleri 22 Haziran 1972’de toplanan 111 
nci birleşimde ele alındı.652 Daha evvelki birleşimlerde Komisyonca geri alınan 
maddeleri ise 27 Haziran 1972 tarihinde toplanan 114 ncü birleşimde görüşüldü.653 
Nihayet tasarının Komisyonca geri alınan 11 nci maddesi ile yürürlük ve yürütme 
maddeleri, 28 Haziran 1972 tarihine toplanan 115 nci birleşimde görüşüldü ve 
tasarının müzakereleri tamamlandı.  D.P. grubu adına, oyunun rengini belli etmek 
üzere söz alan Cevat Önder (Erzurum), bu verginin bir servet vergisi olduğunu, 
vergiyi gelirden ayırıp servete dayamanın bir geriye dönüş olduğunu, Emlâk 
Vergisinde beyan usulünün işlemeyeceğini ve beş milyon beyannamenin tetkikinin 
mümkün olmayacağını, beyan usulünün karşısında ve tahrir usulünün devam etmesi 
niyetinde ve kararında olarak kanuna kırmızı rey vereceklerini ifade etti.654 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 29 Haziran 1972 tarihinde yapılan 116 ncı birleşiminde 
yapılan oylamada, oylamaya katılan 279 milletvekilinden 205 kabul, 73 ret ve 1 
çekinser oy alarak kabul edildi.655 Cumhuriyet Senatosu tarafından 17 Temmuz 1972 
tarihinde kabul edilen kanun 27 Temmuz 1972 tarih ve 14258 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1625: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 9 Ekim 1972 tarihinde toplanan 143 ncü birleşiminde görüşüldü.656

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmının 12,000 nci (Personel giderleri) bölümünün 12.120 nci 
(Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar) maddesinden 2 488 867 
liralık ödenek düşülerek, mezkûr yıl Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
aynı Bakanlık kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 34.113 ncü İstanbul 
Üniversitesi maddesine aktarılmasını hükme bağladı. 

11 Ekim 1972 tarihinde yapılan 144 ncü birleşimde oylamaya katılan 232 
milletvekilinden 228 kabul, 2 ret ve 2 çekinser oy alan tasarı kanunlaştı.657 

Kanun, 20 Ekim 1972 tarih ve 14342 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

652  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 111 (22 Haziran 1972), 
s. 639-672.
653  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 114 (27 Haziran 1972), 
s. 64-90.
654  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 115 (28 Haziran 1972), s. 116-132.
655  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 116 (29 Haziran 1972), s. 177.
656  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 143 (9 Ekim 1972), s. 182.
657  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), s. 272.
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KANUN NO 1626: İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 9 Ekim 1972 tarihinde toplanan 143 ncü birleşiminde görüşüldü.658

Tasarının 1 nci maddesi İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 3 478 867 
liralık ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi kısmında 12.811 nci (Sürekli 
görev yollukları) adı ile yeni bir madde açılarak, bu maddeye 10 000 liralık 
olağanüstü ödenek konulmasını;3 ncü maddesi, İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin sonunda yeniden açılan (Bursa Tıp Fakültesi) 
başlığı altına (2) sayılı cetvelde yazılı kadroların eklenmesini; 4 ncü maddesi, 
İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci 
(Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine (2 488 867) lira 
eklenmesini hükme bağladı. 

11 Ekim 1972 tarihinde yapılan 144 ncü birleşimde oylamaya katılan 232 
milletvekilinden 229 kabul, 1 ret ve 2 çekinser oy alan tasarı kanunlaştı.659 

Kanun, 20 Ekim 1972 tarih ve 14342 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1631: Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun 

değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun 
Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ve 30 milletvekilinin Gelir Vergisi 

Kanununu değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 18 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 
129 ncu birleşiminde, Plan Komisyonu Başkanı Y. Sözcü Kemal Yılmaz tarafından 
verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle ele alındı.

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Gelir Vergisi 
Kanununun 53 ve 55 noi maddeleri hükümleri dairesinde kazançları gerçek kazanç 
usulüne, yani işletme veya bilanço esasına göre tespit edilmek zorunluğunda olan 
çiftçilerin, 1962 ve 1971 yıllarına ait ziraî kazançlarının, diledikleri takdirde, götürü 
gider usulüne göre vergilendirileceğinin 13. 3. 1969 tarih ve 1132 sayılı kanunla 
hükme bağlandığını, ancak çiftçilerin de büyük bir çoğunluğunun işletme ve bilanço 
hesabı tutabilecek bir hale gelemediklerini, bu teklif kanunlaştığı takdirde, çiftçilerin 
defter tutma yükümlülüğünün ihtiyari bir duruma gelmiş olacağını ve kendilerinin 
çiftçilerle yaptıkları görüşmeler neticesinde, böyle bir zarureti hissederek, 
yürürlükteki tatbikatın iki yıl daha devamını bu teklifle talep ettiklerini ifade etti. 

Hasan Tosyalı (Kastamonu) ziraî kazançların götürü usule tabi olması hakkındaki 
bu teklifin gayet yerinde olduğunu belirtti. Hükümet adına söz alan Devlet Bakanı 

658  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 143 (9 Ekim 1972), s. 182-183.
659  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 144 (11 Ekim 1972), s. 272.



260

Doğan Kitaplı (Samsun) kanuna hükümet olarak katıldıklarını, bu kanunun ziraî 
sektörde çalışan, yahut ziraat işletmeleri sahiplerini bir müddet daha rahatlatacak bir 
kanun olduğunu ifade etti. G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya) ziraî 
gelir vergisi kanunu çıkmasına rağmen çiftçilerin yeteri kadar işletme ve bilanço 
hesabı tutabilecek çağa gelmediğini, çiftçilerin daha çoğunu hazineye, devletine 
vergi olarak vereceklerini, ancak vatandaşın bu bilanço ve hesap tutmaktan korkup 
ürktüğünü belirtti. 

Maddelere geçilmesi kabul edildi ve Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 
sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifinin 1 nci 
maddesi, 19. 2. 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642, 890 ve 1132 sayılı kanunlarla 
tadil edilen geçici 4 ncü maddesini, çiftçilerin ziraî kazançları üzerinden diledikleri 
takdirde götürü gider usulüne göre vergilendirilecekleri şeklinde değiştirdi.660 

Teklif, Millet Meclisi’nin 9 Ekim 1972 tarihinde toplanan 143 ncü birleşiminde, 
açık oylamaya katılan 241 milletvekilinden  233 kabul, 3 ret ve 5 çekinser oy alarak 
kabul edildi.661 

23 Kasım 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen teklif 
kanunlaşmış oldu. Kanun, 2 Aralık 1972 tarih ve 14379 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı. 

KANUN NO 1636: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 29 Kasım 1972 tarihinde toplanan 11 nci birleşiminde 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.662

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 
12.911 nci Avrupa Konseyi Assamblc ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları maddesine 400 000 lira ek ödenek verilmesini hükme bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 1 Aralık 1972 tarihinde toplanan 12 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada 253 milletvekilinden 242 kabul, 3 ret ve 8 çekinser oyla kabul 
edildi.663 Kanun, 7 Aralık 1972 tarih ve 14384 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1637: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

660  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 129 (18 Temmuz 1972), 
s. 734-739.
661  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 143 (9 Ekim 1972), s. 206.
662  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 11 (29 Kasım 1972), s. 288.
663  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 12 (1 Aralık 1972), s. 394.
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Millet Meclisi İdare Âmirleri M. Salih Yıldız ve M. Yavuz Kurt’un, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Koimsyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 29 Kasım 1972 
tarihinde toplanan 11 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Kevni 
Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü.664

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Millet Meclisi kısmının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.921 nci 
Parlâmentolararası Birliği Türk Grubunun birlik konferans ve daimî komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları maddesine 100 000 lira ek ödenek verilmesini hükme 
bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 1 Aralık 1972 tarihinde toplanan 12 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada 242 milletvekilinden 234 kabul, 3 ret ve 5 çekinser oyla kabul 
edildi.665 Kanun, 7 Aralık 1972 tarih ve 14384 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1638: Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
29 Kasım 1972 tarihinde toplanan 11 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen öncelik ve ivedilik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.666

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
1 803 860 liralık aktarma yapılmasını hükme bağladı. Tasarının 2 nci maddesi, 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine 361 892 liralık ek ödenek verilmesine, 3 ncü maddesi, 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci özel 
gelirler bölümünün 72.400 ncü geçen yıldan devreden nakit maddesine 361 892 lira 
eklenmesine ilişkindi. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 1 Aralık 1972 tarihinde toplanan 12 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada 248 milletvekilinden 237 kabul, 3 ret ve 8 çekinser oyla kabul 
edildi.667 Kanun, 7 Aralık 1972 tarih ve 14384 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

664  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 11 (29 Kasım 1972), s. 289-290.
665  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 12 (1 Aralık 1972), s. 398.
666  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 11 (29 Kasım 1972), s. 290-292.
667  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 12 (1 Aralık 1972), s. 402.
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KANUN NO 1639: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 29 Kasım 1972 tarihinde toplanan 11 nci birleşiminde 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.668

Teklifin 1 nci maddesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millet Meclisi kısmının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12 571 nci iş 
güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı maddesine 150 000 lira ek ödenek 
verilmesini hükme bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 1 Aralık 1972 tarihinde toplanan 12 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada 247 milletvekilinden 236 kabul, 3 ret ve 8 çekinser oyla kabul 
edildi.669 Kanun, 7 Aralık 1972 tarih ve 14384 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1640: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 29 Kasım 1972 tarihinde toplanan 
11 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) 
tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.670

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı kadro cetvellerinin 
Adalet Bakanlığına ait kısmına (1) sayılı cetvelde yazılı kadroların eklenmesini; 
2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin, (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 4 199 000 liralık aktarma 
yapılmasını 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kısmının 34 000 nci malî transferler bölümünün, 34 
720 nci uluslararası kurum ve derneklere katılma payı maddesinden 26 600 liralık 
ödenek düşülerek, aynı bakanlık bütçesinin mezkûr bölümünde Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Temsilciliği ile Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca Türk Sevk 
ve İdare Derneği özel fonuna Hükümet iştiraki karşılığı adı ile yeniden açılan 34 642 
nci maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmasını; 4 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kısmının 21 
000 nci Etüt ve proje giderleri bölümünün, 21 610 ncu Etüt ve proje giderleri madde 

668  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 11 (29 Kasım 1972), s. 292.
669  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 12 (1 Aralık 1972), s. 406.
670  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 12 (1 Aralık 1972), 
s. 372-374



263

unvanı altındaki 900 000 lirası orman dışı millî park yatırımı için Orman Bakanlığına 
aktarılır şeklindeki  açıklamanın, 900 000 lirası orman dışı millî park yatırımları için 
Orman Genel Müdürlüğüne ödenir şeklinde değiştirilmesini; 5 nci maddesi, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmından, (3) 
sayılı cetvelde yazılı kadroların 1 Mart 1972 tarihinden muteber olmak üzere serbest 
bırakılmasını hükme bağladı.

Teklif, Millet Meclisi’nin 6 Aralık 1972 tarihinde toplanan 14 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 274 milletvekilinden 270 kabul, 1 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.671 Kanun, 14 Aralık 1972 tarih ve 14391 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1641: Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
18 Aralık 1972 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe Komisyon Başkanı 
Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 saat geçmeksizin ve bütün 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin kabul edilmesiyle 
müzakere edildi.672 

Tasarının 1 nci maddesi, Ege Üniversiteısi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin Rektörlük kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünün 22.811 nci (Yapı, tesis ve onarım giderleri) maddesine 4 475 
000 lira ve 22.911 nci (Yapı, tesis ve onarım giderleri) maddesine de 3 682 000) 
lira olmak üzere toplam 8 157 000 liralık ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci 
(özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine (8 157 000) lira 
eklenmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 250 milletvekilinden 244 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.673 Kanun, 29 Aralık 1972 tarih ve 14406 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1642: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 18 Aralık 1972 
tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe Komisyon Başkanı Kevni Nedimoğlu 
(Zonguldak) tarafından verilen 48 saat geçmeksizin ve bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi.674 

671  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 14 (6 Aralık 1972), 
s. 465.
672  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), 
s. 375-376.
673  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 516.
674  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), 
s. 375-376.
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Tasarının 1 nci maddesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümünün 32.100 ncü (Kamulaştırma ve satmalma bedeli Turizm Koordinasyon 
Kurulu kararı ile harcanır) maddesinden 3 150 000 liralık ödenek düşürülerek, aynı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 34.117 
nci (5530 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne) maddesine aktarılmasını; 2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 696 032 000 
lira ek ödenek verilmesini; 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gideri) bölümünün 
12.130 ncu (Yönetmeliklerin gerektirdiği giderler karşılığı) madde unvanının 
sonuna iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı tertibi bulunmayan genel ve 
katma bütçeli dairelerin bütçelerinde bu unvanla yeniden tertipler açmaya ve Bütçe 
Kanununun 49 ncu maddesi gereğince aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir 
ibaresinin eklenmesini; 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli 
cetvelin 6 nci sırasında yazılı arazi binek (4 kişilik) 4x4 taşıt fiyatlarının 120 000, 
135 000 olarak değiştirilmesini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 247 milletvekilinden 241 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.675 Kanun, 28 Aralık 1972 tarih ve 14405 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1643: Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 18 Aralık 1972 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe 
Komisyon Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 saat 
geçmeksizin ve bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin 
kabul edilmesiyle müzakere edildi.676

Tasarının1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin 32.000 nci (Kamulaştırma ve Satınmalmalar) bölümünün 
32.110 ncu (Kamulaştırma ve Satın alma bedeli) maddesine 3 160 000 lira ek ödenek 
verilmesini; 2 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel Gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine 3 150 000 lira eklenmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 253 milletvekilinden 247 kabul, 2 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.677 Kanun, 29 Aralık 1972 tarih ve 14406 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

675  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), 
s. 516-517.
676  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), 
s. 377-378.
677  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 517.
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KANUN NO 1644: İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında, kanun 

İstanbul Üniversitesi 1972 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
18 Aralık 1972 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe Komisyon Başkanı 
Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 saat geçmeksizin ve bütün 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin kabul edilmesiyle 
müzakere edildi.678

Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp Fakültesi kısmının 15.000 nci (Kurum giderleri) 
bölümünün 15.597 nci (Yiyecek alım ve giderleri) maddesine 7 022 000) lira ek 
ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine 7 022 000 lira eklenmesini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 253 milletvekilinden 247 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.679 Kanun, 29 Aralık 1972 tarih ve 14406 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1645: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 18 Aralık 1972 
tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe Komisyon Başkanı Kevni Nedimoğlu 
(Zonguldak) tarafından verilen 48 saat geçmeksizin ve bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi.680 

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 171 100 000 liralık 
ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı kısmının 22.000 nci (Yapı - tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünde Emniyet Genel Müdürlüğü role istasyonları yol yapım 
giderleri adıyla yeniden açılan 22.851 nci maddeye l 400 000)liralık olağanüstü 
ödenek verilmesini; 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmının sonuna, ilişkin (2) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtların eklenmesini hükme bağladı. 

Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri) tarafından verilen bir önergeyle bu kanunun 
13.330, 23.542, 23.611, 23.612 ve 22.654 ncü maddelerindeki ödeneklerden 
harcanamayan miktarların 1973 malî yılı bütçesine devrolunması ve harcanması 
hükmü 4 ncü madde olarak tasarıya eklendi.

678  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), s. 378.
679  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 517.
680  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), 
s. 378-384.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 251 milletvekilinden 246 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.681 Kanun, 28 Aralık 1972 tarih ve 14405 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1646: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları, tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
18 Aralık 1972 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe Komisyon Başkanı 
Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 saat geçmeksizin ve bütün 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin kabul edilmesiyle 
müzakere edildi.682  

Tasarının, 1972 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesinin (a) fıkrasını değiştiren 
1 nci maddesi, yabancı devletler ve uluslararası kurumlarla yapılmış ve yapılacak 
anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler yatırımlar veya projeler için 
sağlanacak yardımlar ile prfogram ve proje kredisi olarak 1972 malî yılında elde 
edilecek imkânların Türk Lirası karşılıklarını malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin özel tertiplerine 
ödenek kaydetmeye veya Devlet Yatırım Bankası nezdinde kurulan fona aktarmaya 
Maliye Bakanının yetkili olduğunu, ilgili daireler bütçelerine ödenek kaydolunan 
miktarlardan yılı içinde harcanmayan bakiyelerin ertesi yıla devrolunacağını ve 2 nci 
maddesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin tertipleri 
arasında 1 703 500 liralık aktarma yapılmasını hükme bağladı. 

Tasarının 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2), (A/3) 
ve (R) işaretli cetvellerinde, Çalışma Bakanlığı Bütçesinin 12.200 ncı (Sözleşmeli 
yabancı personel ücreti) madde unvanının (Sözleşmeli personel ücreti); Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 12.511 nci (Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu) 
madde unvanının (Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu); Köy İşleri Bakanlığı 
Bütçesinin Personel giderleri bölümündeki (Özel hizmet yollukları) ibaresinin 
(özel (hizmet yollukları kesim toplamı  3 370 000; 14.110 ncu (Hükümet konutları 
dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri) madde unvanının (Hükümet 
konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri); Ticaret Bakanlığı 
Bütçesinin 23.000 nci (Makine, teçhizat ve taşıt alımları) bölüm unvanının (Makine, 
teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) ve mezkûr bölümün toplamındaki 22.000 
nci bölüm numarasının 23.000; bu bölüm toplamına ait (Makine, teçhizat ve taşıt 
alımları) unvanının (Makine,teçhizat, ve taşıt alımları ve onarımları); 34.274. ncü 
(ilk tesis ve kuruluş tesisleri için borsalara yardım) madde unvanının (ilk tesis ve 
kuruluş giderleri için borsalara yardım); Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin 
36.3l0 ncu (Kamu İktisadî Teşekküllerine geçen yıllar borçları) madde unvanının 
(Kamu İktisadî Teşebbüslerine geçen yıllar borçları); Maliye Bakanlığı Bütçesinin 

681  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 517.
682  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), s. 384-385.
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34.000 nci Malî transferler bölümünün, katma bütçeli idarelere Hazine yardımları 
kesim toplamının 6 721 525 336 lira, 34.123 ncü (Hacettepe Üniversitesine) madde 
ödeneğinin 300 806 929 lira ve 34.693 ncü (Merkez Bankası nezdinde açılacak 
selektif kredi fonu) madde ödeneğinin de 50 000 001 lira; (R) işaretli cetvelin Millî 
Savunma Bakanlığı taşıtları kısmında bulunan (4 adet Jeep 1/4 ten 4x4) taşıt adedinin 
5 adet olarak düzeltilmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 250 milletvekilinden 244 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.683 Kanun, 28 Aralık 1972 tarih ve 14405 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1647: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair, 
Cumhuriyet Senatosu ile Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 18 Aralık 1972 tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Bütçe Komisyon 
Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 saat geçmeksizin 
ve bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki önergesinin kabul 
edilmesiyle müzakere edildi.684

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanununun 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öngörüyordu: 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralleri inşası dolayısıyle yerlerinin 
değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak, kara, demiryollarının varyant, yol, köprü inşaası 
ile bu gibi yerlerden ulaşımın süratle temini maksadiyle hava meydanlarının inşa, 
ıslah ve tevsii, baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için 
Devlet ‘Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek 
miktarın Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı  yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yeralan 
proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın (madde altındaki açıklama da 
dâhil) Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne 
devri için gereken işlemleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde 
yapılan açık oylamada 249 milletvekilinden 244 kabul, 2 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.685 Kanun, 28 Aralık 1972 tarih ve 14405 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

683  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 517.
684  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), 
s. 385-386.
685  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 517.
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KANUN NO 1648: 7.2.1967 tarih ve 828 sayılı Kanunun 2. maddesinin 
değiştirilmesi ve yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 

7  Şubat 1967 tarih ve 828 sayılı kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 11 Aralık 
1972 tarihinde toplanan 17 nci birleşiminde, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ve 
59 No’lu Geçici Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler (Çorum) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.686

D.P. grubu adına Kubilay İmer (Konya) önerge aleyhinde söz aldı. Meclis 
Başkanvekili, Damga Resmî kanun tasarısının görüşülmesinin 7012 numara ve 
8. 12. 1972 tarihinde Adalet Partisi, Halk Partisi, Demokratik Parti, Millî Güven 
Partisi, Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi grubu başkanlıklarına gönderildiğini, ve 
partilerarası varılan mutabakata atfen 11. 12. 1972 Pazartesi günü görüşüleceğinin 
bildirildiğini ifade etti. Maliye Bakanı ve Komisyon Başkanı tarafından verilmiş 
bulunan Damga Resmî Kanununun gündeme alınıp görüşülmesi hususunu öngören 
önergeleri oya sunuldu ve kabul edildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Kemal Önder (İzmir) yürürlükten 
kalkması, müddeti hitama ermesi gereken bir verginin 5 yıl daha yürürlüğünün 
devam etmesini sağlama amacıyla bu tasarının görüşüldüğünü, bu verginin 1971 
hâsılatının 1 118 000 000 lira olduğunu, 1972 tahmin hâsılatının ise 1 175 000 000 
lira olacağını, tasarının Maliye bütçe gelirleri faslından 1 200 000 000 lira civarında 
bir gelir kaybını önleme amacı güttüğünü ifade etti. 

Demokratik Parti grubu adına söz alan M. Kubilay İmer (Konya), konuuyu 
genel vergi politikası bakımından ele almadan umumî vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
politikası bakımından bunu ele almadan, bir maliye politikasını tespit etmeden, bu 
şekilde getirilen bir teklifin yerinde olmadığını belirttti. 

Adalet Partisi  grubu adına söz alan Orhan Oğuz (Eskişehir) kanun tasarısının 
828 sayılı Kanunun sadece yürürlüğünü uzatan bir tasarı niteliğinde olduğunu, Geçici 
Komisyon Başkanı Abdurrahman Güler (Çorum) kanunun sadece bir erteleme kanunu 
olduğunu, yeni bir mükellefiyet getirici mahiyette olmadığından kabulünde herhangi 
bir sakınca bulunmadığını ifade ettiler. Hüsamettin Başer (Nevşehir) gelişmekte olan 
Türkiye’de hem gelir bakımından hem de sanayiyi korumak bakımından ithalâttan 
Damga Resmi ve Gümrük Vergisi alınmasının zorunlu olduğunu belirtti. Kemal Önder 
(İzmir) yeniden söz aldı ve görüşlerini açıkladı. Devlet Bakanı Doğan Kitaplı’nın 
açıklamalarından sonra maddelere geçilmesi hususu oya sunularak kabul edildi. 

Tasarının 1 nci maddesi, 7. 2. 1967 tarih ve 828 sayılı İthâlde Alınacak Damga 
Resmi Kanununun 27. 3. 1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle 
değişik 2 nci maddesini değiştirdi: “Bu resmin nispeti, % 26’i geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulunca ithalâtın yapıldığı ülkelere göre farklı nispetlerde tespit 
edilebilir. Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü hallerde tespit edilecek bu nispetler 

686  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 17 (11 Aralık 1972), s. 10.
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üzerinde gerekli değişiklikler yapmaya yetkilidir. Gümrük Kanunu, dış ticaret rejimi 
veya Türk parası kıymetini koruma mevzuatı hükümleri dışında veya bu hükümlere 
aykırı olarak gümrüklere getirilmiş bulunan eşyanın istisnai olarak ithallerine izin 
verilmesi halinde veya Gümrük Kanununa istinaden tasfiye suretiyle yapılacak 
ithalât ile ilgili kanun, karar veya mevzuat hükümleri dahilinde servet transferi 
yoluyle yapılacak ithalâtta bu resmin nispeti % 100 olarak alınır.”

2 nci madde, 7. 2. 1967 tarih ve 828 sayılı kanun ile bu kanunun 2 nci maddesini 
değiştiren 27. 3. 1969 tarih ve 1137 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin yürürlük 
süresinin Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonu olan 31 Aralık 1977 tarihine kadar 
uzatılmasını hükme bağladı.687 

Tasarı, aynı birleşiminde yapılan açık oylamada 232 milletvekilinden 225 kabul, 
4 ret ve 3 çekinser oyla kabul edildi.688 Kanun, 30 Aralık 1972 tarih ve 14407 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1652: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması ‘hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair, Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 24 Ocak 1973 tarihinde toplanan 42 nci birleşiminde, 
Bütçe Komisyon Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 
saat geçmeksizin ve bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi.689  

Teklifin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli Cari 
Harcamalar cetvelinin Millet Meclisi kısmının 12.000 nci Personel giderleri 
bölümünün 12.941 nci Millet

Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına 
katılacakların yollukları maddesine 300 000 lira ek ödenek verilmesini hükme 
bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 29 Ocak 1973 tarihinde toplanan 45 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada 272 milletvekilinden 254 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oyla kabul 
edildi.690 Kanun, 3 Şubat 1972 tarih ve 14437 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1653: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 

687  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 17 (11 Aralık 1972), s. 10-30.
688  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 17 (11 Aralık 1972), s. 62.
689  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 32, Birleşim 42 (24 Ocak 1973), 
s. 301-302.
690  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 32, Birleşim 45 (29 Ocak 1973), s. 528.
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cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 24 Ocak 1973 tarihinde toplanan 42 nci birleşiminde, 
Bütçe Komisyon Başkanı Kevni Nedimoğlu (Zonguldak) tarafından verilen 48 
saat geçmeksizin ve bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesi hususundaki 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi.691 

Teklifin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli Cari 
harcamalar cetvelinin Millet Meclisi kısmının 13.000 nci Yönetim giderleri 
bölümünün 13.130 ncu Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesine 50 000 
lira ek ödenek verilmesini hükme bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 29 Ocak 1973 tarihinde toplanan 45 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada 262 milletvekilinden 254 kabul, 6 ret ve 2 çekinser oyla kabul 
edildi.692 Kanun, 3 Şubat 1973 tarih ve 14437 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1661: İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.693 

Tasarının 1 nci maddesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikramiyesi) 
maddesine 350 000 liralık ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 
nci (özel gelirler) bölümünün (Hazine yardımı) başlığı altında bulunan 72.104 ncü 
(İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi) maddesine 350 000 lira eklenmesini 
hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 355 milletvekilinden 349 kabul, 3 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.694

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

691  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 32, Birleşim 42 (24 Ocak 1973), s. 302.
692  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), s. 517.
693  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 562-563.
694  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 648.
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KANUN NO 1662: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.695 

Teklifin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millet Meclisi kısmının 11.000 nci ödenekler bölümünün 11.340 nci üyeler ölüm 
tazminatı maddesine 34.000 lira ek ödenek verilmesini hükme bağladı. 

Teklif, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 358 milletvekilinden 353 kabul, 2 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.696

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1663: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü 
M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
ele alındı.697  

Teklifin  1nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millet Meclisi kısmının 16.000 nci çeşitli giderler bölümünün 16.812 nci Millî 
Saraylar onarımı maddesinden 60 000 lira tenzil edilerek, 15.000 nci kurum giderleri 
bölümünün 15.385 nci giyim - kuşam alım ve giderleri maddesine aktarılmasını 
hükme bağladı.

Teklif, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 356 milletvekilinden 348 kabul, 3 ret ve 5 
çekinser oy alarak kabul edildi.698

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

695  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 563-564.
696  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
697  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), s. 564.
698  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
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KANUN NO 1664: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkeresi, Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 
nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz 
(Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı

Teklifin 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Cumhuriyet Senatosu kısmının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.911 nci 
Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları 
maddesine 50 000 lira ek ödenek verilmesini hükme bağladı.

Teklif, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 356 milletvekilinden 351 kabul, 2 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.699

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1665: 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun

1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 
tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul 
edilmesiyle ele alındı.

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununun 54 ncü maddesini aşağıdaki 
şekilde değiştirdi: 

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

b) Milli Savunma Bakanlığınca yabancı devletler ve uluslararası kurumlara 
kiraya verilen veya bir hizmetin ifasında kullanılan kara, deniz ve hava 
taşıtlarından alınacak kira veya ücret tutarlarının; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, 
öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı devlet 
uyruklu subay, assubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında bu devletlerce 
ödenen miktarların, NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek 
hava meydanlarının bakım ve onarımları için yapılacak masrafların NATO 
makamlarınca karşılanacağı öngöruldüğünden, bu işler için verilecek paraların; 

699  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
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Aynı maksatlarla kullanılmak üzere, bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan adı 
geçen Bakanlık Bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye 
ve bu suretle ödenek kaydolunan miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımlarını 
ertesi yıla devretmeye; Maliye Bakanı yetkilidir.

2 nci madde, 1972 yılı Bütçe Kanununun 67 nci maddesinin son fıkrasını 
aşağıdaki şekilde değiştirdi: 

Silâhlı Kuvvetlerin (Jandarma dâhil) savunma hizmetlerinin yürütülmesi için, 
yurt dışından ithali zorunlu bulunan savaş silâh, araç, makina ve teçhizatı ile 
malzemelerin yapılmış ve yapılacak alımları Gümrük Vergisi ve diğer vergiler ile 
belediye hissesi Damga Resmî ve sair resim, harç, ardiye ve giderlere tabi değildir. 

Tasarının 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kısmının 32.000 nci (Kamulaştırma ve satın almalar) 
bölümünün 32.100 ncü (Kamulaştırma ve satın alma bedeli “Turizm Koordinasyon 
Kurulu kararı ile harcanır” maddesinden 5 000 000 liralık ödenek düşülerek, 
aynı cetvelin mezkûr Bakanlık kısmının 34.000 nci (Malî transferler) bölümünün 
34.470 nci turistik önemi Bakanlıkça tespit edilmiş özel idare, belediye ve köylere 
yardım maddesine aktarılmasına; 4 ncü maddesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin, (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
24 603 000 liralık ek ödenek verilmesine;  5 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarılmasına ve 
(3) sayılı cetvelde yazılı taştıların eklenmesine ilişkindi. Bu maddeler kabul edildi.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 356 milletvekilinden 350 kabul, 3 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.700

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1666: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1972 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü 
M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
ele alındı.

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millet Meclisi kısmının 16.000 nci çeşitli giderler bölümünün 16.812 nci Millî 
Saraylar onarımı maddesinden 450 000 lira tenzil edilerek, 12.000 nci personel 
giderleri bölümünün 12.410 ncu fazla çalışma ücretleri maddesine aktarılmasını 
hükme bağladı.

700  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 356 milletvekilinden 351 kabul, 2 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.701

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1667: Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.702  

Tasarının 1 nci maddesi, Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin tertiplerine 1 006 778 liralık ek ödenek verilmesini; 2 nci 
maddesi, Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.110 ncü (Hazine yardımı) maddesine 1 006 
778 lira eklenmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 357 milletvekilinden 350 kabul, 4 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.703

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1668: İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.704  

Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin rektörlük kısmının 13.000 nci (Yönetim giderleri) 
bölümünün 13.150 nci (Yakacak alımları ve giderleri) maddesine 526 320 liralık 
ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine 526 320 lira eklenmesini hükme bağladı. 

701  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
702  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 567-568.
703  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
704  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), s. 568.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 353 milletvekilinden 346 kabul, 3 ret ve 4 
çekinser oy alarak kabul edildi.705

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1669: Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.706  

Tasarının 1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine’ (234 75 783) 
liralık ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümü nün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine (234 675 783) lira eklenmesini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 354 milletvekilinden 347 kabul, 4 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.707

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1670: Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 
Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin 
kabul edilmesiyle ele alındı.708  

Tasarının 1 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 12.330 ncu 
(Ölüm yardımı) maddesinden 7 125 liralık ödenek düşülerek, aynı Genel Müdürlük 
mezkûr yıl bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 34.000 nci (Malî transferler) 
bölümünün 34.620 nci (7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma 

705  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
706  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 568-569.
707  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
708  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), s. 570.
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fonu) maddesine aktarılmasını; 2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) bölümünün 
12.280 nei (İşçi ücretleri) maddesine 1 414 488 liralık ek ödenek verilmesini; 3 ncü 
maddesi, Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hâsılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermayeden yardım 
olarak) maddesine 1 414 488 lira eklenmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 353 milletvekilinden 344 kabul, 5 ret ve 4 
çekinser oy alarak kabul edildi.709

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1671: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması haklımda kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal 
Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.710  

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
sayılı cetvellerin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmının tertipleri arasında 
personel, yönetim ve kurum giderlerini karşılamak üzere 14 962 575 liralık aktarma 
yapılmasını hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 356 milletvekilinden 348 kabul, 5 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.711

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1672: 1972 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun

1972 yılı Bütçe Kanunu ile hu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 
Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin 
kabul edilmesiyle ele alındı.712  

709  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
710  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 578-579.
711  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
712  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 575-576.
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Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununun 42 nci maddesinin 
(h) fıkrası gereğince çıkarılacak tahvilin miktarının 3 milyardan 4 milyar 
liraya yükseltilmesini; 2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmının 12.000 nci personel giderleri 
bölümünün 12.431 nci konferans ücreti maddesine 200 000 liralık ek ödenek 
verilmesini; 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 14.000 nci hizmet giderleri bölümünün 
14.491 nci madde unvanının altındaki “bu tertipten ilgili hizmet dolayısıyle bölümler arası 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir” açıklamasının, “bu tertipten vergilerin tarh, 
tahakkuk ve tahsiline ilişkin hizmetlerle ilgili bölümlerin maddelerine ödenek 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir” şeklinde değiştirilmesini, 4 ncü maddesi, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin ek çalışma karşılıkları 
başlığı altında bulunan konferans ücreti sonuna, “bununla beraber Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde dışardan davet edilecek öğretim görevlisi, öğretmen, 
doçent ve profesörlerin tedris mahiyetinde vereceği konferansların ücreti 
Bütçe Kanununun 21 nci maddesinin I-A/b fıkrasının gündüz sütunundaki hadlerin 
üç katını geçemez” ifadesinin eklenmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 356 milletvekilinden 348 kabul, 5 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.713

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1673: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından 
verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.714  

Tasarının 1 nci maddesi,  1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Başbakanlık kısmının 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölümünün 13.320 nci 
(Giyim kuşam alımları ve giderleri)  maddesinden 300 000 liralık ödenek düşülerek 
16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 16.630 ncu (MİT İstihbarat ve Propaganda 
giderleri) maddesine aktarılmasını; 2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünün 36.330 ncu (Genel ve Katma Bütçeli dairelerin şahıslara, kamu iktisadî 
teşebbüslerine belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere karşılıklı veya karşılıksız 
geçen yıllar borçları “Bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak 
tertiplerine aktarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir” 
maddesine 150 000 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme bağladı.

713  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 649.
714  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 576-577.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 355 milletvekilinden 349 kabul, 3 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.715

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1674: Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununla 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.716  

Tasarının 1 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılarak (2) sayılı 
cetvelde yazılı taşıtların eklenmesini hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 348 milletvekilinden 342 kabul, 3 ret ve 3 
çekinser oy alarak kabul edildi.717

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1675: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal 
Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.718  

Tasarının 1 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 110 566 376 liralık 
aktarma yapılmasını; 2 nci maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 1 370 139 231 liralık 
ek ödenek verilmesini; 3 ncü maddesi, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelden, (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların çıkarılarak (4) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtların eklenmesini hükme bağladı.

715  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 650.
716  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 577-578.
717  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 650.
718  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 570-575.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 344 milletvekilinden 340 kabul, 2 ret ve 2 
çekinser oy alarak kabul edildi.719

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1676: Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından 
verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.720  

Tasarının 1 nci maddesi, Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde, personel giderlerine eklenmek ve yapı, tesis ve 
büyük onarım giderlerinden düşülmek suretiyle tertipler arasında 4 460 000 liralık 
aktarma yapılmasını hükme bağladı.

Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 338 milletvekilinden 334 kabul, 3 ret ve 1 
çekinser oy alarak kabul edildi.721

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1677: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı ‘Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkarı tezkereleri, Millet 
Meclisi’nin 14 Şubat 1973 tarihinde toplanan 57 nci birleşiminde Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanı yerine sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.722

Tasarının 1 nci maddesi, DSİ Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiplerinle 81 499 437 
liralık ek ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 ncü (özel gelirler) bölümünün 72.000 
ncü (Hazine yardımı) maddesine 81 490 437 lira eklenmesini hükme bağladı. 

719  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 650.
720  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 579-580.
721  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 650.
722  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 57 (14 Şubat 1973), 
s. 580-581.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 15 Şubat 1973 tarihinde toplanan 58 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 331 milletvekilinden 326 kabul, 3 ret ve 2 
çekinser oy alarak kabul edildi.723

Kanun 21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1678: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 19 Şubat 1973 tarihinde toplanan 62 nci 
birleşiminde görüşüldü. 

Bütçe üzerinde ilk söz alan M.G.P. grubu sözcüsü Mehmet Türkmenoğlu 
(Kayseri), Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin, Vakıfların sosyal hizmetler, burslar, 
muhtaç ve körlere yardım, akar tamiri ve inşaatı, ekonomik faaliyetleri karşısında 
yetersizliğine vurgu yaptı. Adalet Partisi Grubu adına söz alan Latif Aküzüm (Kars), 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne Hazine yardımının fazlalaştırılmasını zorunlu ve gerekli 
gördüklerini temenni etti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mevlüt 
Ocakcıoğlu (Niğde), Vakıflar İdaresinin, kendi hizmetlerini kendi özkaynaklarından 
temin ettiğine göre, bütçe ve muhasebat konusunda serbestlik getirecek bir usul 
tesisi ile Maliye ve Plânlamanın bu müesseseyi bütçe kayıtlamalarından kurtarıp, 
bağımsız bir hüviyetle teçhiz etmeleri gerektiğnii belirtti. Cumhuriyetçi Parti Grubu 
adına söz alan Celâl Sungur (Yozgat), kurumun bütçesine hakikî ihtiyaca göre ödenek 
konmasını, Genel Müdürlükten bu imkânın esirgenmemesi gerektiğini ifade etti. D.P. 
grubu adına söz alan Hilmi Dikmen (İçel) Vakıflar Genel Müdürlüğünün son yıllarda 
kendisine düşen vazifeyi lâyıkı ile yapmakta ihmal gösterdiği kanaatinde olduklarını 
söyledi. Zekiye Gülsen’in (Çanakkale) konuşmasından sonra Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı. Salih Aygün’ün (Amasya) son 
konuşmayı yapmasının ardından bütçeye geçildi:

Tasarının 1 nci maddesi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1973 malî yılında yapacağı 
hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 102 450 459 lira ödenek 
verilmesini; 2 nci maddesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün gelirlerinin bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 102 450 459 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümlerin bağlı (C) işaretli cetvelde gösterildiğini; 4 ncü 
maddesi, harcamalara ait formülün bağlı (R) işaretli cetvelde gösterildiğini; 5 nci 
maddesi, Genel Bütçe Kanununun 22, 23 ve 25 nci maddeleri hükümlerinin Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanacağını; 
6 ncı maddesi, (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı maddesi dışındaki diğer gelir 
çeşitlerinden yıl içinde elde edilecek gelir fazlalarını, harcama kalemlerine ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili olduğunu; 7 nci maddesi, 1973 malî yılı içinde 
kapatılmak üzere, Başbakanlığın onayı ile 500 000 liraya kadar kısa süreli avans 
almaya ve hesaplar açtırmaya Genel Müdürlüğün yetkili olduğunu; 8 nci maddesi, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 

723  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 58 (15 Şubat 1973), s. 650.
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bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçeye 
konulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek 
gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu, 9 ncu maddesi, (B) işaretli 
cetvelin geçen yıldan devreden nakit tertibinde husule gelecek gelir fazlasını, 1262 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) 
işaretli cetvelin mezkûr kanunla ilgili program, altprogram, faaliyet veya projesine 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanının yetkili olduğunu hükme bağladı.724

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 353 milletvekilinden 243 
kabul, 109 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.725

Kanun, 3 Mart 1973 tarih ve 14465 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1679: Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu
Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, 
Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 nci birleşiminde görüşüldü.726

Tasarının 1 nci maddesi, Ankara Üniversitesine 1973 malî yılında yapacağı 
hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 488 820 665 lira ödenek 
verilmesini; 2 nci maddesi, Ankara Üniversitesi gelirlerinin 488 820 665 lira olarak 
tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Ankara Üniversitesince 1973 malî yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümlerin bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterildiğini; 4 ncü maddesi, harcamalara ilişkin formülün bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterildiğini, 5 nci maddesi, Ankara Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 
6. 7. 1946 tarihli ve 5239 sayılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 156, 14, 43, 
44, 779, 897, 908, 1030,1054, 1063 ve 1099 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
.gösterilenlerin 1973 malî yılında kullanılamayacağını; 6 ncı maddesi, Genel Bütçe 
Kanununun 22, 23 ve 25 maddeleri hükümlerinin, Ankara Üniversitesine bağlı 
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanacağını; 7 nci maddesi, üniversite 
bütçesinin fakülte ve okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödeneklerini, 
Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanının yetkili olduğunu 
hükme bağladı. 

Ankara Üniversitesi bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 351 milletvekilinden 241 
kabul, 108 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.727

Kanun, 4 Mart 1973 tarih ve 14466 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

724  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 62 (19 Şubat 1973), 
s. 374-398.
725  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
726  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 628-631.
727  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.



282

KANUN NO 1680: Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu
Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 nci birleşiminde 
görüşüldü.728

Tasarının 1 nci maddesi Ege Üniversitesine 1973 malî yılında yapacağı hizmetler 
için 280 282 921 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Ege Üniversitesinin gelirlerinin 
280 282 921 lira olarak tahmin edildiğini; 3 ncü maddesi, Ege Üniversitesince 1973 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümlerin bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağladı.

Ege Üniversitesi bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 355 milletvekilinden 245 kabul, 108 
ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.729

Kanun, 5 Mart 1973 tarih ve 14467 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1681: İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu
İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 nci birleşiminde görüşüldü.730

Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul Üniversitesine 1973 malî yılında yapacağı 
hizmetler için 509 133 066 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, İstanbul 
Üniversitesinin gelirlerinin 509 133 066 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı. 

İstanbul Üniversitesi bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 353 milletvekilinden 
241 kabul, 110 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.731

Kanun, 6 Mart 1973 tarih ve 14468 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1682: İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu
İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 nci 
birleşiminde görüşüldü.732 

Tasarının 1 nci maddesi, İstanbul Teknik Üniversitesine 1973 mali yılında yapacağı 
hizmetler için  214 432 451 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesinin gelirlerinin 214 432 451 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı.

728  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 631-633.
729  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
730  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 633-635.
731  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
732  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 635-637.
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İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 
71 nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 347 
milletvekilinden 244 kabul, 107 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.733

Kanun, 7 Mart 1973 tarih ve 14469 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1683: Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu
Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 nci 
birleşiminde görüşüldü.734 

Tasarının 1 nci maddesi, Hacettepe Üniversitesine 1973 malî yılında yapacağı 
hizmetler için 369 527 989 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Hacettepe 
Üniversitesinin gelirlerinin 369 527 989 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı. 

Hacettepe Üniversitesi bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 351 milletvekilinden 239 
kabul, 110 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.735

Kanun, 7 Mart 1973 tarih ve 14469 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1684: İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1973 yılı Bütçe Kanunu
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1973 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1973 tarihinde toplanan 64 nci 
birleşiminde görüşüldü.736

Tasarının 1 nci maddesi, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine 1973 malî 
yılında yapacakları hizmetler için 51 348 003 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, 
Akademilerin gelirlerinin 51 348 003 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı. 

Akademilerin bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci birleşimde 
yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 353 milletvekilinden 241 kabul, 111 
ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.737

Kanun, 8 Mart 1973 tarih ve 14470 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1685: Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu
Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1973 tarihinde toplanan 65 nci 
birleşiminde görüşüldü.738

733  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
734  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 6378-639.
735  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
736  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 64 (21 Şubat 1973), 
s. 639-640.
737  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
738  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 680-681.
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Tasarının 1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1973 mali yılında 
yapacağı hizmetler için 2 880 449 733 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirlerinin 2 880 449 738 lira olarak tahmin 
edildiğini; 3 ncü maddesi, 1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
biriniin dayandığı hükümlerin (C) işaretli cetvelde gösterildiğini hükme bağadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 
nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 351 milletvekilinden 
240 kabul, 110 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.739

Kanun, 3 Mart 1973 tarih ve 14465 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1686: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

Bütçe Kanunu
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu, tasarısı 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 22 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 65 nci birleşiminde görüşüldü.740

Tasarının 1 nci maddesi, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 1973 malî 
yılında yapacağı hizmetler için 17 853 070 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Genel 
Müdürlüğün gelirlerinin 17 853 070 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 71 nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 350 
milletvekilinden 239 kabul, 110 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.741

Kanun, 8 Mart 1973 tarih ve 14470 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1687: Tekel Genel Müdürlüğü 1979 yılı Bütçe Kanunu
Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 23 Şubat 1973 tarihinde toplanan 66 nci 
birleşiminde görüşüldü.742 

Tasarının 1 nci maddesi, Tekel Genel Müdürlüğüne 1973 mali yılında yapacağı 
hizmetler için 386 687 277 lira ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, Tekel Genel 
Müdürlüğünün gelirlerinin 386 687 277 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı.

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 350 milletvekilinden 238 
kabul, 110 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.743

Kanun, 5 Mart 1973 tarih ve 14467 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

739  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
740  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 65 (22 Şubat 1973), 
s. 773-774.
741  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
742  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 812-814.
743  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
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KANUN NO 1688: Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanunu

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karına 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 23 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 66 nci birleşiminde görüşüldü.744 

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Üretme Çiftlikleri GenelMüdürlüğüne 1973 
malî yılında yapacağı hizmetler için 92 135 237 lira ödenek verilmesini ve 2 nci 
maddesi, Genel Müdürlüğün gelirlerinin 92 135 23 lira olarak tahmin edildiğini 
hükme bağladı.

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 71 nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 350 
milletvekilinden 238 kabul, 110 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.745

Kanun, 8 Mart 1973 tarih ve 14470 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1689: Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1973 yılı Bütçe Kanunu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 23 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 66 nci birleşiminde görüşüldü.746  

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
1973 malî yılında yapacağı hizmetler için 134 166 071 lira ödenek verilmesini 
ve 2 nci maddesi, Genel Müdürlüğün gelirlerinin 134 166 071 lira olarak tahmin 
edildiğini hükme bağladı. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 
tarihinde toplanan 71 nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 
348 milletvekilinden 236 kabul, 110 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.747

Kanun, 8 Mart 1973 tarih ve 14470 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1690: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 25 Şubat 1973 tarihinde toplanan 68 nci 
birleşiminde görüşüldü.748 

744  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 858-860.
745  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
746  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 34, Birleşim 66 (23 Şubat 1973), 
s. 899-900.
747  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
748  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 196-198.
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Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılında 
yapacağı hizmetler için 4 102 648 063 lira ödenek verilmesini ve 2 nci maddesi, 
Genel Müdürlüğün gelirlerinin 4 102 648 063 lira olarak tahmin edildiğini hükme 
bağladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 
nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 348 milletvekilinden 
240 kabul, 107 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.749

Kanun, 9 Mart 1973 tarih ve 14471 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1691: Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe Kanunu
Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 25 Şubat 1973 tarihinde toplanan 68 nci 
birleşiminde görüşüldü.750 

Tasarının 1 nci maddesi, Petrol Dairesi Başkanlığına 1973 malî yılında yapacağı 
hizmetler için 4 573 477 lira ödenek verilmesini ve 2 nci maddesi, Petrol Dairesi 
Başkanlığının gelirlerinin 4 573 477 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı.

Petro Dairesi Başkanlığı bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 349 milletvekilinden 
241 kabul, 107 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.751

Kanun, 9 Mart 1973 tarih ve 14471 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1692: Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu
Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1973 tarihinde toplanan 69 ncu 
birleşiminde görüşüldü.752

Tasarının 1 nci maddesi, Orman Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılında 
yapacağı hizmetler için 307 291 069 lira ödenek verilmesini ve 2 nci maddesi Genel 
Müdürlüğün gelirlerinin 307 291 069 lira olarak tahmin edildiğini hükme bağladı.

Orman Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde toplanan 71 nci 
birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 347 milletvekilinden 239 
kabul, 107 ret ve 1 çekinser oy alarak kanunlaştı.753

Kanun, 9 Mart 1973 tarih ve 14471 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

749  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
750  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 68 (25 Şubat 1973), 
s. 198-200.
751  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
752  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 282-284.
753  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
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KANUN NO 1693: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kamımı tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri Millet Meclisi’nin 26 Şubat 1973 tarihinde toplanan 69 ncu 
birleşiminde görüşüldü.754 

Tasarınıun 1 nci maddesi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 1973 malî yılında 
yapacağı hizmetler için 21 088 387 lira ödenek verilmesini ve 2 nci maddesi Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirlerinin 321 088 387 lira olarak tahmin edildiğini 
hükme bağladı.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi için 28 Şubat 1973 tarihinde 
toplanan 71 nci birleşimde yapılan açık oylamada, tasarı, oylamaya katılan 342 
milletvekilinden 236 kabul, 104 ret ve 2 çekinser oy alarak kanunlaştı.755

Kanun, 9 Mart 1973 tarih ve 14471 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1727: 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 
30 Nisan 1973 tarihinde toplanan 101 nci birleşiminde görüşüldü. Devlet Bakanı 
İsmail Hakkı Tekinel tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle, 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkındaki 
30. 3. 1973 tarihli ve 1701 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince teşkil edilen 
fona ödenek sağlamayı öngören bu tasarı müzakere edildi. 

Tasarının 1 nci maddesi, 1973 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmının 930 kod numaralı Mali Transferler programının 09 kod 
numaralı Diğer Mali Transferler alt programının 3 ödenek türünde yeniden açılan 
002 kod numaralı Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci Yıldönümünün 
Kutlama giderleri karşılığı faaliyetinde 900 kod numaralı Transferler “Bu ödenek 
1701 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince teşkil olunan fona ödenir” harcama 
kalemine 80 000 000 liralık olağanüstü ödenek konulmasını hükme bağladı.756

Tasarı, 9 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 106 ncı birleşimde yapılan açık 
oylamada, oylamaya katılan 226 milletvekilinden 220 kabul, 3 ret ve 3 çekinser oy 
alarak kabul edildi.757

Kanun, 14 Mayıs 1973 tarih ve 14535 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

754  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 69 (26 Şubat 1973), 
s. 330-332.
755  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 71 (28 Şubat 1973), s. 531.
756  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 101 (30 Nisan 1973), 
s. 17-18.
757  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 106 (9 Mayıs 1973), s. 220.
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KANUN NO 1743: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104. maddesinin 
sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 

İzmir miletvekili Burhanettin Asutay ile Hatay milletvekili Hüsnü Özkan‘ın, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 
17 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 111 nci birleşiminde Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanvekili Naci Çerezci (Niğde) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin 
kabul edilmesiyle ele alındı. Komisyon raporu üzerine C.G.P. grubu adına söz alan 
Hüsnü Özkan (Hatay) günlük mesaisinin dışında  ailesini geçindirmek için mesai 
gücünün üzerinde fazla mesai yapan insanları ilgilendiren ve Gelir Vergisi Kanununun 
104 ncü maddesinin son fıkrası olan “aynı işveren tarafından, her ne nam ile olursa 
olsun, başka başka hizmetlerin karşılığını teşkil etmeksizin yapılan ödemeler, 
muhtelif ücret ödemesi sayılmaz” hükmünün kaldırılmasını öneren bu teklifin büyük 
bir haksızlığı önleyeceğini savundu. A.P. grubu adına söz alan Burhanettin Asutay 
(İzmir) bu teklifin haksızlığı önleyeceğini belirtti ve aynı zamanda kanun metninden 
ikinci paragraf olan “muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak Gelir Vergisi nispeti % 
25’ten aşağı olamaz. İstihkak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretleriyle birleştirilerek 
vergilendirilmesini isteyebilir” fıkrasının da metinden çıkarılmasını bir önerge ile 
talep ettiklerini belirtti. Demokratik Parti grubu adına Nuri Eroğan (İstanbul) teklifi 
ve önergeleri destekleyeceklerini ifade etti. Hasan Tosyalı (Kastamonu) teklife 
aynen iştirak ettiğini ve fazla mesai ücretlerinden kesilecek vergi miktarının hiç 
olmazsa % 10’dan aşağı olmaması gerektiğini söyledi. Hasan Türkay’ın (İstanbul) 
vergi miktarının belirli bir oranda sınırlandırılması gerektiğini belirtti. 

Tasarının tümü hakkında başkaca söz isteyen olmadığından maddelere geçilmesi 
kabul edildi. Kanun teklifinin, Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna 
iki fıkra ekleyen 1 nci maddesi okundu ve değişiklik önergeleri müzakere edilmeye 
başlandı. Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) söz alarak teklifin 
komisyondan çıkan şekli ile  fazla mesai yapan insanların mağdur edilmemesi ve 
emeklerinin karşılığının verilmesi için vergi nispetinin % 25 olarak tespiti uygun 
görüldüğünü, ancak şimdi verilen önergelerin kabul edilmesi durumunda 1972 yılı 
hesaplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, Hazinenin gelir kaybının 770 milyon 
lira tutacağını ifade etti. Burhanetin Asutay ve Hasan Tosyalı’nın aynı mealde olan 
önergeleri ile ayrı verdikleri önergeleri Meclis’in oyuna sunuldu ve kabul edilmedi. 
Burhanettin Asutay’ın vergi miktarının % 20 olması yönündeki önergesi kabul 
edildikten sonra Bakan Müftüoğlu’nun (Zonguldak)  milletvekillerinin “% 20’den 
fazla olamaz” tâbirini “% 20 den az olamaz” şeklindeymiş gibi bir kanaat içerisinde 
rey verdikleri, bunun teklifi tamamen yıkacağı ve iradelerinin dışında bir netice 
hasıl olacağı şeklindeki açıklamasından sonra madde bu haliyle oya sunuldu. Ancak 
madde kabul edilmedi ve madde düştü. Maddenin düşmesiyle bir maddelik olan 
kanun teklifi de reddedilmiş oldu.758 

758  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 111 (17 Mayıs 1973), 
s. 435-447.
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İzmir milletvekili Burhanettin Asutay ile Hatay milletvekili Hüsnü Özkan›ın 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metiline dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Senato tarafından yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu, Millet Meclisinin 19 Haziran 1973 tarihinde 
toplanan 129 ncu birleşiminde ele alındı.

Cumhuriyet Senatosu maddede muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak gelir 
vergisi nispetinin % 25’ten aşağı olamayacağı şeklinde maddeyi düzenlemişti. 
Komisyonunca da benimsenen bu değişiklik oya sunuldu ve benimsemenin kabulüyle 
madde kabul edildi.759 

Teklif, Millet Meclisi’nin 20 Haziran 1973 tarihinde toplanan 130 ncu 
birleşiminde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 268 milletvekilinden 265 
kabul, 2 ret ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.760 

Kanun, 30 Haziran 1973 tarih ve 14580 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1745: Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 
20 Haziran 1973 tarihinde toplanan 130 ncu birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.761

Tasarının 1 nci maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine 50 000 
000, liralık elk ödenek verilmesini; 2 nci maddesi, birinci madde ile verilen 50 000 
000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımının ilişik (2) sayılı 
uygulama cetvelinde gösterildiğini; 3 ncü maddesi, Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 kod numaralı (Özel Gelirler) 
gelir türünün 1 kod numaralı (Hazine Yardımı) kesimine 50 000 000 lira eklenmesini 
hükme bağladı. 

Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 228 
milletvekilinden 227 kabul ve 1 ret oy alarak kabul edildi.762

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

759  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 129 (19 Haziran 1973), 
s. 168-169.
760  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), s. 308.
761  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 275-276.
762  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 308.
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KANUN NO 1746: 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik, yapılması 
hakkında kanun tasarısında yapılan değisikiğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 20 Haziran 1973 
tarihinde toplanan 130 ncu birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü.763 

Tasarının 1 nci maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmında 930 Kod numaralı (Malî transferler) programının (01) Kod 
numaralı (Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları) alt programının 3 ödenek türünün 
007 Kod numaralı (5539 sayılı Kanunun 19 ucu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince 
Karayolları Genel Müdürlüğüne) faaliyetinin 900 Kod numaralı (Transferler) harcama 
kalemine 50 000 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme bağladı. 

Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 231 milletve-
kilinden 229 kabul ve 2 çekinser oy alarak kabul edildi.764

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1747: 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanunun (H) cetvelinin 
değiştirilmesi ve 27. maddesine bir fıkra ilave edilmesi hakkında kanun 

1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (II) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 
nci maddesine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 20 Haziran 1973 tarihinde toplanan 
130 ncu birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Mustafa 
Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle 
görüşüldü.765

Tasarının 1 nci maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununa ekli (11) işaretli cetvelin 
(IV-fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat) başlıklı kısmın, “IV-fiilen 
arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat (Madde: 50)” şeklinde değiştirilmesini; 
2 nci maddesi, 27 nci maddeye, “6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu maddesine 
göre verilecek tazminatın hesabında, 1027 sayılı Kanuna göre intibak edilen veya 
halen bulunulan dereceye tekabül eden 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
aylık tutarların esas alınacağını, 16 ve 15 nci derecede bulunanlar için 7244 sayılı 
Kanundaki 14 ncü dereceye tekabül eden tutarın esas olduğunu hükme bağladı. 

763  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 276-277.
764  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 308.
765  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 277-278.
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Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 238 milletve-
kilinden 236 kabul, 1 ret ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.766

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1748: 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde (101 
Nolu Programda) değişiklik yapılması hakkında kanun 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, Millet Meclisi’nin 20 Haziran 1973 
tarihinde toplanan 130 ncu birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü.767

Teklifin 1 nci maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin 
101 Program, 10 Alt program, 002 Faaliyet - proje, 400 Harcama Kalemine mevzu 
ödenekten 1 989 832 lira tenzil edilerek Millî Savunma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesinin 
102 Program, 02 Alt Program, 1 Ödenek türü, 001 Faaliyet Projenin 400/450 Yiyecek 
ve Yem Alımları harcama kalemine 1 589 832 lira ve 400/471 Giyim - Kuşam alımları 
harcama kalemine 400 000 lira ilâve edilmesini hükme bağladı. 

Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 240 
milletvekilinden 237 kabul, 2 ret ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.768

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1749: 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi Kısmında 
Değişiklik yapılması hakkında kanun 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun telâfi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri, Millet Meclisi’nin 20 Haziran 1973 tarihinde toplanan 130 ncu 
birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz 
(Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.769

Kanun teklifinin 1 nci maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meelisi 
Bütçesinin 101 program, 01 alt-program, 001 faaliyet proje, 400 harcama kalenıindeki 
ödeneğin sarfiyatında 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağını hükme bağladı. 

766  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), s. 309.
767  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 278-279.
768  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), s. 309.
769  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 279-280.
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Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 238 
milletvekilinden 237 kabul ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.770

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1754: 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 21 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 nci birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.771 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununun 25 nci maddesi 
gereğince adı geçen Kanuna eklenen ve (A) işaretli cetvelin Anayasa Mahkemesi 
ile Adalet Bakanlığı kısımlarının sonunda yer alan kadrolarından ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmasını, bunun yerine (1 Haziran 1973 tarihinden 
geçerli olmak üzere) ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmesini hükme 
bağladı. 2 nci madde,  1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) 
sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine 10 930 000 liralık ek ödenek verilmesine; 
3 ncü maddesi, ikinci madde ile verilen 10 930 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı 
harcama kalemlerine dağıtımının ilişik (4) sayılı uygulama cetvelinde gösterildiğine 
ilişkindi. Bu maddeler de kabul edildi.

Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 228 
milletvekilinden 227 kabul ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.772

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1755: 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 21 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 nci birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.773 

770  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 309.
771  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 478-479.
772  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 513.
773  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 479-480.
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Tasarının 1 nci maddesi, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmının 111 kod numaralı (Yargılama işleri) programının 04 kod 
numaralı (Genel ve mahallî seçim işleri) alt programınm 3 ödenek türünün 001 kod 
numaralı (Genel ve mahallî seçim işleri) faaliyetinin 900 kod numaralı (Transferler) 
harcama kalemine 50 000 000 liralık ek ödenek verilmesini hükme bağladı. 

Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 228 milletve-
kilinden 226 kabul ve 2 çekinser oy alarak kabul edildi.774

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1756: 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu Kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 21 Haziran 1973 
tarihinde toplanan 131 nci birleşiminde, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı yerine 
Sözcü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik önergesinin kabul 
edilmesiyle görüşüldü.775 

Tasarının 1 nci maddesi, 1973 yıla Bütçe Kanununun 68 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasını değiştiriyordu. 2 nci madde, 1973 yılı Bütçe Kanununun 70 nci maddesine 
bir fıkra ekleyerek esas itibariyle giderlerini kendi gelirleri ile karşılayan veya sadece 
belli amaçlarla Genel Bütçeden Hazine yardımı alan katma bütçeli idareler hakkında 
yukardaki fıkra hükmünün uygulanmayacağını belirledi. 3 ncü madde, 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı kısmının ilişik (1) 
sayılı ödenek cetvelinde yazılı terkiplerine 120 000 000 liralık ek ödenek verilmesini; 
4 ncü madde, üçüncü madde ile verilen 120 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı 
harcama kalemlerine dağıtımının (2) sayılı uygulama cetvelinde gösterildiğini; 5 nci 
madde, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Köy İşleri Bakanlığı 
kısmının sonunda bulunan 237 sayılı kanun gereğince 1973 malî yılında satın 
alınacak taşıt listesinin sonuna (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların eklenmesini; 6 ncı 
madde, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin düzenlenmesini; 7 nci 
madde, (A), (M) ve (R) işaretli cetvellerin daire ve kurumlar kısımlarında yer alan 
programlardaki miktarların yeniden belirlenmesini hükme bağladı. 

Tasarı, aynı birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 228 
milletvekilinden 226 kabul ve 2 çekinser oy alarak kabul edildi.776

Kanun, 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

774  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 513.
775  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 480-483.
776  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 513.
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KANUN NO 1187: 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 tarih ve 
115 sayılı Kânunla değiştirilen 32 ve 38 ci maddelerinde değişiklik yapılmasına, 
bir ek ve iki geçici madde ilavesine ve 7163 sayılı Kanunun 19. maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 27. 10. 1960 tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul milletvekili Reşit 
Ülker’in doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 28 
Mayıs 1969 tarihinde toplanan 98 nci birleşiminde görüşüldü. 

Tasarı, üniversite öğretim üyelerine ve yardımcılarına gerekli bir geçim seviyesi, 
hayat standardı sağlamak, üniversite öğretim üyeliğini çekici kılmak, üstün vasıftaki 
gençlerin üniversite kariyerine girmesini temin etmek, asistanlıkların boş kadrolar 
halinde kalmasını önlemek ve asistanlık maaşı ve tazminatı sağlamak amacını 
güdüyordu. Reşit Ülker’in teklifi ise doçentlik bekleme süresinin kısaltılması 
amacını taşıyordu.

Tasarı hakkında Y.T.P. grubu adına Nihat Diler, Millet Partisi grubu adına Ahmet 
Bilgin, Güven Partisi grubu adına Hilmi İncesulu, Türkiye İşçi Partisi grubu adına 
Behice Boran, Kemal Nebioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Cevdet Aykan, 
şahısları adına Reşit Ülker, Reşat Özarda, Fahri Uğrasızoğlu, Osman Saraç, Celâl 
Sungur, Nuri Kodamanoğlu ve Hayrettin Uysal söz aldı ve görüşlerini bildirdi.777 

Bu birleşimde kabul edilen tasarı, 27 Ekim 1969 tarihinde Cumhuriyet 
Senatosunda da kabul gördü. Kanun 5 Kasım 1969 tarih ve 13343 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1233: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Üniversiteler 
Kanunu gereğince doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan 
öğretim üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan üyesi Ragıp Üner’in, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler 
Kanunu gereğince, doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunan öğretim 
üyelerine profesörlük kadrosu verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları 7 Ocak 1970 tarihinde Millet Meclisi’nde dağıtıldı.778 21 
Ocak 1970 tarihinde toplanan 28 nci birleşimde görüşülmeye başlanan tasarı hakkında 
Bütçe ve Plan Komisyonu sözcüsü Ankara milletvekili M. Kemal Yılmaz’ın verdiği 
öncelik ve ivedilik önergesi kabul edildi, ancak Millî Eğitim ve Maliye bakanları ya 
da yetkili kıldıkları temsilcileri Meclis’te bulunmadığından müzakereler ertesi güne 
ertelendi.779

777  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 98 (28 Mayıs 1969), 
s. 688-728.
778  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 22 (7 Ocak 1970), s. 35.
779  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 28 (21 Ocak 1970), s. 274-275.
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22 Ocak 1970’te toplanan 29 ncu Birleşimde tasarı hakkında söz alan Fahri 
Uğrasızoğlu (Uşak), DTCF’de gerekli sınavları geçerek profesörlük hakkını 
kazanmış 13 profesörün doçent kadrosunda, bu kadrolar dolu olduğu için de 19 
doçentin asistan kadrosunda istihdam edildiğini söyleyerek kanunun bu mağduriyeti 
gidermek amacıyla getirildiğini söyledi. Tasarının tümü hakkında söz isteyen Nuri 
Kodamanoğlu (Niğde) de üniversitelerin kadro sorunlarının bulunduğu, üniversite 
reformuna ihtiyaç bulunduğunu ve üniversitelerin tek merkezden idari sorunlarının 
çözümlenebileceğini belirtti. A.P. grubu adına söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
ve C.H.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) parti gruplarının tasarıyı 
desteklediklerini bildirdiler. Ali Rıza Uzuner (Trabzon) de tasarı hakkında iktidar 
ve muhalefet milletvekilleri arasında uzlaşma olduğunu, fakültenin dekanlığını 
yapan öğretim üyesinin bile halen doçent kadrosundan maaş aldığını söyleyerek 
tasarının önemine değindi. Kanunun tümü üzerine söz alan Ahmet Şener (Trabzon), 
tasarıyı desteklemekle birlikte tasarının hazırlanışında hata olduğunu, söz konusu 
öğretim üyelerinin isimlerinin bulunmaması gerektiğini ve kadro sorunlarının bu 
tür çözümlerle değil üniversite reformuyla çözümlenmesi gerektiğini söyledi.780 
Maddelerin oylanmasıyla tasarı kabul edildi:

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu gereğince doçent 
kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş, bulunan Öğretim üyelerine profesörlük 
kadrosu verilmesi hakkında kanun

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kısmındaki cetvele, 
ilişik cetveldeki 13 kadro ilave edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gire.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL
D.        Memuriyetin nev’i   Aded   Aylık
1  Profesör      4  2 000
2  Profesör      9      1 750

Tasarı bu haliyle kanunlaşmışken Cumhuriyet Senatosu kanunun birinci 
maddesinde değişklik önerdi ve bu değişiklik Millet Meclisi’nin 42 nci Birleşiminde 
okundu:

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetveli değiştiren 7221 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri kısmına ilişik cetveldeki 13 kadro 
ilâve edilmiştir.

780  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 29 (22 Ocak 1970), 
s. 300-303.
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Değişikliğin Millî Eğitim ve Plan komisyonlarının tarafından benimsenmesinin 
belirtilmesinden sonra oylamaya sunuldu ve değişiklik Meclis tarafından da uygun 
görüldü. Tasarı değişiklikle birlikte kanunlaşmış oldu.781 Kanun, 14 Şubat 1970 tarih 
ve 13 426 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1235: İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kadro Kanunu 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kadro Kanunu tasarısı 22 Ocak 1970 

tarihinde toplanan 29 ncu Birleşimde teklif edildi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına havale edildi.782 Tasarı 9 Şubat 1970 tarihinde toplanan 43 ncü 
Birleşimde ele alındı. Tasarı, cetvelleriyle birlikte onaylandı. 783

MADDE 1. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerinin kuruluş kadroları bağlı 
(1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ek görev tazminatı kadroları 
bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu 
ve görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna bağlı İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair 7334 sayılı Kanuna bağlı cetvelleri kaldıran 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) ve (4) sayılı cetvellerdeki ve 58 sayılı Kanuna ek 910 sayılı Kanundaki (1) ve (2) 
sayılı cetvelde gösterilen İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine ait bu kanuna bağlı 
(3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri kadrolarında görevli bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları 
değiştirilmemiş olanların yeniden tâyinlerine lüzum olmayıp müktesep aylıklarının 
ve tazminatlarının verilmesine devam olunur.

Kadro, aylık ve unvanları değişen görevlilerin tâyinleri, Profesörler Kurulu 
kararı ve Akademi Başkanının teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.

MADDE 4. — Bu kanun yayımlandığı ayı takibeden ayın sonuncu günü 
yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Tasarı, 24 Şubat 1970 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edildi 

ve 6 Mart 1970 tarihli Resmî Gazetede yayınlandı. Kanunla Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’ne 42 profesör, 38 doçent, 50 asistan, 12 okutman ve 30 memur 

781  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 42 (6 Şubat 1970), 
s. 934-935.
782  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 29 (22 Ocak 1970), s. 282.
783  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 43 (9 Şubat 1970), 
s. 986-988.
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ile çeşitli idari kadrolar; İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne 1 ordinaryüs 
profesör, 18 profesör, 22 doçent, 30 asistan, 10 okutman ve 22 memur; Eskişehir İktisadi 
ve İdari İlimler Akademisi’ne çeşitli idari kadrolar tahsis edilirken ihtiyaç kalmayan ya 
da lektör, reis, reis yardımcısı gibi eskimiş kimi kadro ve unvanlar kaldırıldı.  

KANUN NO 1236: 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
Kanununun Birinci ve yirmi birinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna dört ek madde eklenmesine dair 30.4.1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna 
ek Kanun 

7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun birinci ve yirmi 
birinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair 
30.4.1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları Millet Meclisi’ne 3 Şubat 1970 tarihli 39 ncu birleşimde 
ulaştı.784 9 Şubat 1970 tarihli 43 ncü Birleşimde tasarının önemine binaen gündemdeki 
bütün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini isteyen Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz’un önergesi kabul edildi ve tasarı görüşüldü785:

1169 sayılı Kanuna ek kanun
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Muhasebe Teşkilâtına ait 

kadrolar ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolarda görevlendirilecek 
memurlar Maliye Bakanlığınca tâyin olunan. Görevleri Maliye Bakanlığınca 
düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir.

Madde 2. — 30. 4. 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

Geçici Madde — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri için:
a) 2. 7. 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanun ile buna ek kanunlarda ihdas edildiği 

belirtilen kadrolardan, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine tahsis edilmiş 
olanlar hariç olmak üzere diğer kadroların uygulanmasına, bu kadroların yerlerine 
yenileri ihdas edilinceye kadar,

b) Yapılacak harcamaların 1969 yılı Bütçe Kanununun Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmındaki ödeneklerle karşılanmasına ve aynı Bütçe Kanununa ekli (D) işaretli 
cetvelle kabul edilen kadroların uygulanmasına 1969 malî yılı sonuna kadar,

Devam edilir.
Madde 3. — Birinci madde hükümleri bu kanunun yayımı tarihinde geçici madde 

hükmü de 30. 4. 1969 tarihli ve 1169 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

784  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 39 (3 Şubat 1970), s. 656.
785  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 43 (9 Şubat 1970), 
s. 988-989.
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(1) SAYILI CETVEL
D.   Görevin çeşidi   Sayı  Aylık
4  Muhasebe Müdürü  1  1 250
5  Sorumlu Sayman  2  1 100
6  Sorumlu Sayman  3  950
6  Muhasebe Müdür Yrd.  2  950
8  Şef    5  700
10  Memur    10  500
9  Veznedar   4  600

Kanun 24 Şubat 1970 tarihinde kabul edildi ve 6 Mart 1970 tarih ve 13 438 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1253: Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında Kanun 

Millet Meclisi’nin 25 Mart 1970 tarihinde yapılan 60 Birleşimine gelen Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner 
Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları 27 Mart 1970 tarihli 61 Birleşimde görüşüldü. Tasarı üzerine 
söz alan Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar), Türkiye nüfusunun yüzde sekseninin 
köylü olduğunu, yıllık 88 milyar lira olan millî gelirin 34 milyar lirasının tarım 
gelirlerden oluştuğunu ve bunun 18 milyar liralık kısmının hayvancılık faaliyetlerinden 
geldiğini belirterek başladığı sözlerini ülkenin veteriner hekime ihtiyacı olduğundan 
Elazığ Veteriner Fakültesi’nin açılması gerektiğini söyleyerek tamamladı.786 Elazığ 
milletvekili Ömer Faruk Saraç da konunun hem millî ekonomiyle ilgili ve plân 
hedefleri ile uyumlu olduğunu, ülkenin mahrumiyet bölgesi olarak tespit edilen 
Doğu’da hayvancılığın teknik esaslara göre gelişmesine yol açacağını söyledi. Güven 
Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), bu tasarıyı hazırladığı için 
hükümete teşekkür ederek başladığı konuşmasında Anadolu’da bir veteriner fakültesi 
kurulmasının çok isabetli olduğunu, bundan sonra da bu fakültelerin çoğalması ve 
dengeli dağıtılması ve bir fakültenin de Konya’da açılmasının gerektiğini belirtti. 
Turhan Özgüven (İçel), Rusya’da 34, Amerika’da 18, Japonya’da 14 ve Türkiye’de 
bir veteriner fakültesi olduğunu, 100 bin baş hayvana düşen veteriner adedinin ise 
Japonya’da 31, bu alanda dünyada en geride olan Türkiye’de ise 100 bin hayvana 
1,3 düştüğünü belirtti. Veteriner ihtiyacına değinen Musa Doğan (Kars) Kars’ta, 
Mehmet Salih Yıldız (Van) Van’da açılacak veteriner fakültelerinin yararlarından 
söz ettiler. Cevaben söz alan Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir),  Elâzığ’da 
Veteriner Fakültesinin seçilmesinin tesadüfi olmadığını, 1966 yılında Üniversiteler, 
Akademiler ve Yüksekokullar temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda kurulan 
Komisyonun Elâzığ ve Diyarbakır’ı esas aldığını söyledi. Komisyonun ikinci 

786  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 61 (27 Mart 1970), s. 21-22.
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Üniversite olarak Adana’yı ve üçüncü üniversite olarak Eskişehir’i esas aldığını, 
hükümetin bu bilimsel rapora göre Diyarbakır’da Tıp Fakültesi, Elâzığ’da Veteriner 
Fakültesi ve Adana’da Ziraat Fakültesi açma gayreti içinde olduğunu vurguladı.787 

Müzakerelerin ardından tasarının maddeleri kabul edildi: 
MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca 

Ankara Üniversitesine bağlı olarak Elâzığ’da açılan Veteriner Fakültesinin kuruluş 
kadrolarına ait (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 
(Elâzığ Veteriner Fakültesi) adı altında eklenmiştir.

MADDE 2. — A) Ankara Üniversitesine bağlı olarak açılan Elâzığ Veteriner 
Fakültesinde sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve 
asistanlarla 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 62 nci 
maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
bu görevi aylar itibariyle muntazaman ve fiilen yaptıkları sürece her ay bütün 
istihkaklarından ayrı olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödenek verilir.

a) Profesörler 1 nci derece brüt maaşın yüzde yüzü,
b) öğretim görevlisi ve doçentlerden maaşı 3 ncü dereceye kadar veya daha az 

olanlara 3 ncü derece brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü dereceden daha yüksek olanlara 
almakta oldukları brüt maaşın yüzde yüzü,

e) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci derece ve daha az olanlara, 7 nci derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha yukarı olanlara almakta oldukları brüt 
maaşın yüzde yüzü ödenir.

B) Bu üniversitelerde geçici olarak görevlendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde kabul edilen geçici görev 
yevmiyesi verilmez.

C) Elâzığ Veteriner Fakültesine ek görevle tâyin edilip üniversite tazminatı alan 
öğretim üyelerinin bu tazminatlarına halel gelmez. Bunlar hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi uygulanmaz.

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Kanuna ekli cetvelle Elazığ Veteriner Fakültesine 20 profesör, 14 doçent, 10 

uzman, 4 okutman, 30 asistan ve bir dekan, birer fakülte sekreteri, kitaplık müdürü, 
büro şefi, öğrenci işleri şefi, levazım ayniyat şefi, levazım memuru, iki kütüphaneci, 
üçer iç hizmetler memuru ve depo memuru kadrosu verildi.788 

Tasarı 14 Nisan 1970 tarihinde kabul edildi ve 22 Nisan 1970 tarih ve 13 478 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

787  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 61 (27 Mart 1970), 
s. 22-31.
788  Kanuna bağlı cetveller ve kadro dereceleri ve sayıları için bkz.: Kanunlar Dergisi,  Cilt 53, s. 210-211.
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KANUN NO 1257: Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek Kanun 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 
4, 5, ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları 8 Nisan 1970 tarihinde toplanan 66 ncı Birleşime ulaştı. 
Kanun tasarısı 10 Nisan 1970’teki 67 nci Birleşimde Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğüz (Eskişehir) tarafından verilen ivedilik önergesi üzerine gündeme alındı.789 
Tasarı 1969 Haziran ve Eylül dönemlerinde öğretmen yetiştiren her dereceli okuldan 
mezun olan ve 2919 sayılı Kanunla atanmış bulunan öğretmenleri kadro içine almak 
ve kadrosuzluktan ötürü terfii edilemeyen bir kısım ilkokul öğretmenlerinin terfilerini 
sağlamak ve Eğitim Fakültesi mezunlarını atama amacını güdüyordu.

Tasarının tümü üzerine söz alan üye olmadığından maddelerin görüşülmesine 
geçildi:

Madde 1. — 2. 7. 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele ilişik 
(1) sayılı kadrolar eklenmiştir.

Madde üzerine söz alan Mehmet Arslantürk (Trabzon), görüşülmekte olan kanun 
tasarısının 1969 -1970 öğretim yılında okullar ile 1969 malî yılında Bakanlığa bağlı 
kuruluşların kadro ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlandığını belirtti. Ancak, 
tasarıda 1970 Haziran ve Eylül dönemlerinde öğretmen yetiştiren kaynaklardan 
mezun olacak ve Millî Eğitimde hizmet alacak, yani ilk ve orta dereceli okullara 
atanacak öğretmenler için kadroların yer almadığını söyleyen Arslantürk, bu 
öğretmenlerin 2919 sayılı Kanunla atanacaklarını, fakat 2919 sayılı kanunun 
öğretmenlere iş güvencesi getirmediğini ifade etti. Bu nedenle bir yıl sonra yeniden 
bir kadro kanununun Meclise getirileceğinin anlaşıldığını, dolayısıyla sorunun 
çözülmesi gerektiğini belirtti. 

Madde 2. — 2. 7. 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik 
(2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

Bu madde ile ilgili Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Nuri Bayar (Sakarya) 
tarafından basım hatası olduğu gerekçesiyle bir takrir verildi.790

Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluş 

ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 2. 7. 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, Bütçe - Plân Komisyonunca, aynen 
kabul edilen Millî Eğitim Komisyonunun (2) sayılı cetvelinde matbaa hatası olarak 
(1) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Yüksekokulu, Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile Kütüphaneler Müdürlüğü kadroları yazılmıştır.

Bu kadroların 2 sayılı cetvelden çıkarılması gerekmektedir.

789  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 212.
790  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 213.
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Söz konusu kadroların cetvelden çıkarılması üzerine yayım ve yürütme maddeleri 
görüşüldü:

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Maliye ve Millî Eğitim bakanları 

yürütür.
Kanun, Yüksek İslam Enstitüsüne 8 öğretmen 12 asistan kadrosu; Orta Öğretim 

Genel Müdürlüğüne 2 500 öğretmen kadrosu, İlköğretime 11 110 öğretmen ve 150 
ilköğretim müfettişi ve eğitim uzmanı ile yardımcısı kadrosu; Rasathane’ye 6 şef 
ve asistan kadrosu; Prevantoryum Sanatoryum’a 6 doktor ve 5 hemşire kadrosu; 
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası’na 2 solist kadrosu; MEB Öğretim Daireleri 
Genel Müdürlüğü’ne 400 şef ve memur kadrosu; Teknik Ticaret Yüksek Öğretmen 
okullarına 5 öğretmen kadrosu ve Yüksek İslam Enstitüsü’ne 40 idari kadro sağladı.791

5 Nisan 1970 tarihinde kabul edilen kanun 15 Nisan 1970 tarih ve 13 495 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1259: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik öğretim okulları 
Öğretmenlerinin İntibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1. maddesine 2 ek 
madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve on milletvekilinin, Milli Eğitim Bakanlığı 
Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 5. 7. 1968 
tarihli 1064 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi 26 Kasım 1969 tarihinde toplanan 10 ncu Birleşimde Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına gönderildi.792 

Kanun teklifleri ve Millî Savunma ve Plân komisyonları raporları 11 Şubat 1970 
tarihindeki 45 nci Birleşimde milletvekillerine dağıtıldı.793  Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan üyesi Zerin Tüzün’ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik öğretim 
okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
2 ek madde ilâvesine ve geçici maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin intibakı hakkındaki 5. 7. 1968 tarihli 
1064 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve Niğde Milletvekili M. 
Nuri Kodamanoğlu’nun ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim okulları 
öğretmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek kanun teklifleri ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları 27 Mart 1970 tarihinde toplanan 61 nci Birleşimde 
gündeme alındı. Tasarı, meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
intibakı için 5 Temmuz 1968 tarihinde 1964 sayılı Kanunun uygulamada görülen 
boşluklarını tamamlamak ve meslekî ve teknik öğretimin çeşitli kademelerinde 

791  Kanunun yarattığı kadrolar, dereceleri, sayıları ve kadro üsretleri için bkz.: Kanunlar Dergisi, Cilt 
53, s. 218-219.
792  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 10 (26 Kasım 1969), s. 275.
793  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 45 (11 Şubat 1970), s. 73.
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görev yapan öğretmenlerin intibakını öngörüyordu. Özetle, kız ve erkek meslek 
teknik öğretmen okulları mezunlarıyla, kız ve erkek sanat okullarında görev alanlar, 
Millî Eğitim Bakanlığının bütün okullarında görev alanlar, Millî Eğitim Bakanlığı 
kuruluşlarında merkez ve taşra teşkilâtında görev almış olan meslekî ve teknik 
öğretim öğretmenlerinin de 1064 sayılı Kanundan yararlanmalarını öngörüyordu.794 

Bu birleşimde Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Sakarya milletvekili Nuri 
Bayar bu kanun teklifinin bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
önergesini verdi ve önerge kabul edildi. Tasarının tümü üzerine söz alan Fahri 
Uğrasızoğlu (Uşak), mesleki ve teknik öğretmen okulları öğretmenlerinin de 1064 
sayılı kanuna göre terfilerinin yapılmasının eşitlik gereği olduğunu belirterek tasarıya 
destek istedi. Amasya milletvekili Salih Aygün de aynı doğrultuda bir konuşma yaptı. 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon) ise mesleki ve teknik öğretmenlerin 1064 sayılı yasadan 
yararlanmalarının eşitliği sağlayacak olmasını, fakat tasarının üçüncü maddesinin 
kabulü durumunda bu öğretmenlerin haklarını yasanın yayımı tarihinden itibaren 
alacaklarını, oysa diğer öğretmenler gibi 1064 sayılı yasanın yayım tarihi olan 18 
Temmuz 1968’den itibaren hak kazanmalarının gerektiğini belirtti.795 

Başka söz isteyen üye olmadığından maddelerin oylanmasına geçildi:
MADDE 1. — 5 Temmuz 1968 tarih ve 1084 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 

aşağıdaki maddeler eklenmiştir:
EK MADDE 1. — Meslekî ve Teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştirmek 

üzere açılan kız ve erkek meslek ve teknik öğretmen okullarımdan mezun olduktan 
sonra, bakanlıkça, kız ve erkek sanat okulları ile diğer okullarda ve Millî Eğitim 
kuruluşlarında görev verilen öğretmenler de 1064 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerinin sağladığı haklardan faydalanırlar.

EK MADDE 2. — 3007 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (E) ve (F) fıkraları 
hükmü ile aynı kanunun 11 nci maddesi ve 4644 sayılı Kanunun 11 nal maddesine 
göre meslekî ve teknik öğretim okulları öğretmenliklerine tâyin olunup 5985 ve 328 
sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulanlarla, kız ve erkek sanat enstitülerini bitirdikten 
sonra, en, az iki yıllık meslekî ve teknik öğretim görmüş olup da Millî Eğitim 
Bakanlığınla bağlı okullarla ‘merkez ve taşra teşkilâtında görev almış olanların 
intibakları da maaş başlangıçları, ilk göreve başladıkları tarihten itibaren 25 lira asli 
maaş olmak ve hizmette geçen her başarılı üç yıl bir kıdem sayılmak suretiyle 1084 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre yapılır.

MADDE 2. — 5 Temmuz 1968 tarih ve 1064 sayılı Kanunun geçici maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Geçici madde — Hizmet durumlarına göre aylığı yükseltilenlere bu kanunun 
yürürlük maddesindeki tarihlerde başlamak üzere, yükseltilen aylıkları ödenir. 
Geçmiş yıllar için aylık farkı ödenmez. Ancak, yapılan bu intibak sonunda, yükselen 

794  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 61 (27 Mart1970), s. 18.
795  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 61 (27 Mart 1970), 
s. 18-19.
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derece tutarı ile halen almakta oldukları derece tutarı arasındaki farkın kesenek ve 
karşılığı hesaplanarak ilgililer adına borç kaydedilir ve her ay aylıklarından % 10 
oranında kesilerek Emekli Sandığına ödenir.

Aynı hüküm, bu kanundan faydalanacak olanlar için de uygulanır.
MADDE 3. — Bu kanun yayımını takibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî Eğitim ve Maliye bakanları yürütür.
Trabzon milletvekili Ali Rıza Uzuner’in maddenin yürürlük tarihinin 1968 yılına 

geri çekilmesi önergesi komisyon ve Meclis tarafından uygun görülmedi. Tasarı 7 
Mayıs 1970 tarihinde kabul edildi ve 15 Mayıs 1970 tarih ve 13 495 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1261: Milli Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve görevleri 
hakkında 2287 sayılı Kanunun 4,5 ve 6. maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

Cumhuriyet döneminde Millî Eğitim Bakanlığının merkez kuruluş ve görevlerinin 
bir bütün halinde ele alınışı, 10 Haziran 1933 tarihinde kabul edilen 2287 sayılı 
Kanunla gerçekleşti Bu kanun, sırasiyle 4113, 4737 ve 10. 6. 1946 tarih ve 4926 sayılı 
kanunlarla küçük ölçekli değişikliklerle yürürlükteydi. 1946 yılından itibaren Millî 
Eğitim hizmetlerinin ve ihtiyaçlarının geniş ölçüde çeşitlenip genişlemesi, eğitim ve 
öğretim kuruluşlarının sayıca artışı, öğretmen ve öğrenci sayılarının sürekli yükselişi 
nedeni ile Millî Eğitim işleri gerek merkezde ve gerek illerde 5439 sayılı Kanunun 
verdiği imkânlara rağmen kuruluş ve kadroları ile işlevlerini yerine getiremez hale 
geldi. 27 Mayıs devrimini izleyen günlerde Bakanlıkta kurulan Yönetim Örgütü 
Komisyonu, Millî Eğitim Bakanlığı yönetim örgütü kuruluş ve görevleri hakkında 
bir kanun tasarısı hazırlamış ve bu tasarıyı 3-15 Şubat 1962 tarihinde yapılan 
7 nci Millî Eğitim Şûrasına sunduysa da Şûra tarafından benimsenen bu kanun 
tasarısı Meclislere sevk edilememişti. Dolayısıyla millî eğitim örgütünün yeniden 
düzenlenmesi için Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra yönetim örgütü kuruluş ve 
görevleri kanun tasarısı olmasına karşın 1970 yılında sadece Millî Eğitim Şûrası ile 
ilgili 2287 sayılı Kanunun birkaç maddesinin değiikliği teklifi yapıldı. 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkında 2287 sayılı 
Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millet Meclisi’nin 13 
Şubat 1970 tarihli 46 ncı Birleşimine ulaşan ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına 
gönderilen kanun tasarısı, kadro cetvelleriyle birlikte 8 Nisan 1970 tarihinde yapılan 
66 ncı Birleşimde Meclis üyelerine dağıtıldı.796 

Tasarı, tümü üzerinde verilen herhangi bir değişiklik önergesi olmaksızın 10 
Nisan 1970’te yapılan 67 nci Birleşimde Milî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir) 
tarafından verilen ivedilik önergesine uyularak görüşülmeye başlandı:797

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

796  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 66 (8 Nisan 1970), s. 153. 
797  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 214.
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Madde 4. — Millî Eğitim Şûrası aşağıdaki yazılı üyelerden kurulur;
A) Tabiî üyeler:
a) Millî Eğitim Bakanlığından:
Millî Eğitim Bakanı, 
Müsteşarlar ve yardımcıları,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 
Teftiş Kurulu Başkanı,
Gündemle ilgili konularda Talim ve Terbiye Kurulunca görevlendirilecek üç 

kurul üyesi,
Gündemle ilgili konularda Bakanlık Müdürler Komisyonunca görevlendirilecek 

üç genel müdür veya daire müdürü,
Gündemle ilgili konularda Teftiş Kurulunca görevlendirilecek üç bakanlık 

müfettişi,
Hukuk Müşaviri,
Memleketimizin coğrafi bölgeleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlık Müdürler 

Komisyonunca görevlendirilecek yedi Millî Eğitim Müdürü,
b) Üniversitelerden:
Üniversite rektörleri,
Eğitim, Fakültesi dekanları,
c) Devlet Plânlama Teşkilâtından:
Plânlama Müsteşarı,
Sosyal. Plânlama Dairesi Başkanı,
B) Seçimle gelen üyeler:
a) Üniversitelerden:
En az dört fakültesi bulunan üniversitelerden seçilecek birer üniversite temsilcisi,
Eğitim fakültelerinden veya Eğitim Kürsüsü veya bölümü bulunan fakültelerden 

seçilecek birer fakülte temsilcisi,
b) İlköğretimden:
Son şûra döneminde 4357 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) bendine göre 

“üstün başarılı”
sayılmış olan köy öğretmenleri, kasaba ve şehir öğretmenleri ve ilköğretim 

müfettişlerinden her valilikçe teklif edilecek birer aday arasından memleketimizin 
coğrafi bölgeleri de dikkate alınması suretiyle Bakanlık Müdürler Komisyonunca, 
bu komisyonun tesbit edeceği esaslara göre seçilecek beş köy veya bucak öğretmeni, 
üç şehir veya kasaba öğretmeni, üç ilköğretim müfettişi,

c) Genel, meslekî ve teknik orta öğretimden: 
Son Şûra döneminden, 1702 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre “takdirname” 

ile taltif edilmiş öğretmen veya idareciler arasından aşağıdaki okul tiplerinin her 
birini temsil etmek üzere, Bakanlık Müdürler Komisyonunca, bu Komisyonun tesbit 
edeceği esaslara göre seçilecek ikişer üye,



308

Ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, teknisyen okulu, erkek sanat 
enstitüsü, kız sanat enstitüsü, otelcilik okulu ve imam-hatip okulu: 

ç) Eğitim enstitülerinden öğretmenler kurulunca teklif edilecek birer aday 
arasından bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek iki öğretmen veya idareci,

d) Yüksek öğretmen okulları öğretmen kurullarınca teklif edilecek birer aday 
arasından Bakanlık Müdürler Komisyonunca seçilecek iki öğretmen veya idareci,

e) Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen okulları ve 
Tatbikî Güzel Sanatlar Okulu öğretmen kurullarınca seçilecek birer öğretmen,

f ) Yüksek İslâm Enstitüleri öğretmenler kurulunca teklif edilecek birer aday 
arasından Müdürler Komisyonunca seçilecek iki öğretmen veya idareci,

g) İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerarası Kurulca seçilecek iki temsilci,
h) Devlet Güzel Sanatlar Akademisince seçilecek bir temsilci,
i) Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kurulca seçilecek iki 

temsilci,
ı) Devlet Konservatuvarınca seçilecek iki temsilci,
j ) Özel okullarca seçilecek üç temsilci,
k) Son kongrelerini normal şekilde yapmış olan çeşitli öğretmen dernekleri 

federasyonu, konfederasyonu ve sendikalarından kayıtlı üye sayılan en fazla olan 
üç kuruluştan kendilerinin gösterdikleri birer temsilci ile, bunun dışında kalan diğer 
meslekî kuruluşlar arasından Bakanlıkça kur’a ille tesbit edilecek üç temsilci,

1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı müzeler, kütüphaneler ve halk eğitimi 
başkanlıkları elemanlarından son şûra döneminde “takdirname” ile taltif edilenler 
arasından, Bakanlık Müdürler Komisyonunca bu komisyonun tesbit edeceği esaslara 
göre seçilecek ikişer üye.

Şûraya seçimle katılacak üyeler üç yıl için seçilirler, yapılacak seçimlerde asli 
üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Dönem içinde görevlerinden ayrılan üyelerin 
sürelerini yedek üyeler tamamlarlar.

C) Millî Eğitim Bakanı tarafından davet edilecek üyeler:
a) Gündemdeki konularla ilgili resmî veya özel ilmî kurumlardan en çok beş üye,
b) Meslekten veya meslek dışından gündemdeki konularla ilgili en çok on üye,
Davetli üyelik yalnız davet olunulan toplantı içindir.
Millî Eğitim Bakanı, ilgili diğer bakanlıklar ile çeşitli kuruluşlardan Şûraya 

müşahitler davet edebilir.
Madde 5. — Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Bakanının daveti üzerine normal 

olarak yılda bir defa 1 Haziran - 1 Ekim arasında tesbit edilecek bir tarihte toplanır.
Olağanüstü hallerde Bakan, Şûrayı toplantıya çağırabilir. Millî Eğitim Bakanı 

Şûranın tabiî başkanıdır. Şûra yıllık toplantısının ilk oturumunda ayrıca, toplantılan 
idare etmek üzere, Bakanlık Merkez kuruluşunda görevli üyeler dışında iki 
başkanvekili seçer.
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Şûra üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile verilir.

Şûranın gündemi Talim ve Terbiye Kurulunca tesbit edilir. Gündem ile o 
devre Millî Eğitim çalışmaları hakkında hazırlanacak rapor ve gerekli dokümanlar 
toplantıdan en geç bir ay önce üyelere gönderilir.

Şûra üyelerinin gündem dışı teklifleri Şûra tarafından kabul edildiği takdirde, 
gelecek Şûra gündemleri için incelenmek üzere Bakanlığa sunulur.

Madde 6. — Millî Eğitim Şûrası yönetim ve yazı işleri sekreterlik hizmetleri, 
Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri arasından, Bakanlıkça tâyin edilecek bir genel 
sekreter tarafından idare edilen Şûra Daimî Bürosunca yürütülür, Bu büro, Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlıdır. Genel Sekreter Şûranın tabiî üyesidir.

Şûra kararları en geç üç ay içinde Bakanlıkça yayımlanır. Bakan tarafından 
tasdik edilen Şûra kararları, Bakanlık Tebliğler Dergisinde ilân olunur.

Şûra dokümanları Şûra üyelerine parasız gönderilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Tasarının 4 ncü maddesinde belirtilen seçimle gelen üyeler konusunda ancak 

en az dört fakültesi olan üniversitelerden temsilci gelebileceği hususuna Ahmet 
Şener (Trabzon) itiraz etti. G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) 
Millî Eğitim Şurasında halktan temsilcilerin de olması gerektiğini belirtti. Tasarının 
görüşülmesine devam edildiği 27 Nisan 1970 tarihli 74 ncü Birleşimde Mehmet 
Arslantürk (Trabzon) Millî Eğitim kuruluş kadrolarının daha geniş çerçevede ele 
alınması, Bakanlıkta bir uzmanlar kurulu oluşturulması, devamlılık açısından Şura 
üyelerinin her yıl değişmemesi ve maddelerde geçen “takdirname” almış olmak 
koşulunun “takdirname ve teşekkür almış olmak” şeklinde düzeltilmesi gereğinden 
bahsetti.798 Tasarı hakkında ayrıca Adil Turan (Uşak) millî eğitimin tek sorununun 
şura olmadığını vurgularken Salih Aygün (Amasya) tasarının hükümetin ve 
uygulamalarının ruhuna uygun olduğunu söyledi. Millî Eğitim Şurası’na katılacak 
üyelerin sayıları, oluşumu ve katılması gereken öğrenci temsilcileri veya valiler 
hakkında verilen çeşitli takrirler komisyon ve Meclis tarafından reddedildi.799 
Maddelerin müzakerelerinden sonra tasarının lehine söz alan İbrahim Öztürk 
(Maraş), eğitimin sorunlarını anlattı ve bu sorunlara çözüm bulacak merciinin Şura 
olduğunu söyledi. Öztürk,  Türkiye’de 42 bin köyün 28 bininde okul olduğunu, 
1967-1968 döneminde Türkiye’de resmî ve özel bütün eğitim kuruluşları olarak 
33 369 ilkokulda 102 041 öğretmen, 4 509 000 öğrenci; 1 235 ortaokulda 19 382 
öğretmen, 590 000 öğrenci; 310 lisede 7 975 öğretmen, 160 000 öğrenci; 293 meslekî 
ve teknik okulda 13 034 öğretmen, 205 000 öğrenci; 124 yüksekokul ve fakültede 2 

798  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 502-503.
799  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 504-516.



310

712 öğretmen veya öğretim görevlisi, 126 000 öğrenci bulunduğunu söyledi. Öztürk, 
1940 da 956 000 ilkokul öğrencisine karşılık 1968 de 4 509 000 öğrenci; 25 000 lise 
öğrencisine karşılık 160 000 öğretmen, 13 000 yükseköğretim öğrencisine karşılık, 
126 000 öğrenci bulunduğunu; 1965 sayımlarına göre nüfusun % 60,44 ünün okuma 
- yazma bilmediğini, ancak % 39,48’inin okuma - yazma bildiğini açıkladı. Bu 
sayıların getirdiği sorunların çözüm yolunun Millî Eğitim Şurası olduğunu, ancak 
Şuranın bakanın vesayeti altına girmemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Yasanın aleyhinde söz alan Nuri çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Şuranın oluşumunda 
seçimle gelen üyelerin seçilme kriterlerinin belirsiz olduğunu, objektif olmadığını ve 
kanunun hükümetin kendi politikaları doğrultusunda hazırlandığını söyledi.800

21 Mayıs 1970 tarihinde kabul edilen yasa 29 Mayıs 1970 tarih ve 13 505 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

1326: Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 
sayılı kanunlara ek Kanun 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 ve 1054 sayılı kanunlara 
ek kanun tasarısı 30 Mart 1970 günü toplanan 62 nci Birleşime ulaştı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına havale edildi.801 

Tasarı, Ankara Üniversitesi tarafından Diyarbakır’da kurulan Tıp Fakültesi’nin 
doçent ve asistan kadrolarını karşılamak ve sosyal işlerle ilgili kadroları ihdas etmek 
üzere sunulmuştu.  Diyarbakır Tıp Fakültesi, 1054 sayılı Kanun ile 15 profesör, 15 
doçent, 30 asistan ve 8 teknik asistan ile bürolar için gerekli bir kısım memur kadroları 
sağlanarak kuruldu. Fakültenin Diyarbakır’da öğretime başlaması, Diyarbakır 
Numune, Göğüs hastaneleri ile Doğumevi’nin Fakülte tarafından işletilmesi ve 1969 
- 1970 ders yılında Ankara’da öğrenim görenlerin Diyarbakır’a nakilleri yeni kadro 
zorunluluğu doğurdu.  Tasarının gerekçesi, doçent ve asistan kadrolarının 1970 malî 
yılı bütçesinden itibaren kullanılacağını ve bu suretle halen Diyarbakır Numune 
Hastanesinde kapalı duran Göz, Kulak - Burun - Boğaz, Röntgen gibi servislerle 
Göğüs, Kalp Cerrahisi gibi servislerin açılarak halkın hizmetine sunulabileceğini 
öne sürüyordu. 802

Tasarının görüşülmesine 15 Mayıs 1970 tarihli 81 nci Birleşimde karar verildi. 
24 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 133 ncü Birleşimde ele alınabilen tasarının 
ikinci maddesi üzerinde Ahmet Şener (Trabzon) yaptığı müzakerede, maddede 
Diyarbakır Tıp Fakültesine gönderilecek olan üyelere 75 ilâ 100 lira arasında saat 
ücreti ödeneceğinin belirtildiğini, oysa Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde bu ücretin 100 lira olarak belirlendiğini, dolayısıyla bu üniversiteler 

800  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 516-520..
801  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 62 (30 Mart 1970), s. 35.
802  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 133 (24 Tem-
muz 1970), Ek: 138 Sıra Sayılı basmayazı: Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 ve 1054 sayılı kanunlara ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor-
ları (1/273)
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ile Diyarbakır arasında bir fark gözetildiğini; ayrıca, fakülteye kadro verilmeyeceğini 
belirten birinci maddenin gerekçesinin anlaşılamadığını vurguladı. Mehmet Sıddık 
Aydar da (Bingöl) Diyarbakır Üniversitesi’ne kadro sağlanması gereği hakkında 
konuştu. Plân Komisyonu Başkanvekili Erol Yılmaz Akçal söz alarak bu kanunla 
istenilen kadroların ilâve kadrolar olacağını, Fakültede münhal profesör ve doçent 
kadroları bulunduğunu ve geçici görev ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından 
belirlendiğini söyledi. 

Bu açıklamalardan sonra tasarı kabul edildi ve 7 Ağustos 1970 tarih ve 13572 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1378: 22.3.1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair 
Kanunun 21. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

22. 3. 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 12 Mart 1970 tarihli 54 ncü 
birleşimine ulaşmış ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına havale edilmişti.803 

Kanun tasarısı ile Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu’nun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu 17 Nisan 1971 tarihinde toplanan 71 nci birleşime 
geldi. Tasarı, ilkokul müdürlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından atanmalarının 
zorluklarından bahisle bu atamanın illerde valiliklerce yapılmasını öneriyordu. 
Tasarının gerekçesi, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 21 nci maddesinde 
ilkokullara müdür olacakların niteliklerinin açıklandığını, 22 nci ve 23 ncü 
maddelerinde ise, ilköğretim müdürleri ile ilköğretim müfettişlerinin niteliklerini ve 
atanma şekillerini hükme bağlamış olduğunu, bu atamaların bakanlıkça yapılmasını 
öngördüğünü açıkladıktan sonra ilkokul müdür ve yardımcılarının atanmalarının 
hangi makam tarafından yapılacağının 22. 3. 1926 tarih ve 789 sayılı Kanunun 21 
nci maddesinde “İlkmektep muallim muavinleriyle müdür ve başmuallimlerini, 
ilk tedrisat müfettişlerini, talimatnamesine tevfikan, Maarif Vekâleti tâyin eder” 
hükmünün bulunduğunu ve ilkokul müdür ve yardımcılarının atanmalarının bu 
hükme göre yapıldığını belirtiyordu. Bu uygulamanın sakıncalı olduğunu bildiren 
gerekçe, bu görevlere istekli olanların sicilleri ve başarı durumları göz önünde 
bulundurularak illerce seçildiğini ve her yıl çok sayıda ilkokul müdürü atanması 
için Bakanlığa başvurulmasının uzun süreli işlemleri gerektirdiğinden, hizmetin 
aksamasına sebep olduğunu belirterek bu sakıncaların aşılması amacıyla tasarının 
hazırlandığını ifade ediyordu.804

1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde tasarı ele alındı. Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesi İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması konusundaki kanun tasarısının 
müzakeresinin devam etmesi nedeniyle oya konmadı. Bu tasarının görüşmelerinden 
sonra Millî Eğitim Bakanının takriri tekrar okundu ve kabul edildi. 

803  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 54 (12 Mart 1970), s. 428.
804  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 
1971), s. 452 vd.: 119 ve 119 A-1 sıra sayılı ekler: 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu’nun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu
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Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ilk sözü alan Âdil Turan (Uşak), değiştirilmesi 
istenen maddenin 9 Nisan 1929 tarih ve 1409 numaralı ve 2 Temmuz 1931 tarih 
ve 1834 numaralı kanunlarla değiştirildiğini, ilkokul öğretmenlerinin atanmasının 
valiliklere bırakıldığını, ilkmektep muallimliği ile maarif eminliğinin kaldırıldığını, 
ilkokul ve ilköğretim müdürleriyle ilköğretim müfettişlerinin atanmalarının halen 
Bakanlıkça yapıldığını ve bu maddede bürokratik ve merkeziyetçi zihniyetin 
sakıncalarının bulunduğunu söyledi. Ancak, 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesinde valinin, ilde devletin ve 
hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari veya siyasi 
yürütme vasıtası olarak tanımlandığını, bunun ise valileri hükümetlerin siyasi organı 
durumuna getirdiğini, valinin iktidara, iktidarın partiliye, dolayısıyla valinin partiliye 
bağımlı hale geldiğini belirterek bu zihniyet ve tutum gereğince müdür atamalarının 
vali tarafından gerçekleştirilmesi durumunda çeşitli şikâyetler ve öğretmenler 
arasında büyük huzursuzluklar doğacağının kesin olduğunu ekledi. Turan, son beş 
yıldır A.P. sempatizanı olmayan hiçbir ilkokul öğretmenine önemli bir idareciliğin 
verilmediğini göz önünde tutarak C.H.P.’nin öğretmenlerin meslekteki kıdemi, 
idarecilikteki kıdemi, çift hükümlü ve ara teftiş  raporlarındaki başarısı, raporlara 
dayalı yöneticilik kabiliyeti, sicil kayıtlarına göre meslekî ve kişisel karakteri, aldığı 
mükafat ve cezalar, yüksekokul mezunu olması, köyde geçen hizmet süresi, verdiği 
eserler, bitirdiği kurslar ve bildiği yabancı dillere dayalı bir puanlama sisteminin 
uygulanarak ilköğretim kurumlarının müdür ve yardımcılarının Bakanlıkça 
düzenlenecek yönetmeliğe göre Bakanlıkça atanmaları için önerge vereceklerini 
açıkladı. Puanlamanın illerde millî eğitim müdürü başkanlığında ilköğretim işlerine 
bakan müdür yardımcısı, teftiş şefi, ilköğretim müfettişlerinin kendi aralarında 
seçecekleri bir müfettiş, merkez ilkokul müdürlerinin - ilköğretim müdürü dâhil - kendi 
aralarından seçecekleri bir müdür, merkez ilkokul öğretmenlerinin kendi aralarından 
seçecekleri bir öğretmenden kurulu bir komisyon tarafından değerlendirilmesinin 
gerektiğini belirten Turan, tekliflerinin mevcut pürüzleri ortadan kaldıracağı gibi 
ileride doğması muhtemel sakıncaları da yok edecek nitelikte olduğunu belirtti.805

Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) tasarının, ilkokul müdür ve yardımcılarının, Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre, vilâyetlerde kurulacak 
heyetler tarafından bir seçim yapıldıktan sonra, Mîllî Eğitim müdürünün inhası ve 
valiliklerce tâyin edilmesi hakkında olduğunu, ne vilâyetlerde, ne merkez teşkilâtında 
C.H.P. sözcüsünün bahsettiği gibi bir partizanlığın söz konusu olmadığını, tasarı ile 
vilâyetlerde görevli olan valilere, millî eğitim ilgililerine bir yetki devri tanındığını 
söyledi. Bu yetki devrinin, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtının itimadına 
dayanan bir yetki devri şeklinde düşünülmesi gerektiğini söyleyen Uğrasızoğlu, 
ülkede 40 bine yaklaşan ilkokul ve 45 bin kadar okul müdürü ve yardımcılarının 
seçiminin, tâyininin ve bunlara yapılacak itirazların değerlendirilmesinin Millî 
Eğitim Bakanlığının işi olmaktan çıktığını, Millî Eğitim Bakanlığının bürokrasiden 
kurtulması ve zaman tasarrufu için tasarının hazırlandığını ifade etti.806 

805  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 
381-383.
806  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 383-385.
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Şahsı adına söz alan Hüseyin Yenipınar (Tunceli), öğretmenlerin ilkokul 
müdürlüklerine, müdür muavinliklerine atanmalarında hak ve hukuk ilkelerine 
uygun objektif değerlendirme usullerinin uygulanması ve ilkokul öğretmenlerinin 
siyasi ve idari baskıdan uzak tutulması gerektiğini söyleyerek tayinleri valilere 
veya öğretmeni tanımayan millî eğitim müdürünün takdirine bırakmanın uygun 
olmadığını belirtti. Turhan Özgüner (İçel) Millî Eğitim Bakanlığında merkeziyet 
sisteminden kurtulma ve ademi merkeziyet sistemine dönme açısından tasarının 
uygun olduğunu, fakat sözü edilen sakıncaların giderilebilmesi için çıkarılacak 
yönetmeliğin kanunun getiriliş istikametine uygun olması gerektiğini ifade etti. 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) merkeziyetten âdemi merkeziyete usulüne uygun 
olarak gelen bu tasarının uygulamasında valilere itimat edilmesi gerektiğini ve  
tasarının aynen kabul edilmesinde fayda olduğunu söyledi. Hilmi İşgüzar (Sinop) 
kendisinin de âdemi merkeziyet sistemini yerinde bulan bir kişi olduğunu, ancak 
yönetmeliğin hazırlanmasında dikkatlı olunması, yönetmelikler yapılırken 
millî eğitim müdürlüklerinden çok Millî Eğitim Bakanlığının bünyesinde bir 
şubenin kurulması gerektiğini, bilhassa TÖS yöneticilerinin, milliyetçi öğretmen 
sendikalarının yönetiminde görevli olan kişilerin de bu yönetmelikte belirtilecek 
seçimde rey hakkının olması gerektiğini, öğretmenlerin tâyin, terfi, nakil, idari görev 
gibi bâzı tasarrufların Millî Eğitim Bakanlığının bünyesindeki ihtisas şubelerine 
bırakılmasının uygun olacağını ifade etti.807 Konya milletvekili Baha Müderrisoğlu 
tarafından verilen kifayet önergesinin aleyhinde Mustafa Üstündağ (Konya) söz aldı, 
ancak yeterlik önergesi kabul edildi. 

22. 3. 1920 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının maddeleri görüşüldü ve ilkokul müdür 
ve müdür yardımcılarının, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik 
gereğince Millî Eğitim Müdürünün inhası ve valinin onayı ile atanmalarına ilişkin 
madde okundu. Mustafa Üstündağ (Konya) maddenin lehinde söz alarak Milî 
Eğitim Bakanlığının hazırlıyacağı yönetmelikle, atamaları millî eğitim müdürünün 
seçimine bırakmaktan ziyade, gerekli seminerlerden geçirerek, gerekli bâzı şartları 
öne sürerek müdür ve müdür muavinlerini yetiştirmesi gerektiğini söyledi. 1 nci 
madde ile ilgili olarak Tunceli milletvekili Hüseyin Yenipınar’ın ve C.H.P. grubu 
adına Uşak milletvekili Âdil Turan’ın takrirler kabul edilmedi. 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) tasarının tümü üzerinde ve lehte söz alarak 
on binlerce müdürün, müdür yardımcısının atanmasının bir bakanlıkta doğuracağı 
bürokrasi yükünün çok ağır olduğunu ve kanunun merkeziyetçiliği önleyeceğini 
belirtti. 2 Mart 1971 tarihinde kabul edilen kanun, 13 Mart 1871 tarih ve 13777 sayılı 
Resmî Gazetede altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayınlandı.808 

807  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), 
s. 385-388.
808  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), 
s. 395-396.
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KANUN NO 1403: İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek Kanun 

23 Şubat 1970 tarihinde toplanan 47 nci birleşimde Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına gönderilen İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa 
ek kanun tasarısı, komisyon raporlarıyla birlikte 3 Temmuz 1970 tarihinde Meclis’e 
ulaştı.809 

Kanun tasarısı İTÜ bünyesinde Temel Bilimler Fakültesinin kuruluşunu 
amaçlıyordu. Tasarı gerekçesi, modern teknolojinin hızla ilerlemesini temin eden 
temel bilgilerin, matematik, fizik, kimya ve tabiî bilimler olduğunu, iyi bir mühendisi 
ve özellikle araştırmaya yönelecek bir teknik elemanı yetiştirmenin en etkili ve geçerli 
yolunun matematik, fizik, kimya gibi temel derslerde iyi yetişmelerini sağlamak 
olduğunu ve mühendislik eğitiminde de esas olan temel bilimlerin ayrı bir fakülte 
altında toplanmasında zorunluluk bulunduğunu belirtiyordu. İTÜ Senatosu konuyu 
15 yıla yakın bir zaman çalışmış olmakla birlikte Temel Bilimler Fakültesi kurulması 
için gereken koşulların yeterli olmayışı yüzünden fakülteyi kuramamış, Maden ve 
Kimya Fakültelerinde bulunan temel bilimler kürsüleri ile yetinmişti. 1971 itibariyle 
İTÜ’nün mevcut 6 fakültesinde 14 profesör, 13 doçent ve 30 asistan kadrosuyla 
birlikte 20 kadar da teknisyen temel bilimlere giren dersleri okutmaktaydı. Bu 
öğretim kadrosunun en iyi ve en verimli şekilde çalıştırılması, temel bilimlere ait 
orijinal çalışmalar yapılabilmesi, bu dallarda lisans ve diploma eğitimi yaptırılması ve 
iktisat, idare hukuku, devrim tarihi gibi bütün fakülteleri ilgilendiren ve fakültelerin 
uzmanlık alanlarına girmeyen derslerin de bu fakülte içinde toplanması gerekçenin 
amaçları arasındaydı. Tasarı, idareten Elektrik Fakültesine bağlı bulunan Meteoroloji 
Bölümünün de bu fakülte içinde yer almasını gerekli buluyordu. Kurulan fakültenin 
1969 yıllından itibaren uygulanmasına başlanan iki kademeli eğitim için İTÜ’nün 
iyi şekilde organize olmasını sağlayacağı, ilgili dallarda lisans, diploma ve doktora 
yaptırmalarının mümkün olacağı, fakülteye öğrenci kabulüyle üniversitenin yıllık 
öğrenci kontenjanına önemli katkıda bulunacağı ve orta öğretim fen dersleri için 
öğretmen ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyordu.810 

5 Mart 1971 tarihinde TBMM’de ele alınan tasarı üzerinde söz isteyen Ali Rıza 
Uzuner (Trabzon), ülkede yüksek seviyede teknik öğretim veren müesseselerin en 
ciddîsi, tarihi en eski olanı, köklü bir müessese olması hasebiyle İstanbul Teknik 
Üniversitesi olduğunu söyleyerek İstanbul Teknik Üniversitesinin altı fakültesinde 
okutulan temel bilimlerin koordinasyonunun sağlanması ve bunların bir fakülte çatısı 
altında toplanması ile temel bilimler sahasındaki gelişmelerin yeni bir hız ve imkân 
kazanacağını ifade etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir) Türkiye’de üniversite, fakülte 
ve yüksekokulların İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde toplandığını, 
Türk Milletinin vilâyetinden, kazalarından, köylerinden yetişen çocuklarını büyük 

809  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 119 (3 Temmuz 1970), s. 609.
810  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 66 (5 Mart 
1971), s. 119 vd.; 214 ve 214’e 1 nci sıra sayılı ekler: İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
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şehirlerde açılan üniversite ve fakültelerde toplamanın manasız olduğunu, dolayısıyla 
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlanacak olan bu fakültenin taşra illerinden birinde 
kurulması gerektiğini ifade etti.811 

Kanunun, 4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanarak İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı bir “Temel Bilimler Fakültesi” kurulmasını öngören 1 nci 
maddesi hakkında İhsan Kabadayı (Konya) söz alarak İstanbul’da iki üniversite ve 
birçok yüksekokul; Ankara’da üç üniversite ve yüksekokul bulunduğunu, dengeli 
kalkınma anlayışına uygun olarak yeni açılan Temel Bilimler Fakültesinin bir başka 
vilâyette kurulmasının daha iyi olacağını belirtti. Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz 
(Eskişehir) hükümetin de yükseköğrenim kuruluşlarını İstanbul, Ankara gibi büyük 
şehirlerin dışına yayma konusunda kararlı olduğunu, ancak bu kanun tasarısı ile 
İstanbul’da Teknik Üniversite’de esasen mevcut olan ve görevini yapan bir kuruluşa 
ayrı bir hüviyet verildiğini, bâzı kadroların fakültelerden alınıp Temel Bilimler 
Fakültesinde toplandığını, dolayısıyla öğretim üyelerinin esasen yapmakta oldukları 
işi yeni bir şekle sokarak günün ihtiyacına cevap verecek nitelikteki Temel Bilimler 
Fakültelerini kurma ve yayma yoluna girdiklerini belirtti. 

Meteoroloji mühendisliği, matematik mühendisliği ve fizik mühendisliği 
bölümlerinde ve diğer bilim dallarında lisans, yüksek lisans veya mühendislik ve 
yüksek mühendislik seviyelerinde öğretim yapmak, bilimsel araştırmalar, doktora 
çalışmaları yaptırmak ve İTÜ’ye bağlı bütün fakültelerin temel ve genel bilimlere 
giren derslerini okutmak ve bu derslerle ilgili bütün uygulama çalışmalarını 
yaptırmak olarak düzenlenen amaç ve görevler maddesi hakkında söz alan Hasan 
Çetinkaya (Erzincan) tasarının bu maddesine üniversitelerin teknik yönden gelişen 
çağa göre bâzı yenilikleri getirmek fıkrasının da eklenmesini istedi. 

İTÜ kuruluş kadroları hakkındaki 7. 7. 1958 tarihli ve 5246 sayılı Kanunla verilen 
kadrolardan İnşaat, Mimarlık, Makina ve Maden fakültelerine ait kadrolar çıkarıldı 
ve bunların yerine “Temel Bilimler Fakültesine” ait kadrolar ile ek görev tazminat 
cetvelleri eklendi. Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen bir önerge ile İTÜ 
Temel Bilimler Fakültesinin İstanbul dışında bir ilde kurulması talebi, tasarının 1 
nci maddesinin oylanıp kabul edilmiş olması ve söz konusu maddenin eklenmesinin 
mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmedi. 20 Mayıs 1971 tarihinde Meclis 
tarafından kabul edilen yasa, 29 Mayıs 1971 tarih ve 13849 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.

Kanun No 1413: 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek Kanun 

TBMM’nin 22 Ocak 1971 tarihinde toplanan 40 ncı birleşiminde Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına havale edilen 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, komisyonların raporlarıyla birlikte 
13 Mayıs 1971 tarihinde Meclis Başkanlığı’na ulaştırıldı ve gündeme alınmasına 

811  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 66 (5 Mart 1971), s. 77-78.
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karar verildi.812 Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Süleyman Demirel tarafından sunulan kanun tasarısı İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı “Gemi İnşaatı Fakültesi”nin kadrolarının ihdası hakkındaydı. 
Gerekçe, Türkiye›nin eski endüstri kollarından biri olan gemi inşaatçılığının 
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde ihmale uğradığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan sonra münferit ve bâzı başarılı teşebbüslerle canlanmaya başlayarak 
1954 yılında âni bir gelişme gösterdiğini, ancak bunun sürekli olmadığını ve 1962 
yılından itibaren daha modern ve teknik bir anlamda gelişme içine girildiğinden 
ve kalkınma plânlarında gemi endüstrisine öncelik tanındığından bu tasarının 
hazırlandığı belirtiliyordu. Gerekçe, 1960 yılından önce yılda birkaç geminin inşa 
edildiğini, 1963-1968 yılları arasında yalnızca sivil sektör tersanelerinde 45 adet 
500-1 000 tonluk yük gemileri ve tanker, 6 adet araba gemisi ve 20 çıkarma gemisi 
inşa edildiğini ve 12 500 ve 2 400 tonluk birer tanker ile Truva ferisinin bir eşinin, 
8 araba ferisinin ve 1 000 tonluk 14 geminin inşa halinde bulunduğunu açıklıyordu. 
Gerekçede, İTÜ Gemi İnşaatı Bölümü,  Gemi Endüstrisi Enstitüsü Teknik Okulu 
Gemi Makinaları Bölümü, Deniz Harb Okulu, Yüksek Denizcilik Okulu gibi 
kurumların tahmini olarak 150-180 kadar olan gemi inşaatı ve gemi makinaları 
mühendis ihtiyacını karşılayamadığı belirtiliyor, gelişen teknolojinin gereklerine 
cevap vermek ve bağımsız bir mühendislik formasyonu gerektiren bir eğitim kurumu 
oluşturmak için kurulan Gemi İnşaatı Fakültesinin kadrolarının oluşturulmasını 
öngörüyordu. Tasarı, halen İTÜ’de Makina Fakültesinin bünyesi içinde yer alan gemi 
inşaatı bölümünü ayrı bir fakülte haline geleceğini, üniversiteler, Devlet Memurları 
Kanununun kapsamı dışında bırakıldığından öğretim ve üye yardımcıları hakkında 
ayrı bir Personel Kanunu çıkıncaya kadar eski personel rejimine tabi kalacaklarından 
Kuruluş Kanunlarında ve kadrolarında değişiklik yapmak, İTÜ’ye bağlı “Gemi 
İnşaatı Fakültesi” için ihtiyaç duyulan kadroları oluşturmak ve “Makina Fakültesi 
Sanayi Mühendisliği Bölümü”ne ait kadroları aktarmak amacını taşıyordu.813 

Tasarı 6 Haziran 1971 günü toplanan 107 nci birleşimde ele alındı. Bütçe Plân 
Komisyonu Başkanı Cavit Tevfik Okyayuz (İçel) tarafından verilen bir takrirle 
tasarı öncelikle görüşüldü. Kanun tasarısının tümü ve maddeler üzerinde görüşmek 
isteyen üye bulunmadığından 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları kanununa ek kanun ile İstanbul Teknik Üniversitesinde açılan Gemi İnşaatı 
Fakültesine ait kadrolar verildi ve Makina Fakültesi kısmına “Sanayi Mühendisliği” 
adı ile yeniden kurulan bölüme ait kadrolar eklendi.814 

15 Haziran 1971 tarihinde kanunlaşan tasarı, 25 Haziran 1971 tarih ve 13876 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

812  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 99 (13 Mayıs 
1971), s. 385.
813  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (6 Haziran 
1971), s. 35 vd.; 5246 Sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları.
814  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (6 Haziran 1971), 
s. 34-35.
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KANUN NO 1418: Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında Kanun 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş, 
hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı,  Millet Meclisi’nin 9 Haziran 1970 
tarihinde toplanan 99 ncu birleşiminde Meclis Başkanlığı’na iletildi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına gönderildi. Tasarı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 
gelen raporların gündeme alınması, Meclis’in 8 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 
122 nci birleşimde yapıldı.815 

Tasarı, araştırma ve uygulama alanlarında gelişmekte ve yayılmakta olan 
sanayiinin iyi yetişmiş teknik personele duyduğu ihtiyaç, makinalaşma ve çok sayıda 
mühendis, teknisyen, teknik ressam ve profesyonel işçi gereksinimi, bilimsel ve 
teknik öğretim ihtiyacı gerekçeleriyle mühendislik alaınındaki öğretim tesislerinin 
kurulup geliştirilmesinde yeterli gelişmenin sağlanamaması ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına göre 1972 yılında mimar, inşaat, makina, elektrik ve maden 
mühendisliği alanındaki açığın 16 200 mühendise yükseleceği gerekçeleriyle yüksek 
seviyede teknik insangücü açıklarının azalmasını temin etmek amacıyla mühendis ve 
mimar yetiştiren 10 adet Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin açılmasının 
gerekliğini belirtiyordu.816 

Tasarı, 8 Mart 1971 Pazartesi günü toplanan 67 nci birleşimde, Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz tarafından verilen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergenin 
kabul edilmesiyle müzakere edildi. Kanunun tümü üzerinde Millî Güven Partisi 
grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), ülkenin muhtelif bölgelerinde 
üniversite ve fakülte açılamadığı için aynı gayeye hizmet edecek olan Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin açılmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. 
Kişisel görüşlerini açıklamak üzere söz alan Âdil Turan (Uşak), akademilerin belirli 
illere değil, taşraya, Anadolu’ya açılmasının yararlı olacağını, Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
(Çankırı), tasarının yılda bir taneden olmak üzere on yılda on akademi kurulmasını 
öngördüğünü, ancak Orta Çağ skolastik felsefesini genç dimağlara aşılayan teokratik 
öğretim kurumlarının sayılarının çığ gibi arttığı bir zamanda yılda bir akademi ile 
çağın yakalanamayacağını ifade ettiler. A.P. adına söz alan Abdürrahman Şeref Lâç 
(İstanbul), tasarıda belirtildiği gibi yeniden açılacak on akademinin ilk beşinin beş 
yıl içinde kalan beşinin de ikinci beş sene zarfında açılması yerine hepsinin ilk beş 
yılda açılmasının daha iyi olacağı kanaatinde olduğunu söyledi.817 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen başka üye bulunmadığından 
maddelere geçildi. 1 nci madde her çeşit mühendis ve mimarları yetiştirmek 
amacıyla on adet Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini kurmaya Millî 

815  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 122 (8 Temmuz 1970), s. 80.
816  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 
1971), s. 177 vd., 222 ve 222 ye 1 Sıra Sayılı ek: Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği-
tim ve Plân komisyonları raporları.
817  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 1971), 
s. 161-164. 
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Eğitim Bakanının yetkili olduğunu, 2 nci madde Akademilerin kuruluş yerleri ile 
açılış tarihlerinin, 1184 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen Akademilerarası 
Kurulunun görüşleri ile Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca kararlaştırılacağını, 3 ncü madde ise Makina, İnşaat, Mimarlık, Kimya 
ve Elektrik - Elektronik bölümlerini ihtiva eden beş Akademinin fizikî tesislerinin 
inşaatı ve teçhizatı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde, diğer 
beş Akademinin de izleyen beş yıl içinde tamamlanacağını hükme bağladı. 3 ncü 
madde üzerinde Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) tarafından verilen ve akademilerin 
fizikî tesislerinin inşaatı ve teçhizatının beş yıl içinde tamamlanacağına dair önerge 
Millî Eğitim Komisyonu sözcüsü Salih Aygün (Amasya) ve Millî Eğitim Bakanı 
tarafından uygun bulundu.818 

Tasarının 4 ncü maddesi, öğretim üye ve yardımcılarının yetiştirilmeleri 
amacıyla her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına master ve doktora yapmak 
üzere 60 öğrenci gönderileceğine ve akademiler ve fakülteler emrine yeteri kadar 
asistan kadrosu verileceğine ilişkindi. Madde üzerinde söz alan Ali Rıza Güllü 
(Adana), master derecesinin hiç bir zaman doktora tahsili olmadığını, bunun sadece 
Amerika’ya mahsus olduğunu ve Amerika üniversitelerinin Şark memleketlerine 
tahsis ettiği bir eğitim sistemi olduğunu, ayrıca 60 öğrencinin yetmeyeceğini, bu 
sayının arttırılması gerektiğini söyledi. Madde üzerinde söz alan Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir), masterın, lisans üstü bir öğrenim diploması 
olduğunu, bunun sadece Doğu ülkeleri için verilen bir diploma olmadığını ve 
Anglosakson ülkelerinde doktoranın zeminini teşkil ettiğini belirterek bu sistemin 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Hacettepe ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde 
uygulandığını, maddeden amacın kısa süre içinde yurt dışına öğretim elemanlarını 
gönderip asistan, profesör veya okutman olarak istihdam etmek olduğunu ifade etti. 
Ankara milletvekili Yusuf Ziya Yağcı 60 öğrenci yerine 120 öğrenci gönderilmesine 
dair takrir verdi, ancak Komisyon 60 öğrenci yerine “yeteri kadar” ifadesi için takrir 
verdi ve bu önerge kabul edildi.819 

Akademilerde öğretim üyeliği ve yardımcılığı yapacak kimselerde aranacak 
şartlar ve üst kademeye geçiş hususunda 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Kanununun ilgili maddelerindeki esasların uygulanacağına dair 5 nci 
madde, akademilerin ihtiyaç duyacağı taşınmaz malların kamulaştırılacağına ilişkin 
6 ncı madde, arsaların bedelsiz olarak Millî Eğitim Bakanlığına devredileceğine 
dair 7 nci madde ve inşaat ve tesisat hakkındaki 8 nci madde kabul edildi. Mustafa 
Fevzi Güngör (İstanbul) tarafından halen eğitim ve öğretime devam etmekte olan 
Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokullarının bu kanun hükümlerine tabi olmalarına 
ilişkin bir madde eklenmesine dair verdiği teklif kabul edildi. Hüsamettin Başer’in 
(Nevşehir) akademilerin Ankara, İstanbul ve İzmir  illeri dışındaki illerde kurulmasına 

818  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 1971), 
s. 164-165.
819  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 1971), 
s. 165-166.
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dair geçici madde önergesi, Nuri Çelik Yazıcıoğlu’nun (Çankırı) akademilerin 
yüksekokulu veya üniversitesi bulunmayan illerde kurulmasına dair madde önergesi, 
Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) akademilerin, üniversite, fakülte ve akademi olmayan 
illerde kurulmasına yönelik önergesi kabul edilmedi. Bununla birlikte Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir), zabıtlara geçmesi bakımından, bu kanunla kurulacak 
olan akademilerin, İstanbul, Ankara, İzmir’de kurulmayacaklarını ifade etti.820 

Tasarının geçici 1 nci maddesi, beş yıl lise ve dengi okullarda öğretmenlik 
yapmış lisansiye öğretmenler ile beş yıl mühendislik ve mimarlık mesleğinde 
çalışmış yüksek mühendis ve mimarlarla asistanların akademilerde öğretim üyesi 
olmak istiyorlarsa Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak sınava gireceklerine ve 
akademide iki yıl çalışıp yabancı dili başarmak ve jüri tarafından kabul edilecek 
bir tez hazırlamak suretiyle doçentlik sınavına girebileceklerine ilişkindi. Bu madde 
hakkında söz alan Ali Rıza Uzuner (Trabzon), maddenin son derece sakıncalı 
olduğunu, doktora yapmadan doçentlik unvanının verilmesinin  akademik kariyerin 
temel ilkelerini zedeleyeceğini, kısa bir sürede kanunla verilecek doçentlik payesinin 
eşitliği bozacağını ve bu kişilerin öğretim görevlisi yardımcısı olarak istihdam 
edilmesi gerektiğini belirtti. Mustafa Üstündağ (Konya), doktora seviyesinde dahi bir 
çalışma yapmadan doçentlik verilmesinin üniversite öğretim üyeliğini geniş şekilde 
zedeleyeceğinden geçici maddenin tamamen kaldırılmasını istedi ve bu yönde bir 
önerge verdiğini ifade etti. Abdurrahman Şeref Lâç (İstanbul), önceki konuşmacının 
politik davrandığını, milliyetçi öğretmenlerin akademiye gelmesinin tehlikeli 
olduğunu düşünerek itiraz ettiklerini, kanunun bir zaruret sebebiyle Maarif Vekiline 
salâhiyet verdiğini, üniversite değil akademi kurulduğunu, profesörlerin Anadolu’ya 
gitmediklerini ve İstanbul ve Ankara’da çöreklendiklerini, Maarif Vekilinin fen 
akademilerine lâyık, milliyetçi, ehil görevlileri bularak bunları doçent ve profesör 
yapmasının doğru olduğunu ifade etti. Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), akademilere 
kanunla doçent öğretim üyeleri yapmanın yanlış olduğunu, on-on beş sene bilimsel 
araştırmalarla, bilimsel kitap ve eserle uğraştıktan sonra doçent olanların yanında 
üç sene başarıyla hizmet eden veya öğretmenlik yapanların doçentlik payesini 
almalarının eşitliğe aykırı olduğunu, bu öğretmenlerin okutman veya öğretim 
görevlisi olarak istihdam edilmeleri gerektiğini vurguladı.821 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz (Eskişehir), yeni yükseköğretim kuruluşlarının 
kurulduğunu, öğretim üyesi yetiştirme konusunda aceleci davranmak mecburiyetinde 
olduklarını, kanunun muvakkat bir rejim oluşturduğunu, geçici madde ile on sene 
olarak sınırlandırıldığını belirterek alınacak insanların yüksek lisansı olmaları 
gerektiğini, doçentlik imtihanının bütün safhalarını tamamlamadan unvanı 
alamayacağını, madde ile kendilerinin bir ayrımcılık veya eşitsizlik gütmediklerini 
ifade etti. Meclis’te çoğunluğun kalmaması nedeniyle birleşim sona erdi.

820  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 1971), 
s. 166-170.
821  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 1971), 
s. 170-176.
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Millet Meclisi, 15 Mart 1971 Pazartesi günü toplanan 71 nci birleşimde yeniden 
açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri nin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkında kanun tasarısının görüşmeye devam etti. Mustafa Üstündağ’ın 
(Konya) geçici maddenin çıkarılması ve Salih Aygün’ün (Amasya) maddenin 
tashih edilmesine dair takrirleri reddedildi. İhsan Ataöv’ün (Antalya), maddenin 
değiştirilerek akademilerin gelişmelerine kadar lisansüstü eğitim yapamamalarına 
ilişkin değişiklik önergesi ise kabul edildi. 

Yürütme ve yürürlük maddelerinin de kabulünden sonra kanunun lehinde söz 
alan Ahmet Şener (Trabzon), akademilerin kuruluş yerlerinin çok önemli olduğunu ve 
siyasi tercihlerle seçilmemesi gerektiğini belirtti. Kanunun lehinde, 137 nci maddeye 
göre oyunun rengini belli etmek için söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) kurulacak 
akademilerin ülkenin çeşitli bölgelerinde gelecekte açılacak üniversitelerin nüvesini 
oluşturacağından bunların mutlaka yüksekokulu, fakültesi, üniversitesi olmayan yurt 
bölgelerinde açılması gerektiğini tekrar vurguladı. Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz 
(Eskişehir) söz alarak akademilerin tamamen bilimsel açıdan ele alınacağını ve objektif 
kriterlere göre açılacağını, öğretim üyesi sağlanabilirse büyük şehirlerin dışındaki 
küçük şehirlerde kurulacaklarını söyleyerek Meclis üyelerine teşekkürlerini sundu. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 19 Mart 1971 tarihinde yapılan 74 ncü birleşiminde 
oylamaya katılan 266 milletvekilinden 233 kabul, 28 ret ve 5 çekinser oyla kabul 
edildi. 23 Haziran 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
kanun 5 Temmuz 1971 tarih ve 13886 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1438: 24.2.1970 tarih ve 1235 sayılı 8.6. 1959 tarih ve 7334 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun 

24. 2. 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8. 6. 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 
tarihinde toplanan 47 nci birleşiminde Meclis Başkanlığı’na sunuldu ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına havale edildi.822 Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları, 7 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 96 ncı birleşimde gündeme 
alınmak üzere Meclis Başkanlığı’na sunuldu.823 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı, yeni bir İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi’nin kurulmasıyla ilgiliydi. Tasarının gerekçesi, orta öğretimini 
tamamlamış ve yükseköğrenim çağında olan çok sayıda genç bulunduğunu, bunların 
plân hedeflerine uygun olarak okuma imkânlarını artırmak ve yükseköğretim 
şartlarını yaratmak amacıyla yeni müesseseler açmak zorunluğu bulunduğunu, 
yeterli ve vasıflı insangücü talepleri de arttığından yüksek seviyede sevk ve idare 
personeli yetiştiren öğretim kurumlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek Marmara 
Bölgesine hizmet etmek üzere Bursa’da yeni bir İTİA kurulmasında yarar 
görüldüğünü belirtiyordu. Bu sebeple 7334 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
fıkrasında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştu.824

822  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (2 Şubat 1971), s. 548.
823  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), s. 189.
824  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 1971), s. 
35 vd.; 314 Sıra Sayılı Basmayazı: 24. 2 . 1970 tarih ve 1235 Sayılı 8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 Sayılı ka-
nunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
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Tasarı, 3 Haziran 1971 tarihinde toplanan 107 nci birleşimde Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle ele 
alındı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek üzere Hilmi İşgüzar (Sinop) söz aldı ve 
tasarının gerekçesinde ileri sürülen esasların çok önemli olduğunu, yurdun birçok 
bölgelerinde bölge üniversitesi ve yüksekokulları açmanın gerekliliğini kabul 
ettiklerini, ancak bu yüksekokulların yurt sorunlarına cevap verecek şekilde hem 
nevilerinin, hem de kuruluş yerlerinin tespitinde zorunluluk olduğunu belirtti. 
Tesadüflere, tahminlere, şansa, daha doğrusu yazı - turaya bırakılan üniversite giriş 
sistemini değiştirmeden yüksekokulların açılmasının bir faydası olmadığını söyleyen 
İşgüzar, ihtiyaçların iyi belirlenmesi gerektiğini ve açılacak yüksekokulların 
kuruluş yerlerinin iyi belirlenmesi gereğini ifade etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), 
yüksekokulların Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplandıklarını, anarşinin kaynağının 
da yüksekokulları büyük şehirlerde toplayıp ülkenin diğer yerlerini kısır bir şekilde 
bırakmaktan kaynhaklandığını, okulların Doğu Anadolu, İç Anadolu veya Güney 
Anadolu bölgesindeki illerde açılması düşünülmüş olsa, hem kalkınma imkânından 
mahrum olan, arazisinin verimi az, nüfus kesafeti fazla olan bu bölgedeki illerin 
umumi kültürlerinin artmasına yardım edilmiş olacağını, hem de oradan yetişmiş 
olan çocukların ülkenin zengin olan diğer bölgelerinde hizmete hazırlanmalarına 
yardımcı olunabileceğini belirtti. Orhan Oğuz (Eskişehir), Bursa’da 1970-71 öğrenim 
yılında faaliyette geçen ve Devlet Plânlama Teşkilâtının onayı ile çalışmalarına 
başlayan İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’nin, Akademilerarası Kurul kararına 
dayandığını ve tamamen üniversiter seviyede çalışmasının, Akademilerarası 
Kurulca sağlandığını, bu tasarının Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ni 
kendi özel kadrolarına kavuşturacağını ifade etti. Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), 
kanunun, daha evvel Bursa’da açılmış olan Bursa Akademisine kadro verilmesiyle 
ilgili olduğunu, buraya verilecek kadroların çok değerli ilim adamlarını bu ülkeye 
daha çok faydalı hale getirme imkânını sağlayacağını, ama bu tip okulların yalnız 
Bursa’da değil, memleketin çeşitli köşelerine, Doğu Anadolu’ya, Orta Anadolu’ya 
yayılmasını istediklerini belirtti.825 

Plân Komisyonu Başkanı Cavit Okyayuz (İçel) söz alarak 7334 sayılı Kanunla 
Akademilerarası Kurula akademi açmak yetkisi tanındığını, bu akademinin de 
açılmış olduğunu ve kanunun açılan bu akademiye yalnızca kadro sağlayacağını ifade 
etti. Kanunun tümü üzerinde görüşecek başka milletvekili olmadığından maddelere 
geçildi. 24. 2. 1970 tarih ve 1235 sayılı, 8. 6. 1959 tarih ve 7334 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanunun birinci maddesi, Bursa İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisine gerekli kadroları sağladı. İkinci madde, 7334 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin (a) fıkrasını,  “0Akademide bölüm, kürsü, enstitü kurmak ve 
Akademiye bağlı yüksek dereceli öğretim, eğitim ve araştırma kurumları açmak, bu 
kurumları birleştirmek, kaldırmak veya mevcut kurumları Akademiye bağlamak ve 
sair her türlü akademik çalışmalarla ilgili hususlar hakkında karar vermek” şeklinde 
değiştirdi. Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek isteyen üye olmadığından 
tasarının tümü oya sunuldu ve tasarı Millet Meclisince kabul edildi.826 

825  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 1971), 
s. 28-33.
826  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 1971), 
s. 33-34.
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8 Temmuz 1971’de kabul edilen kanun, 17 Temmuz 1971 tarih ve 13898 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1439: İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, 
Millet Meclisi’nin 24 Şubat 1971 tarihinde toplanan 58 nci birleşiminde Başkanlığa 
sunuldu ve Bütçe Karma Komisyonuna havale edildi.827 Kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları, Meclis Başkanlığı’na 4 Haziran 1971 tarihli 
108 nci birleşimde ulaştırıldı ve gündeme konuldu.828

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tasarı, ülkenin gelişme durumu ve yüz 
ölçümü nazarı dikkate alınarak harita mühendisine acilen duyulan ihtiyaç nedeniyle 
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün kuruluşunu 
amaçlıyordu. Bu tarihe kadar harita ve kadastro mühendislerinin yalnız İstanbul 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde yetiştirildiğinin ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde 1968-1969 ders yılından itibaren 40 öğrenci ile jeodezi mühendisi 
yetiştirmek için teşebbüse geçildiğinin belirtildiği gerekçede, İstanbul Teknik 
Üniversitesinin potansiyelinden yararlanarak İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Topografya ve 
Jeodezi Kürsüsünde bulunan öğretim üyeleri ve yardımcılarından kadrolarına ek 
yapılması ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin faaliyete geçmesi gerektiği 
ifade ediliyordu.829 

Tasarı, 10 Haziran 1971 Perşembe günü toplanan 111 nci birleşimde Plân 
Komisyonu sözcüsü Rıfkı Danışman tarafından verilen öncelik önergesinin 
kabulüyle müzakere edildi. Okunan Plân Komisyonu raporu hakkında söz alan 
Mehmet Arslantürk (Trabzon), İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre mevcuda 
ek olarak 1971 yılında 300, 1977 yılında 880 tapu ve kadastro mühendisine ihtiyaç 
olacağını, yetişen mühendis sayısının yılda 30 olduğunu ve İTÜ 

İnşaat Fakültesi bünyesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünün 
kurulmasının çok olumlu olduğunu ifade etti. Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen üye olmadığından maddelere geçilerek İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları kanununa ek kanunun 1 nci maddesiyle, 4936 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine dayanarak İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine bağlı olarak 
Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Bölümü açılması kabul edildi. Tasarının 2 
nci maddesine göre, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Bölümünün amaç ve 
görevleri, ilgili bilim dallarında, mühendislik ve yüksek mühendislik seviyelerinde 
öğretim yapmak, bilimsel araştırmalar Ve doktora çalışmaları yaptırmak; İstanbul 
Teknik Üniversitesine bağlı bütün fakülte ve okullarının topografya derslerini 

827  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 58 (24 Şubat 1971), s. 488.
828  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 39.
829  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), 
s. 186 vd.;  339 Sıra Sayılı ek: İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları.
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okutmak üzere dersler açmak ve bu derslerle ilgili bütün uygulama çalışmaları ile 
arazi tatbikatlarını yaptırmak olarak belirlendi. 3 ncü madde, İTÜ kuruluş kadroları 
hakkındaki 7. 7. 1948 tarihli 5246 sayılı kanuna ek ve tadillerine bağlı (1) sayılı 
cetvelin İnşaat Fakültesine ait kısmından (1) sayılı cetvelde yazılı kadroların 
çıkarılmasını ve 1 nci madde uyarınca açılan Jeodezi ve Fotoğrametri bölümüne 
ait ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadroların eklenmesini hükme bağladı. 4 ncü 
madde İnşaat Fakültesine eklenen kadrolardan (3) sayılı cetvelde yazılı kadroların 
1971 bütçe yılında kullanılamayacağını, geçici madde ise (1) sayılı cetvelle 
kadroları Jeodezi ve Fotoğrametri Bölümüne nakledilenlerin yeniden tâyinlerine 
lüzum olmadan bunların (2) sayılı cetveldeki kadrolara geçeceklerini ve aylıklarını 
bu kadrolardan almaya devam edeceklerini hükme bağladı. Tasarının tümü üzerinde 
söz isteyen milletvekili olmadığından oya sunulan tasarı kabul edildi.830 

8 Temmuz 1971’de kabul edilen kanun, 17 Temmuz 1971 tarih ve 13898 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1440: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir «teknik okul 
açılmasına dair 10.3.1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun Kaldırılmasına ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 7.7.1948 tarihli 
ve 5246 sayılı Kanuna bağlı cetvellere mühendislik-mimarlık fakültesi başlığı 
altında yeni kadrolar eklenmesine dair Kanun 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10. 3. 1954 
tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 7. 7. 1948 tarihli ve 5246 sayılı kanuna bağlı cetvellere 
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar eklenmesine dair 
kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 4 Ocak 1971 tarihli 29 ncu birleşiminde Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına havale edildi.831 Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları, 31 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 105 nci birleşimde 
gündeme konuldu. 

Millî Eğitim. Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan tasarı, 6374 sayılı Kanunla İTÜ’ye bağlı olarak kurulmuş 
bulunan İTÜ Teknik Okulunun yerine açılan Mühendislik Mimarlık Fakültesine 
kadrolarının verilmesini, 6374 sayılı kanunun kaldırılarak varlıklarının Mühendislik 
Mimarlık Fakültesine intikalini ve mevcut Teknik Okul öğrencilerinin fakülteye 
geçişlerinin sağlanmasını amaçlıyordu.832 

830  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), 
s. 185-186.
831  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 29 (4 Ocak 1971), s. 520.
832  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 115 (17 Haziran 1971), 
s. 436 vd.; 333 Sıra Sayılı Basmayazı: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına 
dair 10 . 3 . 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları  hakkındaki 7. 7. 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı cetvellere mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı ve M. Eğitim ve Plân Komis-
yonları raporları. 
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Tasarı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 17 
Haziran 1971 tarihinde toplanan 115 nci birleşiminde, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı 
(Samsun) tarafından verilen öncelik önergesinin kabulü üzerine görüşüldü. Tasarının 
tümü üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), İstanbul 
Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki kanuna bağlı cetvellere yeni 
kadrolar ekleyen tasarının, inşaat, makina, elektrik, mimarlık, maden ve kimya 
mühendisliği gibi altı bölümü ihtiva eden Mühendislik - Mimarlık Fakültesinin 
teknolojik sahadaki eğitim ve öğretim çalışmasına katkıda bulunacağına, buna 
Parlâmento olarak yardım ederek Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının 
ana ilkelerine uygun davrandıklarını vurguladı. Ülkede yüksekokullar, akademiler 
ve üniversiteler olmak üzere üç tip yükseköğretim kurumu olduğunu, bunların ayrı 
statülere bağlı bulunduklarını ve mühendislik ve mimarlık alanlarında eksikler olduğu 
için gençlerin yüzde 63’ünün sosyal bilimlere kaydıklarını belirten Avşargil, varolan 
sekiz üniversitede öğretim ve kadro sıkıntılarının giderilemediğini, hazırlanmakta 
olan üniversiteler reform kanunu tasarısının bu sorunlara çözüm getireceğini 
umduklarını belirtti. Kanuna eklenmiş yeni kadrolar ile çeşitli derecelerde 60’ı 
doçent, 42’si profesör olmak üzere 102 öğretim görevlisi, 183 asistan, uzman, 
okutman olarak öğretim yardımcıları ile bir dekan, altı bölüm başkanı kadrosunun, 
personel rejimi içerisindeki malî portesininin toplam olarak 12 milyon küsur lira 
olduğunu belirten C.H.P. sözcüsü, okul öğrencileri, öğretim üye ve yardımcılarının 
fakülteye intibaklarını ve halen öğretim yapan fakülteye kanuni hüviyetini sağlayacak 
olan bu tasarının kanunlaşmasını desteklediklerini ifade etti. Mehmet Arslantürk 
(Trabzon), tasarının, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı teknik okulu, günün 
teknolojik gerekleri zorunluluğu nedeniyle kaldırarak yerine Mühendislik Mimarlık 
Fakültesini kurduğunu ve tasarıyı olumlu karşıladıklarını söyledi. Tasarının tümü 
üzerinde başka söz isteyen olmadığından maddelere geçildi.833 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3.1954 
tarihli ve 6374 sayılı kanun kaldırılması, bu teknik okulun bütün hak ve vecibeleriyle 
varlıklarının, İstanbul Teknik üniversitesine bağlı olarak 4936 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine göre  kurulmuş bulunan Mühendislik Mimarlık Fakültesine devri 
hakkındaki 1 nci madde üzerinde söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir), ülkenin 
teknik elemana büyük ihtiyacı olduğunu, fakat öncelikle Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de teknik okul açma, sonra üniversiteye bağlama ve diğer fakülteleri açma 
şeklinde izlenen yolun iyi olmadığını, kendisinin bu maddeye karşı olduğunu 
belirtti. Birinci madde oya sunuldu ve kabul edildi. Tasarının 2 nci maddesi, 
kadroların intikali ve Mühendislik Mimarhk Fakültesinin münhal öğretim üyesi 
kadrolarına asli görevle atanma yapılıncaya kadar diğer fakültelerden ek görevle 
gönderilmiş olanların üniversite tazminatına halel gelmeyeceği hakkındaydı. 
Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 4936 sayılı kanun ve tadillerine göre kurulacak 
organların asli görevinin bu fakültede bulunanlar  tarafından teşkil olunacağına ve 

833  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 115 (17 Haziran 1971), 
s. 369-371.
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fakültenin çeşitli mühendislik ve mimarlık konularıyla ilgili kürsülerin bölümler 
halinde birleşerek yapacakları akademik faaliyetlerin İstanbul Teknik Üniversitesi 
Senatosunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceğine dair 3 ncü madde de 
kabul edildi. Son olarak, geçici madde ile 1969-1970 öğretim yılında önce teknik 
okula alınıp 6374 sayılı Kanunun kaldırılması ile Mühendislik Mimarlık Fakültesine 
intikal eden  öğrencilerin öğrenimlerinin, bu fakülte tarafından, eski yönetmelikler 
ve müfredata uygun olarak, tamamlatılacağı; bu öğrencilere fakülte diploması 
verileceği ve fakülte mezunlarının unvan ve yetkilerine sahip olacakları; Teknik 
Okuldan daha önce mezun olanların ellerindeki diplomalarla Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi mezunlarının unvan ve yetkilerine sahip sayılacakları ve eski öğrencilerle 
eski mezunların İstanbul Teknik üniversitesinin Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar 
diploması veren fakültelerin üst yarı yıllarına intibaklarının Senatoca düzenlenmeye 
devam olunacağına ilişkindi ve Meclis tarafından kabul gördü.  Tasarının 2 nci geçici 
maddesi, kanununun yayımından itibaren 6 yıl süre ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Senatosunun, Mühendislik Mimarlık Fakültesinde ek görev veya ders görevi almış 
diğer fakülteler öğretim üyelerinden gerekli gördüğü sayıda öğretim üyesine 3 ncü 
maddede sözü edilen kurumları teşkil etme görevi verebileceğini hükme bağladı. 

8 Temmuz 1971’de kabul edilen kanun, 17 Temmuz 1971 tarih ve 13898 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1469: İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin 
Ege Üniversitesine bağlanması hakkında Kanun 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanması hakkında kanun tasarısı, 29 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 135 nci 
birleşimde Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına havale edildi.834 Kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, 2 Haziran 1971 tarihinde toplanan 106 
ncı birleşimde Millet Meclisi gündeminde yer aldı.835  

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanması, hükümet tarafından, yükseköğrenim kuruluşlarının üniversiteler 
camiasında toplanmalarının, üniversitelerin ve yüksekokulların gelişmelerine 
katkıda bulunacağı gerekçesiyle tasarlanmıştı. Tasarının gerekçesi, mühendislik 
öğretimi veren kuruluşların üniversiteler camiasına katılmalarının, yükseköğrenimde 
mevcut bazı çelişkileri gidereceği, mühendislik öğretiminin birliği ve öğrencilerin 
değerlendirilmelerinde olumlu etki yaratacağını belirtiyordu. Bu amaçlarla ve İzmir 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin halen almakta olduğu öğrenciler için 
yönetmelikleri icabı tesis edilen teamüle Ege Üniversitesinin uyacağı düşüncesiyle 
tasarı hazırlanmış ve Meclis’e sevk edilmişti. Tasarıyla, İzmir Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisinde verilmekte olan mühendislik öğretiminin gerektirdiği 
yönetici, öğretici ve hizmetli personelin istihdamına imkân veren mevcut kadrolardan 

834  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s. 693.
835  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 106 (2 Haziran 1971), 
s. 687.
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sayı ve aylık tutarları tesbit edilenlerin 6953 sayılı Ege Üniversitesi kuruluş 
Kanunundaki kadro cetvellerine eklenmesi, bu akademi için yapılmakta olan bina, 
tesis, müştemilât ve inşaatların Ege Üniversitesine devri, halen akademide görev 
yapmakta olan personelin,  Akademinin Ege Üniversitesine devrinden sonra da 
görevlerinin devam etmesi ve Akademi öğretim üyelerinin gerektiğinde üniversite 
öğretim üyeliğine intikallerinin düzenlenmesi öngörülüyordu.836 

Tasarı, Millet Meclisi’nin, 10 Haziran 1971 günü Başkanvekili Kemal Ziya 
Öztürk başkanlığında toplanan 111 nci birleşiminde ele alındı. Meclis Başkanvekili 
Öztürk, Plân Komisyonu Başkanvekili Cavit Okyayuz (İçel) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesini okuttu ve oya sunulan önerge kabul edildi. Tasarının 
tümü üzerinde söz alan Mehmet Arslantürk (Trabzon), üniversite paralelinde 
öğretim yapan yükseköğrenim kuruluşlarının üniversite bünyesine alınmalarının, 
gelişmelerinde olumlu etkilerde bulunacağını, ancak, tasarısının 1 nci maddesinde 
akademiye sanat enstitüleri mezunlarının da alınacağını belirten hükmün, 4936 
sayılı Üniversiteler Kanunu uyarımca, bir üniversitenin fakültelerine hangi okul 
mezunlarının alınacağının o üniversitenin senatosunca tesbit edileceği hükmüyle 
çeliştiğini ve bu kısmın tasarıdan çıkarılmasını öngören önerge verdiğini belirtti.837 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), öğretmen 
yetiştiren müesseseler hariç bütün yüksekokulların, üniversiteler bünyesi içerisinde 
toplanmasına taraftar olduklarını, ancak sanat enstitüsü mezunlarının, okullara kabul 
edilmemeleri hakkındaki görüşün karşısında olduklarını ve bu kanun tasarısının 
aynen kabulünün uygun olduğunu ifade etti. 

C.H.P. adına söz alan Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Anayasa Mahkemesinin 
kararı gereğince 9 Temmuz 1971’den itibaren yürürlüğe girecek olan özel 
yüksekokulların kapatılması kararıyla bu okulların 50 000 öğrencisinin haklarının 
söz konusu olduğunu, hükümetin okulları ihtisas dallarına göre bağlayacak 
üniversiteler arayışına Ege Üniversitesi’nin büyük bir anlayış göstererek İzmir’de 
bulunan özel yüksekokulları kendisine bağlamayı kabul ettiğini açıkladı. Hâlihazırda 
31 binden fazla öğrencisi bulunan dört iktisadi ve ticari ilimler, bir güzel sanatlar, 
üç devlet mühendislik ve mimarlık olmak üzere sekiz akademinin bulunduğunu, 
yükseköğretim yapan üniversitelerin, akademilerin ve yüksekokulların ayrı ayrı 
statülerinin bulunduğunu ve bunların farklılığından doğan eğitim ve öğretim 
huzursuzluğu olduğunu belirten Avşargil, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanmasının bilimsel ve teknolojik gelişmeyi 
sağlamada Türk ulusuna faydalı olması dileğini iletti. 

Hasan Tosyalı (Kastamonu), uygulanmakta olan üniversite muhtariyetinin 
yeniden ele alınarak anarşiyi önleyecek şekilde, özerkliğin yalnız ilim özerkliği 
şeklinde anlaşılması ve uygulanması şartıyla akademilerin üniversiteye bağlanmasının 

836  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), s. 
186 vd.; 335 Sıra Sayılı Basmayazı: İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniver-
sitesine bağlanması hakkında kanun tasarısı ve M. Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
837  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), 
s. 176-177.
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lehinde olduğunu; Orhan Oğuz (Eskişehir), yükseköğretimin bütününün üniversite 
çatısı altında toplanmasında isabet olduğunu ve 1 nci maddede yer alan sanat okulu 
mezunları ile ilgili hükmün, üniversite yetkilileriyle anlaşma suretiyle konulduğunu 
ve kaldırılmasında sakınca bulunduğunu söylediler. Salih Aygün (Amasya), tasarının 
sanat enstitüleri mezunlarına akademilerin ve üniversitelerin teknik fakültelerinin, 
mimarlık, mühendislik ve teknik okulların kapılarının açılması gerektiğini belirtti. 
Mehmet Arslantürk (Trabzon), kendisinin, sanki sanat enstitüsü mezunlarının 
yüksekokullara devamını istemezmiş durumuna düşürüldüğünü, oysa, önceki 
konuşmasında amacının, hangi okulların mezunlarının üniversiteye alınacağının 
üniversitenin senatosunca tespit edilmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Hüsamettin 
Başer (Nevşehir), üniversitelerin Anayasa kuruluşu olduklarını ve muhtariyetleri 
bulunduğunu, üniversite öğretim üyelerinin haftada bir saat ders verdiğini, 
zmanlarını araştırma ile geçirdiklerini, oysa memleketin teknik elemana ihtiyacı 
olduğunu ve akademilerin kuruluş nedenini bu olduğunu, akademilerin üniversitelere 
bağlanmasıyla ülkenin bu teknik elemanlardan yoksun kalacağını beyan etti.838 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere 
geçildi ve İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin her türlü bina, tesis, 
teçhizat hak ve vecibeleri ile 4936 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmek ve 
yürütülmek üzere Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesine devredilmesi 
ve bağlanmasına ve Akademiye sanat enstitüsü mezunlarının da alınacağına ilişkin 
1 nci madde okundu. Hasan Tosyalı (Kastamonu) tarafından verilen ve DMMA’ya 
alınacak talebelerin en az yüzde 70’inin sanat enstitü mezunlarından olması teklifini 
içeren önerge ve Mehmet Arslantürk (Trabzon) tarafından sunulan ve akademiye 
sanat enstitüsü mezunlarının da alınacağına dair fıkranın maddeden çıkarılmasına 
ilişkin önerge kabul edilmedi.839

Tasarıyla, akademiye bağlı kadroların Ege Üniversitesi’ne devri, Akademi için 
halen yaptırılmakta bulunan bina, tesis ve müştemilât inşaatının sona ermesinde 
Ege Üniversitesine devri, akademide görev yapmakta olan öğretim üyelerinin ve 
öğretim yardımcılarının yeniden atanmalarına lüzum olmaması ve aylıklarının 1184 
sayılı Kanun yerine 1097 sayılı Kanuna göre belirlenen kadrolarından almaya devam 
etmeleri, diğer öğretmen ve memurların kadrolarıyla birlikte fakülteye geçmeleri, 
Akademi öğretim üyelerinin akademik unvanlarının saklı oluşu ve bunların üniversite 
öğretim üyeliğine intikallerinin Ege Üniversitesi Senatosunun düzenleyeceği ve 
Üniversitelerarası Kurulun uygun göreceği esaslara göre yürütüleceği ve kanunun 
yürürlüğe girmesini takip eden bütçe yılı başına kadar İzmir Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisinin bu kanunun yayımı tarihindeki aylıklı kadroları ile 
görev kadrolarının uygulanmasına ve gider ihtiyaçlarının yürürlükte olan Bütçe 
Kanununun Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki ödeneklerle karşılanmasına devam 
edileceği kabul edildi.840

838  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), s. 177-183.
839  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), s. 183-184.
840  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), s. 184-185.
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Tasarının tümü oya sunuldu ve Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 12 Ağustos 
1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen tasarı, 20 Ağustos 
1971 tarih ve 13932 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1472: Özel Yüksekokul öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak Resmi Yüksekokullar hakkında Kanun 

Özel Yüksekokul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksekokullar hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 21 Mayıs 1971 
tarihinde toplanan 103 ncü birleşiminde Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına havale 
edildi.841  Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, 5 Temmuz 
1971 tarihinde toplanan 125 nci birleşimde gündeme alınması kararlaştırıldı.842  

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 17 Mayıs 1971 tarihinde kararlaştırılan ve Meclis Başkanlığı’na 
Başbakan Nihat Erim tarafından sunulan “özel yüksekokul öğrencilerinin 
öğrenimlerime devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksekokullar hakkında 
kanun tasarısı, özel okulların üniversitelere denk kabul edilmesi Anayasa Mahkemesi 
tarafından Anayasa’ya aykırı bulunduğundan bu okullarda okuyan öğrencilerin 
üniversite ve akademiler tarafından açılacak okullara intikallerini düzenlemek 
amacını taşıyordu. Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 1971 tarih ve 971/3 sayılı kararı 
ile; özel yüksekokulların, genel devlet istihdamı bakımından üniversitelere denk 
haklar kazandırmasının, Anayasanın 120 nci maddesine dayanan özerklik ilkesi 
içinde öğrenim yapmaması ve kâr amacı güden kurumlarca yapılan öğretimin 
kamu hizmetinin yürütülmesinin 50 nci maddeye aykırılık teşkil etmesi sebeplerine 
dayanarak özel öğretim kurumları kanununun özel yüksekokulların varlığı ile ilgili 
1 inci ve 13 ncü maddelerini, 5 nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarını ve 48 nci 
maddesinin yükseköğrenim veren özel okullara ilişkin hükmünü iptal etmişti. Bu karar 
9 Temmuz 1971 günü yürürlüğe girecekti ve İstanbul Eczacılık Özel Yüksekokulu, 
İstanbul Galatasaray Eczacılık Özel Yüksekokulu, İstanbul Diş Hekimliği Özel 
Yüksekokulu, Anadolu Eczacılık Yüksekokulu, Ankara Eczacılık Yüksekokulu, 
Ankara Diş Hekimliği Özel Yüksekokulu, Ankara Başkent Diş Hekimliği Özel 
Yüksekokulu, Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu, Ankara Yükseliş 
Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu, Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği 
Özel Yüksekokulu artık öğrenci kabul edemeyecekti. Bu durum, eğitimde reform 
niteliğinde yeni gelişmelere yönelme, özellikle yükseköğretimi ilgilendiren yeni 
kanunları hızla Meclislere sevk etme zorunluluğunu da doğurmuştu. Bu arada, bu 
kanunla, yükseköğretim reformunda özel yüksekokullar meselesinin çözümü yanında 
ilgili akademilerin de yeni bir tür üniversite haline getirilmesi öngörülmüştü. Kanun, 
hukukî varlıkları sona ermekte bulunan özel yüksekokulların öğrencilerinin, yeni 
ders yılında üniversitelerce ve üniversite niteliğinde öğrenim veren akademilerde 

841  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 103 (21 Mayıs 1971), 
s. 573.
842  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Temmuz 1971), 
s. 203.
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açılan resmî yüksekokullarda öğrenimlerine devamlarını sağlamak yanında, özel 
teşebbüslerin Anayasanın 38 nci maddesinden yararlanmak ve okulları satmaya veya 
devre rıza göstermeleri halinde bunu sağlamak amacını da taşıyordu. Kanun tasarısı, 
ilgili bütün kurumların temsil edildikleri bir merkez koordinasyon kurulu oluşturmak, 
yeni okullara intikal edecek olan öğrencilerden ücret almak, öğrencilerden alınacak 
ücretlerin toplanacağı döner sermayeler kurmak, sözleşmeli istihdama imkân 
sağlamak, öğretim ve yönetim personeline verilecek ücretlerle bu okulların eğitim, 
öğretim ve yönetimi için zaruri her türlü gideri bu döner sermayeden karşılamak gibi 
konularda da düzenlemeler getiriyordu.843 

Kanun tasarısı, Anayasa Mahkemesi’nin özel okullarla ilgili iptal kararının 
yürürlüğe gireceği gün olan 9 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 128 nci birleşimde 
müzakere edilmeye başlandı. Bütçe ve Plân Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz 
(Ankara) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulü üzerine tasarının 
tümü hakkında Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu 
(Afyon Karahisar), 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun iyi niyetlerle 
çıkmış, ancak kötü uygulayıcının, çirkin politikacının elinde dejenere hale gelmiş 
olduğunu, özel okulların bir kısmının kuruluş gayelerinden uzaklaşarak kar etmeyi 
amaç edindiklerini, mezunlarının da, sanki bir suçmuş gibi farklı muamele görmenin 
ezikliği içinde kaldıklarını belirterek görüşülmekte olan kanunun 8 nci maddesi 
ile bu sakat durumun giderilmiş olacağını söyledi. Grup olarak tasarının tümüne 
olumlu oy vereceklerini belirten Hamamcıoğlu, bu kanunun daha salim yürümesi 
ve yaşaması şartının; akademilerin birer üniversite, bunlara bağlanacak yüksek özel 
okulların da fakülte haline getirilmesine bağlı olacağının altını çizdi.844 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mehmet Aslantürk (Trabzon), 
görüşülen kanun tasarısının kapsamını, 1971-1972 öğretim yılında özel 
yüksekokullara öğrenci alınmaması, bütün özel yüksekokulların yaptıkları eğitime 
göre üniversite veya akademilere bağlanması, öğretimin, ders araç ve gereçleri ile 
birlikte geçici kullanma için idari irtifak kurma veya kamulaştırma yollarından biri 
ile kiralanacak veya satın alınacak özel yüksekokul binalarında yapılması, halen 
özel yüksekokullarda okumakta bulunan öğrencilerin yıllık 4 eşit taksitte ödemeye 
devam edecekleri ücretlerin döner sermaye düzeni içinde devletçe alınması ve açılan 
yüksekokullara intikal edecek olan öğrencilerin özel yüksekokullarda kazanmış 
oldukları hakların saklı tutularak diplomalarını açılan yüksekokullardan almaları ve 
bu diplomaların benzeri öteki resmî öğretim kurumlarının diplomaları ile aynı hak 
ve yetkileri sağlaması olarak tanımladı. Özel yüksekokulların, ileri sürüldüğü üzere, 
gençliğin okumak istemesi ve devletin açtığı yükseköğretim kurumlarının yetmemesi 

843  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 360 vd.; 376 Sıra Sayılı Ek: Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için 
açılacak resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları.
844  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 342-345.
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sonucu meydana gelen bir ihtiyaçtan doğmadıklarını, genellikle kâr amacıyla 
kurulmuş kurumlar olduklarını dile getiren Aslantürk, Türkiye’nin yükseköğretim 
alanındaki eksiğini öğretim üyesi ve mekân yönünden mevcut kapasiteyi iyi 
kullanamamak ve planlayamamak olarak değerlendirdi. Tasarı nedeniyle C.H.P. 
olarak, kalkınma plânı ile eğitim plânlaması arasında sıkı bir ilişki kurulması, belirli 
alanlarda kalkınma plânının öngördüğü sayıda ve nitelikte insan yetiştirilmesi ve 
bunun için özendirici ve yönlendirici tedbirlerin alınması gerektiğini belirten C.H.P. 
sözcüsü, yükseköğrenimde köklü reformlara gidilmesi ve bu reformların genel eğitim 
düzeni çerçevesinde ele alınması zorunluğu görüşünde olduklarını ifade etti.845 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Necati Kalaycıoğlu (Konya), özel okullara 
ait ilk düzenlemenin Osmanlı İmparatorluğu zamanında 30 Temmuz 1338 tarihli 
Mekatibi Hususiye Talimatnamesiyle yapılan ve Cumhuriyetin ilânından 1962 yılma 
kadar geçen zaman içinde özel yüksekokul olarak hiç bir kurum açılmayan Türkiye’de 
1961 Anayasasının öğretim derecesi bakımından herhangi bir tahdit koymaksızın, 
ilköğretim için dahi özel okul açılmasına mâni hüküm getirmediğini ve 1962-1969 
arasında 44 adet özel yüksekokul açıldığını vurguladı. Açılan bu okulların vakfiye 
olmadığını ve kâr gayesi ile kurulduklarını belirten Kalycıoğlu, halen açık bulunan 
37 okulun 14’ünün mühendislik ve mimarlık, 11’inin diş hekimliği ve eczacılık, 
8’inin iktisadi ve ticari ilimler akademisi, 3’ünün gazetecilik ve 1’inin de Tatbiki 
Güzel Sanatlar Okulu olarak faaliyeti gösterdiğini, mühendislik ve diş hekimliğinde 
görülen yoğunlaşmanın bu alanlarda yüksekokula duyulan ihtiyacın bir göstergesi 
olduğunu beyan etti.846 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Halil İbrahim Cop (Bolu), özel yüksekokulların, 
açıldıkları günün şartları içinde; kazanç gayesi güdüp gütmediklerinin öneml 
olmadığını, ama memleket eğitimine faydalı olmuş müesseseler olduklarını söyledi 
ve bu okulların, beş yıllık plânlarda ilke olarak kabul edilen çeşitli alanlarda 
resmî kuruluşlarla gerçekleştirilemeyen insan açığınun kapatılması için hizmette 
bulunduklarını, fırsat eşitliği içinde yetişemeyen, Anadolu’da öğretmen yokluğu 
içinde yetişen, üniversite imtihanlarını kazanamayan ve açıkta kalan gençlerin 
eğitimlerine devam etmelerine imkân tanıdığı için de faydalı olduklarını iddia etti. 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesini oldukça geç vermesi nedeniyle 
geç hazırlanmış bu tasarının A.P. grubu tarafından olumlu karşılandığını söyleyen 
Cop, yükseköğrenimde arz-talep kaidesine göre öğrenim açığı bulunması sebebiyle, 
bu okulların kapatılmasından doğacak eğitim imkânının hiç bir zaman Millî Eğitim 
Bakanlığınca ve ilgili akademilerce boş bırakılmayacağına inandıklarını ifade etti.847 

845  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 346-348.
846  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 348-349.
847  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 350-352.
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Parti grupları adına yapılan görüşmelerden sonra, kişisel görüşmelere 
geçildiğinde, ilk sözü alan Salih Aygün (Amasya), kanun tasarısının özel 
yüksekokulların akademilerin bünyesinde devam edip etmeyecekleri, geçici mi, 
kalıcı mı oldukları ve eğitim ve öğretime bedelli hizmet anlayışı esası getirilip 
getirilmeyeceği çerçevesinde incelenmesi gerektiğini belirtti. Özel okullara çeşitli 
sebeplerle yöneltilen tenkidlerin objektif ve tarafsız olmadığını, Marksist kaynaklı 
görüş ve iddiaların özel teşebbüse yönelttikleri hücumu özel yüksekokullara da 
yönelttiklerini ve bu okullarda okuyan çocukların yüzde 80’inin orta halli ve fakir 
kişilerin çocukları olduklarından özel yüksekokulların fırsat eşitliğini bozduğu 
iddiasının külliyen reddedilmesi gerektiğini ifade eden Aygün, yeni statüler içinde 
akademilerin bünyesinde resmî yüksekokulların 1971-1972 öğretim yılında birinci 
sınıflarına talebe alması zorunluluğundan bahsederek paralı yükseköğrenime mutlak 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), özel yüksekokullarda 
öğrenim gören gençlerin ortaokulları ve liseleri olanaksızlıklarla dolu olduğundan 
özel okula geldiklerini, aslında yoksul Anadolu çocukları olduğunu, dolayısıyla 
resmi okula dönüştürüldükten sonra öğrencilerden alınacak ücretlerin maddi güçleri 
oranında alınmasının daha gerçekçi olacağını ifade etti. Baha Müderrisoğlu (Konya) 
tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Kemal Demirer (Çorum) söz aldı ve 
önerge kabul edilmedi.848

Tasarı üzerinde Reşit Ülker (İstanbul) söz alarak özel yüksekokulların 
kuruluşunda üniversite özerkliğine karşı Millî Eğitim Bakanının kontrolünde ayrı 
bir üniversite kurma düşüncesi olduğunu belirterek aslında bu okulların Anayasaya 
aykırı olduklarını ve Anayasa Mahkemesinin, özel yüksekokulları üniversiter 
eğitim ve öğrenim yaptıkları için iptal ettiğinden dolayı kurulacak okulların fakülte 
olması ve üniversitelere bağlanması gerektiğini söyledi. Kemal Demirer (Çorum), 
üniversiteye gidemeyen öğrencilere yüksekokul olanağı sağlayan bu kuruluşların 
akademiye bağlandıktan sonra da öğrenci almaları gerektiğini savundu.849 

Tasarının görüşülmesine 12 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 129 ncu birleşimde 
de devam edildi. Orhan Daut (Manisa) ve Zeki Adıyaman (Adıyaman) tarafından 
verilen kifayet önergelerinin aleyhinde Nuri Eroğan (İstanbul) söz aldı. Ancak 
önergeler kabul edilerek maddelere geçildi. Fahri Uğrasızoğlu’nun (Uşak), kanun 
tasarısının müzakeresinde Milli Eğitim Komisyonunun metninin esas alınmasını 
talep eden önergesi hakkında konuşmak üzere Meclis Başkanı iki lehte iki aleyhte 
milletvekiline söz verdi. Aleyhte olmak üzere söz alan Ali Rıza Uzuner (Trabzon), 
usul bakımından Plân Komisyonu metninin esas kabul edilmesi gerektiğini 
belirtti. Önergenin lehinde söz alan Salih Aygün (Amasya), tasarıyla özel okulların 
tasfiyesinde mutabık olduklarını, ancak açılacak resmî okulların resmî hüviyete 
sahip ve 21 nci maddede öngörülen esaslar dâhilinde hazırlanacak bir yönetmelikle 
devamını arzu ettiklerini, bu kanunla akademiler içinde açılacak olan resmî okulların 

848  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 352-355.
849  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 355-360.
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devam etmesi gerektiğini; İhsan Ataöv (Antalya), Plân Komisyonunun, bu işin daha 
çok malî veçhesine ağırlık verdiğini, ancak eğitim ve öğretim ihtisas konusunda 13-
14 bin talebenin ne olacağı meselesini Millî Eğitim Komisyonu düşündüğünden bir 
ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim Komisyonunun hazırlamış olduğu metnin kabul 
edilmesini ve her sene özel okullara gidecek olan öğrencilere açık bir kapı olanağı 
verileceğini söyledi. Son olarak, önergenin aleyhinde söz alan Nuri Kodamanoğlu 
(Niğde), Plan Komisyonunun metninin daha asıl olduğunu ve Plân Komisyonunun 
metninde de, Hükümetin metninde ve beyanında da açıkça ifade edildiği gibi özel 
okulların devlete devredilmesinden sonra da bütün eğitim kapasitesine göre yeniden 
öğrenci alınmaya devam edileceğinden önergenin kabul edilmemesini talep etti. 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in de söz alarak kanunun ruhuna uygun tarzın Bütçe 
Plân Komisyonunda verildiği gerekçesiyle Plan Komisyonunun metninin kabul 
edilmesini beyan etti. Başkan, müzakereye Millî Eğitim Komisyonu metninin esas 
tutulması önergesini oya sundu ve Meclis tarafından kabul edilmedi.850 

Tartışmalardan sonra maddelere geçildi ve kanunun yüksekokul açma ve 
işletme görev ve yetkisiyle ilgili bulunan 1 nci maddesiyle, özel yüksekokul 
öğrencilerinin öğrenimlerine devamlarını sağlamak amacıyla kendi kanunları 
hükümleri uyarınca üniversite fakültelerine, üniversite seviyesinde öğrenim yapan 
diğer resmî kuruluşlara bağlı olarak geçici nitelikte resmî yüksekokullar açılacağı 
ve öğrencilerin hangi yüksekokullarda öğrenim göreceklerine ilişkin cetvel hükme 
bağlandı.  Madde üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Üstündağ (Konya), 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla açıkta kalan 50 bin öğrencinin eğitimlerine 
devam etmelerini sağlayan kanun tasarısının, Millî Eğitim Komisyonunda verilen 
çeşitli önergelerle sürekli olarak resmî hüviyet altında öğrenci alma durumuna 
gelmesi sağlanarak amacından saptırıldığını, Bütçe ve Plân Komisyonunun resmî 
yüksekokulların geçiciliğine dair maddede değişiklik yaparak tasarıyı getirdiğini, 
ancak grubunun, paralı öğrenci alımına devam edilmesine karşı olduğunu ifade etti. 
Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), 
akademilerin sadece özel okulların tasfiyesini temin edecek birer kuruluş değil, yeni 
üniversitelerin nüvesi olacaklarını ve kendilerine bağlanan yüksek özel okullar da 
birer fakülte haline geldiği zaman üniversiteye dönüşeceklerini belirtti. A.P. grubu 
adına kürsüye gelen Orhan Oğuz (Eskişehir), kanun tasarısının özel yüksekokullar 
sorununu kökten halletmediğini, yalnızca özel okullardaki öğrencileri öğrenim 
süreleri içerisinde tasfiyeyi öngören bir tasarı niteliğini taşıdığını söyleyerek üniversite 
kapasitelerinin yeterli olmadığı ve öğrenci sayısının arttığı, gündüz çalışan gece 
yüksek eğitim yapan gençlerin arttığı bir dönemde büyük bir çoğunluğun ihtiyacına 
cevap veren bu müesseseleri fırsat ve imkân eşitliğine ters düşen müesseseler olarak 
görmenin mümkün olmadığını ve bu müesseselerin yaratacağı faydadan uzak 
kalmanın düşündürücü olduğunu ifade etti.851 

850  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 129 (12 Temmuz 1971), 
s. 367-377.
851  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 129 (12 Temmuz 1971), 
s. 377-385.
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Madde hakkında şahısları adına söz alanların ilki olan Reşit Ülker (İstanbul), 
Anayasa Mahkemesi’nin Anayasanın 120 nci maddesinin ve 50 nci maddesinin 
yorumunu yaptığını, bunun sonucunda üniversitelerin ancak kanunla kurulacağının, 
özerkliğe sahip olacaklarının, 120 nci maddede sayılı bütün niteliklere sahip 
olacağının, özel yüksekokulların da devlet eliyle kurulması gerektiği esasına 
vardığını, dolayısıyla devlet eliyle kurulmayanların kanunsuz olduğunun hükme 
bağlandığını söyleyerek özel okulların kapatılmasının hissî bir karar olmadığını, 
fakat ciddî, ilmî ve memleketin kaderini değiştiren bir karar olduğunu düşündüğünü 
ifade etti. Anayasa Mahkemesi kararına göre yükseköğretimin yalnızca üniversiteler 
tarafından yapılabileceğini belirten Ülker, özel teşebbüsün savunulması düşüncesiyle 
özel yüksekokulların varlığının kabul edilmesini kabul etmenin mümkün olmadığını 
vurguladı. Plân Komisyonu adına söz alan Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara), Bütçe 
ve Plân Komisyonu’nun üniversite rektörlerini komisyona davet ederek yazdıkları 13 
maddelik raporu değerlendirdiklerini, üniversitelerin özel yüksekokulları istememe 
nedenlerinin profesör, doçent, asistan gibi öğretim üyelerinin noksanlığı ve bu özel 
okulları bünyelerine aldıkları takdirde öğretim üyelerinin yetişmeyeceği olduğunu, 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara göre tasarının geçici niteliğinde olmak 
zorunluluğunu, özel yüksekokulları kabul eden akademilerin de üniversite oldukları 
takdirde bu geçicilik hüviyetinin kendiliğinden ortadan kalkmış olacağını açıkladı. 
Salih Aygün (Amasya), A.P. felsefesinin yalnız özel teşebbüse itibar ettiğinin 
iddia edilemeyeceği, felsefelerinin karma ekonomi içerisinde memleketimizin 
kalkınmasını icap ettirdiğini söyleyerek eğitim ve öğretimin özel teşebbüs sahasında 
faaliyet gösterebileceği yerler bulunduğu inancı içinde olduğunu ifade etti. Aygün, 
bu kanunla ne üniversitelerde, ne de akademilerde yeni bir kapasite yaratmaya 
imkân olmadığını, 1 nci maddeye göre akademilerin bünyesinde resmî kuruluş olan 
resmî yüksekokulların geçici olduğunu, özel okullar kendi statüleri içinde devam 
edecekleri için, bu özel okullar tasfiye edilinceye kadar özel okullara devam eden 
kişilerden para alınacağını ve açılacak resmî yüksekokulların bu kanunda yerleri 
tespit edildiğine göre Anayasanın ne 120 nci maddesine ve ne de diğer maddelerine 
göre muhalif bir durum hâsıl olmayacağını ve geçicilik niteliğinin mutlak ortadan 
kaldırılarak resmî yüksekokul olarak akademilerin bünyesinde talebe alınmaya 
devam edilmesi gerektiğini belirtti. C.H.P. grubu adına ikinci defa söz alan Mustafa 
Üstündağ (Konya), üniversitelerin kapasitesi yeterli olmadığından öğrencilerin açıkta 
kaldığını, pek çok kurumun özel yüksekokulların diplomalarını tanımadıklarını, özel 
yüksekokullarda eğitimin kalitesinin yeterli olmadığını ve ve ticarethaneler gibi kâr 
amacıyla çalıştıklarını söyleyerek hükümetin, sorunu, bir bütün halinde genel eğitim 
reformu içerisinde çözmesi gerektiğini ifade etti.852 

Kanunun birinci maddesinin vuzuha kavuştuğu gerekçesiyle Beyti Arda 
(Kırklareli) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhine söz alan Mehmet Yardımcı 
(İstanbul), madde üzerinde görüşecek daha fazla milletvekili olduğunun görüldüğünü 

852  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 129 (12 Temmuz 1971), 
s. 385-393.
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söyledi ve önerge reddedildi. Madde hakkında Turhan Özgüner (İçel) söz aldı ve 
102 bin öğrenci üniversite sınavına girerken merkezî sistemle yerleştirilenlerin 
çok az olduğunu ve giremeyenlerin içinden ancak parası olanlar okuma olanağını 
bulacağı için fırsat eşitliğinin bozulacağını, dolayısıyla tasarıda “geçici” sözcüğünün 
yer alarak bu düzenin kalıcı olmaması gerektiğini, özel yüksekokullar meselesinin 
tümden halledilmesi zorunluluğu bulunduğunu ve belirli bir tarihten itibaren özel 
yüksekokulların aynı aynı şekilde öğrenci almaya devam etmemeleri gerektiğini 
savundu. Hilmi İşgüzar (Sinop), sorunun, ideal olarak herkesi yüksekokul mezunu 
yapmak olmadığını, ülke gerçeklerine uygun eğitim politikasının düzenlenmesi 
gerektiğini, bu kanun tasarısının geçici olduğunu ve maddeyi yerinde bulduğunu 
açıkladı. Kemal Demirer (Çorum), öğrencilerin dışarıda kalmamaları için maddeye 
geçici nitelikteki resmî yüksekokulların açılacağı ve 1971-1972 ders yılında bu 
okulların birinci sınıflarına da öğrenci alınacağına dair bir ek yapılmasını, bunun 
paralı ya da parasız olmasının söz konusu yapılmamasını ve okulların tâyin 
edecekleri taban ve tavan puanlarına göre paralı öğrenci alınmasında fayda olduğunu 
ifade etti. M. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Bakan’ın, özel yüksekokulların akademilere 
bağlanmasından sonra paralı olarak öğrenci almaya devam edilmesini açıklamasının 
tasarıdaki geçicilik ile bağdaşmadığını söyleyerek kendisinin de öğrencilerin 
açıkta kalmalarıyla büyük bir eğitim ve sosyal problem meydana geleceğinden 
bunu önlemenin çaresinin, özel yüksekokulları akademilere veya üniversitelere 
bağladıktan sonra, bu paralı sistemi devam ettirmek olduğuna inandığını ve Millî 
Eğitim Bakanının, Bütçe Plân Komisyonunda ve ertesi günü Türkiye radyolarında 
ifade ettiği hususu, Millet Meclisi kürsüsünden de Türk kamuoyuna açıkça ifade 
ederek özel yüksekokullar resmî nitelik kazandıktan sonra, paralı olarak fakat 
resmî statü içerisinde ve akademilerin kontenjanı dışında öğrenci almaya devam 
edeceklerini ifade etmesi gerektiğini belirtti.853 Tasarı hakkında söz almak isteyen 
7 milletvekili ile görüşülmesi gereken 10 değiştirge önergesi bulunduğundan ve 
Meclisin çalışma süresi sona erdiğinden Başkanvekili Ahmet Durakoğlu birleşimi 
sona erdirdi.

Maddenin müzakereleri 14 Temmuz 1971 günü toplanan 130 ncu birleşimde de 
sürdü. 1 nci madde üzerinde söz isteyen M. Kemal Yılmaz (Aydın), özel okullar 
sorununun, aslında bozuk, hasta bir eğitim düzeninin göze batan arızalarından 
sadece biri olduğunu söyleyerek eğitimde, ekonomik kalkınma ile sosyal ve kültürel 
gelişmeyi hızlandıracak önlemlerin alınması için köklü bir reform kanununun 
yapılması gerektiğini, reformun ortaöğretimden başlaması gerektiğini, eğer Bakanın 
ileride bütün yükseköğretim kurumlarının paralı olacağına dair bir beyanı varsa, 
bunu büyük bir endişe ile karşıladığını ve özel yüksekokulların bu kanuna göre 
konularıyla hiç ilgisi olmayan akademilere değil, o konularla ilgili üniversitelere 
bağlanmasını teklif ettiğini ifade etti.854 

853  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 129 (12 Temmuz 1971), 
s. 393-402.
854  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), 
s. 414-416.
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1 nci madde üzerinde 11 milletvekilinin konuşmasının ardından müzakerenin 
kifayeti için Mustafa Maden (Ankara) ve Ahmet Çiloğlu (Burdur) tarafından verilen 
önergelerin oylanmasından önce söz alan Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel, özel 
yüksekokulların bütün Batı ülkelerinde olmakla beraber, hiçbir Batı ülkesinde kâra 
yönelmiş iktisadi işletmeler halinde bulunmadıklarını, özel yüksekokulların devletin 
kullanamadığı öğretim üyeleri kapasitesini kendileri cazip şartlar yaratmak suretiyle 
kullandıklarını ve özel yüksekokulların Türkiye’deki vakıfların yetersiz kaynakları 
nedeniyle vakıf okulları olarak devam edemeyeceklerini ifade etti. Bakan Orel, 
plânlı devre içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına verilmesi icabeden yatırımların 
ilkokulda sadece % 71’inin, ortaokulda % 60,3’ünün, öğretmen okullarında % 
101,4’ünün ve kız enstitülerinde % 267,7’sinin verildiğini söyleyerek plânın tespit 
ettiği yatırım hedeflerinin çok gerisinde kalındığını, bunun, plânla program arasında 
ve program bütçe arasında hiçbir ilişki bulunmadığı anlamına geldiğini belirtti. 
İlk, orta, lise, mesleki okullar ve üniversitelerdeki ihtiyaçları ve öğrenci fazlalığını 
vurgulayan bakan yükseköğretim müesseselerinin tek bir üniversiter çatı altında 
toplanmasını amaçladıklarını, ancak böyle bir durumda öğretim üyesinin ve okulların 
ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi. Üniversite reformu için düşündüklerinin, bütün 
üniversitelerin tek bir kanuna tabi olmaları değil, ama bütün üniversitelerde, üniversite 
reformundan kastedilen ilkelerin bir ortak ilkeler manzumesi içerisinde, hazırlanmasını 
ve bunun dışında her üniversitenin kendisine öz ve onun dinamizmini temin edecek 
şekilde bir kanun yapılmasını düşündüklerini açıklayan bakan, çalışmaların sonunda 
oluşacak kanun tasarısını Meclis’e sunacaklarını söyledi. Özel yüksekokullar 
sorununda, öğrencilerin açıkta kalmamaları için konunun aciliyeti nedeniyle hareket 
ettiklerini ve üniversite reformu planlandığı için akademilere bağlayıp daha etraflıca 
üniversite kanunu ile sorunu çözmeyi planladıklarını ifade eden bakan Orel, amacın, 
özel yüksekokullarda bulunan çocukların tahsillerini bitirinceye kadar yükseköğretim 
kurumu içerisinde eğitimlerini yapmak olduğu için maddede bahsedilen geçicilik 
vasfının kabul edilmesi gerektiğini, bu özel yüksekokulların üniversitelere yahut 
akademilere bağlı olmalarının sürekli olmasının mümkün olmadığını, akademilere 
bağlandıktan sonra yüksekokullara merkezî sistem içerisinde talebe alınacağını ve 
parasız eğitim yapılacağını ve akademilerin de boşalan kapasiteyi kullanmak üzere 
kendi kontenjanlarına ilâve olarak munzam talebe alacaklarını açıkladı. Sorulan bir 
soru üzerine Bakan Orel, tekrar, özel yüksekokullardan, bağlandıkları akademilerde 
öğrencilerin eğitimlerini bitirinceye kadar, yani mezun oluncaya kadar para 
vereceklerini, ancak akademinin boşalan kapasite için merkezi sistemden alacağı 
öğrencilerin normal harç ödeyeceklerini ifade etti.855 

A.P. grubu adına ikinci defa söz alan Orhan Oğuz (Eskişehir), özel yüksekokullar 
resmî statü kazandığında 14 bin talebeyi okutacak öğretim üyeleri için resmî okullara 
yeniden öğretim üyesi tâyin etmek zarureti bulunduğunu, bunun için de 7334 sayılı 
kanuna yeni kadroların ilâve edilmesi gerektiğini, oysa tasarının yeni kadro ilâvesi 

855  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), 
s. 416-426.
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getirmediğini, dolayısıyla tasarıya bir ek madde ilâve etmenin zorunlu olduğunu 
söyledi. Bakan Orel, Orhan Oğuz’a cevaben söz aldı ve kanunun 23 ncü maddesinin, 
akademilere, ek ders ödemeleriyle veya sözleşmeli personelle, öğretim üyesini âzami 
elastikiyetle kullanabilme imkânını verdiğini açıkladı. Ali Rıza Uzuner (Trabzon), 
kanunun geçici nitelikte olduğunu ve Anayasa Mahkemesinin özel yüksekokulları 
kapattığı için zaten özel statünün kalmadığını bildirdi. Ahmet Çiloğlu ve Mustafa 
Maden tarafından verilen yeterlik önergeleri aleyhinde söz isteyen İbrahim Öktem 
(Bursa) özel yüksekokulların devrinin bakanın dediği gibi yapılması durumunda bir 
çelişkinin ortaya çıkacağını ve para veren öğrenciyle parasız okuyan öğrencilerin yan 
yana oturacağını, bunun psikolojik tepkilerinin ortaya çıkabileceğini, eğitimin parasız 
olmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Yeterlik önergeleri kabul edildikten 
sonra Reşit Ülker (İstanbul), Zeki Adıyaman (Adıyaman), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), 
Turhan Özgüner (İçel), Kemal Demirer (Çorum) ve M. Kemal Yılmaz (Aydın) 
tarafından verilen değişiklik önergeleri görüşüldü. Ancak önergeler kabul görmedi.856 

Resmî kuruluşların yetkili organlarının, özel okul öğrencilerine yüksekokullar 
açmak, yönetmelikler ve programlar hazırlamak ve okulların rasyonel bir şekilde 
işlemelerini sağlamakla görevli kılındıklarını hükme bağlayan 2 nci maddenin kabul 
edilmesinden sonra akademilere bağlı olarak açılan yüksekokullararası ortak esasları 
kararlaştırmak üzere Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında merkezi bir koordinasyon 
kurulu oluşturulmasına ilişkin 3 ncü madde de kabul edildi. Madde üzerinde Turhan 
Özgüner (İçel) tarafından verilen ve arı Türkçe kullanılması gereğine işaretle bir 
sözcüğün değiştirilmesini öneren önerge reddedildi. Koordinasyon kurulunun 
görevlerini düzenleyen 4 ncü madde, Baha Müderrisoğlu (Konya) tarafından verilen 
önerge de kabul edilmedi. Açılan yüksekokullara intikal edecek olan öğrencilerin 
özel yüksekokullarda kazanmış oldukları hakların saklı olduğuna dair 5 nci madde 
üzerinde söz isteyen Suna Tural (Ankara), maddenin çok uygun olduğunu ve lehinde 
oy kullanacağını bildirdi. Turhan Özgüner (İçel), maddede geçen, devir ve teslimden 
kaçınma ve savsaklamanın cezasının aynı olmaması ve üç aydan bir yıla kadar 
öngörülen cezanın ağır olduğunu ifade etti. Maddeler üzerindeki konuşmaların beşer 
dakika ile sınırlanmasını teklif eden Salih Aygün’ün (Amasya) önergesi kabul edildi. 
Yine Salih Aygün (Amasya) söz alarak maddenin, öğrencilerin bir an önce imtihana 
girmesi bakımından belgelerinin ilgili makamlara intikalini teminat altına almak için 
getirildiğini ve aynen kabul edilmesi gereğini belirtti. 5 nci madde hakkında Mehmet 
Aytuğ (Elâzığ) ve Hilmi İşgüzar (Sinop) söz aldılar. Hüsamettin Başer’in (Nevşehir) 
madde üzerinde verdiği değişiklik önergesi reddedilirken Turhan Özgüner (İçel) ile 
Baha Müderrisoğlu’nun (Konya) teklif ettikileri ve özel okulların öğrencilerle ilgili 
bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakı resmi okulların yetkililerine kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içinde devir ve teslim etmeye zorunlu 
olmalarına dair önerge kabul edildi.857 

856  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), 
s. 426-433.
857  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), 
s. 433-443.
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Açılan resmî yüksekokullarda sözleşmeli personel görevlendirilebileceğine dair 
7 nci madde üzerinde söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop), ülkedeki öğretim üyesi sıkıntısı 
nedeniyle getirilen bu hükmün bir ihtiyacın giderilmesine yardımcı olacağından 
yararlı bulduğunu söyledi. Orhan Oğuz’un (Eskişehir) sözleşme şartlarına ilişkin 
Bakandan sorduğu sorunun ardından söz alan Salih Akgün (Amasya), öğrencilerden 
resmî okullar gibi harç tarifesine uygun olarak para alınmayacaksa kadro cetvelinin 
eklenmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bakan Şinasi Orel söz alarak ancak kurulacak 
koordinasyon kurulunun tespitlerinden sonra kadro çıkarmanın gerekebileceğini 
belirtti. Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel’in konuşmasından sonra birleşim sona erdi.858   

Özel yüksekokul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksekokullar hakkında kanun tasarısının görüşmelerine 17 Temmuz 1971 
günü toplanan 131 nci birleşimde devam edildi. Özel yüksekokullarca verilmiş 
diplomaların resmî öğrenim kurumlarının diplomaları ile aynı hak ve yetkileri 
sağlayacağına ve mezuniyetten sonra oda üyeliği istekleri reddedilirse oda ilgili 
organlarına, başkan ve üyelerine verilecek cezanın 100 liradan 1000 liraya kadar 
para ve 15 günden 6 aya kadar da serbest sanat icrasından men olacağına dair 8 nci 
madde hakkında söz alan Suna Tural (Ankara), diplomaların tanınırlığının uygun 
olduğunu ifade etti. Ali Rıza Uzuner (Trabzon) özel yüksekokulları mezunlarının 
diğer mühendislerle aynı seviyede gösterilmesinin ve aynı odaya kaydedilmeleri 
mecburiyetinin kanun ile düzenlenmesini ve bu vecibeyi yerine getirmeyenlerin 
cezalandırılmasını yanlış bulduğunu belirtti. Hasan Çetinkaya (Erzincan), özel 
okulların eğitim sistemindeki dengeyi bozduklarını, bunda geçmiş iktidarların 
suçu olduğunu ve diplomaların geçerliliğinin ancak teşkil edilecek bir komisyon 
marifetiyle özel okul programlarının incelenmesinden sonra sağlanabileceğini 
söyledi. Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Anayasa Mahkemesine açılmış olan dâvanın 
esas itibariyle özel yüksekokulların vermiş olduğu diplomaların geçersizliğine 
mütedair bir dâva olduğunu ve Anayasa Mahkemesinin bu dâvayı kabul ettiğini 
belirterek diploma denkliği kabul edilirken bir takım esasların ve belli kurslardan 
geçme gibi bazı şartların aranması formülüne dayanılabileceğini vurguladı. 
Komisyon adına Kemal Yılmaz (Ankara), özel okulların statülerinin Millî Eğitim 
Bakanlığınca kabul edilmiş ve muadeleti tesbit ve tescil edilmiş olduğundan diploma 
denkliğinin uygun olduğunu ve maddenin kabul edilmesi gerektiğini beyan etti. 
Adalet Partisi grubu adına söz alan Orhan Dengiz (Uşak), Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği maddeler arasında diplomalar ile ilgili madde olmadığından diplomaların 
tanınmasının uygun olduğunu ifade etti. Millî Güven Partisi grubu adına söz alan 
Salih Yıldız (Van), Anayasa Mahkemesi kararı müktesep hakları mahfuz tuttuğundan 
maddenin son derecede yerinde olduğunu belirtti. Sakarya milletvekili Yaşar Bir’in 
yeterlik önergesi aleyhinde Coşkun Karagözoğlu (İzmir) söz aldı, ancak yeterlik 
önergesi kabul edildi. Madde üzerinde Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Hasan Çetinkaya 
(Erzincan), Baha Müderrisoğlu (Konya), M. Kemal Yılmaz (Aydın) ve Coşkun 
Karagözoğlu (İzmir) tarafından verilen değişiklik önergeleri kabul edilmedi.859 

858  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), 
s. 443-445.
859  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 131 (15 Temmuz 1971), 
s. 469-483.
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Tasarı, 9 ncu maddesiyle, açılacak yüksekokullar için gerekli taşınır veya 
taşınmaz malların kiralanmasına veya satın alınmasına ve satın alma bedelini peşin 
olarak veya gelecek yıllara taşan sözleşmeler yaparak taksitle ödenmesine Maliye 
Bakanını yetkili kılıyordu. Madde hakkında Salih Aygün (Amasya), Hilmi İşgüzar 
(Sinop), Hüsamettin Başer (Niğde), Baha Müderrisoğlu (Konya), Fahri Uğrasızoğlu 
(Uşak), Kemal Demirer (Çorum), Mehmet Aytuğ (Elâzığ) ve Nuri Kodamanoğlu 
(Niğde) söz aldılar. Ayrıca madde hakkında verilmiş on önerge görüşüldü. Tasarının 
10 ncu maddesi ise açılacak yüksekokulların malî yönden genel ve katma bütçe içinde 
döner sermaye düzeni ile yönetileceğine ve döner sermaye ödeneğinin açılan okullara 
tahsisinin Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacağına ilişkindi. Madde üzerinde Baha 
Müderrisoğlu (Konya) söz aldı ve döner sermayelerin yönetmelikle yönetildiğini, 
maddede bu hususun noksan kaldığını ve fıkra eklenmesi için bir önerge verdiğini 
söyledi. Önerge, döner sermayelerin işlemesine mütaallik bir genel muhasebe 
talimatı bulunması nedeniyle reddedildi. Öğrencilerden Eylül, Aralık, Mart, Mayıs 
aylarında ve 4 eşit taksitte alınacak ücretler hakkındaki 12 nci madde hakkında 
Salih Aygün (Amasya), Hilmi İşgüzar (Sinop), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Hamdi 
Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Hüsamettin 
Başer (Nevşehir) ve Plân Komisyonu Başkanı Cavit Okyayuz (İçel) söz aldılar. 12 
nci madde üzerinde 7 adet önerge verildi ve görüşüldü. Maddenin Komisyona iade 
edilmesine karar verildi. 13 ncü madde, 1970-1971 öğretim yılında öğrencilerin 
özel yüksekokullarda ödemek zorunda oldukları ücretlerden, 9. 7. 1971 ile ikmal 
imtihanları sonuna kadar olan zamana ait bütün masrafların özel yüksekokul kurucu 
veya sahiplerinin ödemekle mükellef olduklarına ilişkindi. Madde hakkında Nuri 
Kodamanoğlu  (Niğde), Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Nadir Yavuzkan (Burdur) ve 
Şinasi Özdenoğlu (Ankara) söz aldılar ve verilen önergeler müzakere edilerek madde 
değişik şekliyle kabul edildi.860 

Kanun tasarısının görüşmeleri 16 Temmuz 1971 günü toplanan 132 nci 
birleşimde de devam etti. Bu birleşimde öğrenci ücretleriyle ilgili 12 nci maddenin 
komisyondan gelen yeni şekli kabul edildi. Okulların giderlerini karşılamak üzere 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle döner sermaye karşılığı 
fon tesis edileceğine dair 14 ncü madde, döner sermayelerden yapılacak giderlere 
ilişkin 15 nci madde, döner sermayelerden yapılacak her türlü harcamaların 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile 
Üniversiteler, Akademiler ve Devlet memurları kanunları hükümlerine ve Sayıştay 
vizesine tabi olmamalarına dair 16 ncı madde görüşüldü. 16 ncı madde hakkında Baha 
Müderrisoğlu (Konya) söz aldı ve harcamaların Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılacak bir yönetmelik hükümlerine göre yapılmasının uygun olduğunu 
ve buna dair bir önerge verdiğini söyledi. Önerge kabul edildiğinden madde yeni 
şekliyle kabul edildi.

860  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 131 (15 Temmuz 1971), 
s. 483-507.
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Döner sermayelerin ita âmirlerinin bağlı oldukları fakülte dekanlarıyla 
akademilerin başkanları, tahakkuk memurlarının ise okul müdürleri olduğuna dair 17 
nci maddenin kabulünden sonra döner sermayelerin mali işlem ve muhasebelerinin 
Maliye Bakanlığının denetimine tabi olduğuna ilişkin 18 nci madde de kabul edildi. 
Yüksekokullar için görevli kadroları ile döner sermaye saymanları ve yardımcıları 
kadrolarının Bakanlar Kurulunca torba kadrolardan karşılanacağına dair 19 ncu 
madde ile kanunda öngörülen ve en geç bir yıl içinde yapılacak olan yönetmeliklerin 
Millî Eğitim Bakanının onayı ile kabul edileceği ve Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe gireceğine dair 20 nci madde kabul edildi. Özel yüksekokullardan intikal 
edecek öğrencilere üniversitelerce veya fakültelerce açılacak yüksekokulların bu 
kanun hükümlerinden faydalanacaklarına ilişkin 21 nci madde ve resmî yüksekokul 
açan akademilerde, akademi başkanı ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların 
müdürleri arasından seçilmiş üç temsilcinin iştiraki ile akademi senatosunun 
oluşturulacağına dair 22 nci madde kabul edildi. Ders ücretleriyle ilgili 23 ncü madde 
üzerinde Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Hilmi İşgüzar 
(Sinop) söz aldılar; Mehmet Yardımcı (İstanbul) ve Hasan Tosyalı (Kastamonu) 
değişiklik önergeleri sundular. Özel okulların ödemek zorunda oldukları vergilerin 
ve sigorta primlerinin erteleneceğine dair 24 ncü maddenin metinden çıkarılması için 
Trabzon milletvekili Ali Rıza Uzuner tarafından verilen önerge kabul edilmedi.861 

Meclis, Bütçe Plân Komisyonu Başkanı Cavit Okyayuz (İçel) tarafından verilen 
bir önerge ile özel okul öğretim üyelerine, 9 Temmuz 1971 tarihinden özel okulların 
akademilere bağlanmasına kadar olan sürede ücret ve maaşlarının ödenmesini 
öngören bir geçici maddeyi kabul etti. Zekiye Gülsen (Çanakkale) ve Mustafa Güngör 
(İstanbul) tarafından verilen bir önerge ile devlet ve özel yüksekokul öğrencilerinin 
1970-1971 ders yılında bütün derslerden vize hakkı almış sayılacaklarını talep eden 
önerge reddedildi. Yürürlük maddesi, kanunun 9 Temmuz 1971 tarihinden itibaren 
yürürlüğe gireceğini hükme bağladı.862 

Maddeler üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra tasarının tümü üzerinde 
söz alan Suna Tural (Ankara), kanun tasarısının, fevkalâde olumlu, senelerden beri 
devam eden ve daimî bir huzursuzluk içinde bulunan özel yüksekokullar meselesini 
halledecek ve bu okulların bağlanacağı akademileri yeni bir üniversite haline 
getirecek bir mahiyette olduğunu söyleyerek metni olumlu, hattâ başarılı karşıladığını 
vurguladı. Tümü üzerinde söz alan Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) kanun tasarısı geçici 
nitelik taşımakla beraber, boşalan öğrenci kontenjanı nispetinde kapasitelerini devam 
ettirebileceklerinden ve 1971-1972 ders yılından itibaren alınacak öğrencilerin 
plân hedeflerine ve insangücü açıklarına göre parasız olarak okullara devam etme 
imkânını elde edeceklerinden olumlu karşıladığını, kanunla özel okul kurucularının 
da haklarının korunmuş olduğunu açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel de 
tasarının kabulü nedeniyle Millet Meclisine şükranlarını sundu.863 

861  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 517-525.
862  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 525-534.
863  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 534-536.
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Tasarı, 13 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 148 nci birleşimde Cumhuriyet 
Senatosu’nun yaptığı değişikliklerle Meclis Başkanlığı’na geri geldi ve Plân 
Komisyonuna havale edildi. Cumhuriyet Senatosu’nun yaptığı değişikliklerin 154 
ncü birleşimde benimsenmesiyle tasarı 25 Ağustos 1971 günü kanunlaştı.864 

Kanun, 1 Eylül 1971 tarih ve 13943 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 
KANUN NO 1476: 5.9.1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 

değiştirilmesi ve bazı geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
5. 9. 1963 tarih ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 22 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 132 
nci birleşiminde Maliye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına havale edildi.865 Kanun 
tasarısı,  İhsan Kabadayı (Konya) ve 5 milletvekilinin, Hayretin Uysal (Sakarya) 
ve 17 milletvekilinin, Hüseyin Dolun’un (İstanbul), Cumhuriyet Senatosu Denizli 
üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 senatörün ve Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Hamdi 
Özer’in aynı mahiyetteki kanun teklifleri ile birleştirilerek Maliye, Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlarıyla birlikte Meclis Başkanlığı’na sunuldu ve 9 Haziran 
1971 tarihinde toplanan 110 ncu birleşimde gündeme alındı.866 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 1937 yılından itibaren 
uygulanmaya başlamış olan köy eğitmenlerinin emeklilik haklarının verilmesine 
ilişkindi. Köy eğitmenleri, köylerde ve mahrumiyet bölgelerinde öğretmen 
noksanlığını gidermek, her türlü eğitim öğretim faaliyetini yürütmek amacıyla 
3238 sayılı kanuna göre çalıştırılıyorlardı. 1937 yılında bölge kursları açılarak ehil 
eğitmenlerin yetiştirilmesi sağlanmış ve binlerce eğitmen millî eğitim ordusuna 
katılmıştı. Bunların içerisinde kıta çavuşluğu yapmış, ilkokul mezunu ve bazan da 
ortaokul sınıflarından çıkmış, eğitimli kimseler de vardı. 1970’e gelindiğinde, genç 
nesil öğretmenlerin yetişmesiyle yaşlılık veya başarısızlık nedeniyle eğitmenlerin 
sayısı çok azalsa da 2 448 kişi görevine devam ediyordu. 326 sayılı Kanunla 
eğitmenlerin terfii yoluna gidilmişse de 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesi bu uygulamayı imkânsız kılmıştı. 25 yıldan fazla hizmet 
görmüş, yaşları da 60 civarında olan eğitmenlerin hizmetlerinin yalnız borçlanmak 
suretiyle 10 yılının sayılması, emekli olma müddeti dolmadan ayrılmalarına sebep 
oluyor, emeklilikleri dolmadan 65 yaşa ulaşanlar bu haktan mahrum kalıyorlardı. 
Sayıları çok az olan eğitmenlerin beş yılda bir terfi esasına göre 4 terfi almaları 
ve maaşlarının da âzami 500 liraya yükselmesi göz önüne alındığında Hazineye 
getirecekleri yükün 2 937 600 lira gibi cüzi bir miktar olacağı tahmin edilmişti. Güven 
Partisi’nden İhsan Kabadayı (Konya), Ahmet Zeydan (Hakkâri), Vefa Tanır (Konya), 

864  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 154 (25 Ağustos 1971), 
s. 151-160.
865  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 132 (22 Temmuz 1970), 
s. 609.
866  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 110 (9 Haziran 1971), 
s. 127.
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Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon), M. Salih Yıldız (Van) ve Sami Turan (Kayseri 
Senatörü) de köy eğitmenlerinin mağduriyetlerini telâfi etmek amacıyla kanunun 
geçici 1 nci maddesindeki on yıllık hizmet süresinin 15 yıla çıkarılması için kanun 
teklifi hazırlamışlardı. Ayrıca, Hayrettin Uysal (Sakarya), Ahmet Şener (Trabzon), 
M. Çalıkoğlu (Çanakkale), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Y. Ziya Yağcı (Ankara), 
Abdullah Baştürk (Yozgat), Sadrettin Çanga (Bursa), Turhan Özgüner (İçel), Çetin 
Yılmaz (İçel), Bahir Ersoy (İstanbul), Mustafa Aksoy (Kırşehir), Mustafa Üstündağ 
(Konya), Fikret Övet (Sinop), Kemal Demir (Bolu), Kemal Önder (İzmir), B. Turgut 
Boztepe (Sakarya), Cengizhan Yorulmaz (Ankara), Mehmet Ergül (Bilecik) ve Sakıp 
Hiçerimez (Ankara), köy eğitmenlerinin aylıklı kadrolara geçirilmesini sağlayan 326 
sayılı kanunun kaldırılması ile hak, yetki ve görevlerinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi vererek 326 sayılı kanunla aylıklı kadrolara getirilen eğitmenlerin 
5434 sayılı kanunun geçici 65 nci maddesindeki esaslar dairesinde ve 6 ay içinde 
bir yazı ile T. C. Emekli Sandığına müracaatta bulunarak 326 sayılı kanunun 
yürürlüğünden önce eğitmenlikte geçen hizmetlerinin borçlanılmasını teklif ettiler. 
İstanbul milletvekili Hüseyin Dolun da aynı mahiyette bir kanun teklifi sundu.867 

Kanun tasarısı, 9 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 128 nci birleşimde Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel tarafından verilen öncelik önergesinin kabulüyle 
görüşülmeye başlandı. Kanunun tümü üzerinde ilk sözü C.H.P. grubu adına Tufan 
Doğan Avşargil (Kayseri) aldı ve 1935 yılında 12 milyonu köylerde yaşamak üzere 
16 milyon nüfusun erkeklerinin yüzde 76’sının ve kadınların yüzde 91’inin, başka 
bir deyimle toplam 13,5 milyon gibi büyük bir kütlenin okuma yazma bilmediğini, 
bu koşullarda köylerin eğitim ve öğretim işlerini görecek ve köylüye bâzı pratik 
konularda rehberlik yapacak, yaş, bilgi, görüş ve anlayış bakımından o köyün ortamı 
içerisinde yeterli, askerliğini onbaşı, çavuş olarak yapmış kişilerden oluşan köy 
eğitmenlerinin büyük hizmet gördüğünü ve 1937 yılında 88 eğitmen varken eğitmen 
kurslarının son bulduğu 1948 yılında sayılarının 8852’ye ulaştığını belirtti. MEB 
tarafından  tasfiyelerinin ardından kalan 2448 eğitmenin bazılarının ömürlerinin 
yarısını ancak aylık 400 lira ile geçirdiklerini ve yaşları artık 60 civarında olup 25 
ilâ 34 yıla ulaşan hizmetleri bulunan eğitmenleri borçlandırarak emeklilik hakkına 
kavuşturacak olan bu tasarıyı desteklediklerini söyleyen Avşargil, eğitmenlerin 
brüt olarak hakettikleri ücretler üzerinden borçlandırılmalarının iktisadi güçlerini 
zorlayacağını, eğitmenlerin çalıştıkları yıllar üzerinden emekli keseneği ödemesinin 
kabul edilerek borçlanmalarının buna göre yapılması için önerge verdiğini ifade 
etti.868 

867  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 360 vd.; 340 Sıra Sayılı Basmayazı: 5. 9. 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya 
Milletvekili H Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun’un, Cumhuriyet 
Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Almaca ve 5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer ‘in aynı mahiyetteki kanun teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları.
868  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 330-332.
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Avşargil’in vereceğini söylediği önerge hakkında söz alan Plân Komisyonu 
sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara), 5434 sayılı ve onu tadil eden kanunların, bütün 
mesleklerde emeklilik borçlanmasına son aylığı esas aldığını, eğitmenlerde çalıştıkları 
yıllar esas alınırsa bunun Emekli Sandığı Kanununun ana prensibini zedeleyeceğini 
belirtti. Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), tasarıyı 
teklif edenler arasında Millî Güven Partisi’nin de bulunduğunu, teklifin sunulduğu 
şekilde kabul edilmesini temenni ettiklerini bildirdi. Demokratik Parti grubu adına 
Necati Kalaycıoğlu (Konya) kürsüye gelerek kanunun olduğu gibi kabulüne taraftar 
olduklarını belirtti.869 

Tasarı hakkında kişisel görüşlerini sunan ve tasarıyı desteklediğini belirten 
Mehmet Arslantürk’ten (Trabzon) sonra Adalet Partisi grubu adına söz alan Salih 
Aygün (Amasya), tasarının, eğitmenlere tanıdığı emeklilik hakkının komisyonlardan 
geçtiği şekilde kabulünü Meclisten istirham ettiğini ifade etti. Tasarı hakkında 
Hüseyin Dolun da (İstanbul) kanun teklifi sahiplerinden biri olarak bütün grupların 
yakın ilgisine şükranlarını sundu.870 

Tasarının maddelerinin müzakerelerinden sonra 326 sayılı kanunun geçici 1 nci 
maddesi değiştirilerek aylıklı kadrolara geçirilen eğitmenlerin Emekli Sandığına 
müracaatta bulundukları takdirde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
borçlandıkları 10 yıldan arta kalanının da tamamı borçlanmak suretiyle fiilî hizmet 
sürelerine eklenmesi kabul edildi. Ayrıca, eğitmenlerin meslekte geçen hizmetlerinin 
fiilî hizmet sürelerine eklenmesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesinin uygulanmayacağı ve 326 sayılı kanunun yayımını takip eden 
aybaşından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında yaş haddi, âdi malûl, vazife 
malulü olarak ayrılmış olanlarla, vefat edenlerin, dul ve yetimleri tarafından Emekli 
Sandığına müracaat edenlerin borçlandırılmaları ve kendilerine aylık bağlanması da 
hükme bağlandı.871 

Tasarı üzerinde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu değişiklikler yaptı. 
Yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 26 Ağustos 
1971 tarihinde toplanan 155 nci birleşimde Plân Komisyonu Başkanvekili Cavit 
Okyayuz’un (İçel) öncelik takriri üzerine ele alındı. Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulu kanunun başlığında “bazı maddeler eklenmesi” ibaresini uygun görmüş ve 
geçici 3 ncü ve 4 ncü maddelerde değişiklik yapmıştı. Cumhuriyet Senatosundan 
gelen metin Plân Komisyonunca aynen benimsendiğinden değişiklikler Meclis 
tarafından da kabul edildi.872 

869  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 332-333.
870  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 334-335.
871  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 128 (9 Temmuz 1971), 
s. 336-342.
872  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 155 (26 Ağustos 1971), 
s. 209-210.
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Böylece kanunlaşmış olan tasarı, 7 Eylül 1971 tarih ve 13949 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1487: Boğaziçi Üniversitesi adı ile İstanbul’da bir üniversite 
kurulması hakkında Kanun 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi’nin kurulması 
hakkında kanun tasarısı Başbakan Nihat Erim tarafından 4 Haziran 1971 tarihinde 
toplanan 108 nci birleşimde Meclis Başkanlığı’na sunuldu ve tasarı Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına havale edildi.873 Kanun tasarısı ve komisyon raporları, 14 
Temmuz 1971 günü toplanan 130 ncu birleşimin gündemine konulmak üzere Meclis 
Başkanlığı’na ulaştırıldı.874 

Christopher Rhinelander Robert adlı Amerikalı bir işadamının maddi desteği 
ve Amerikan Misyoner Örgütü’nden eğitimci Cyrus Hamlin’in eğitim faaliyetleri 
sonunda 1863 yılında kurulan Robert Kolej Yüksekokulu mütevelli heyeti, 
İstanbul Bebek’te bulunan kampüsü ve taşınır taşınmaz bütün değerlerini Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine devre karar vermişti. Okul, 1970’in rayiciyle, 100 milyon 
TL’nin üzerinde maddi değere sahip bulunuyordu. Nihat Erim hükümeti Robert 
Koleji mütevelli heyeti tarafından yapılan bu hibenin aynı arazi ve binalarda bir 
üniversite kurularak değerlendirmesine karar vermişti. Tasarı, Robert Kolej’in yerine 
kurulacak olan Boğaziçi Üniversitesi’nin kuruluş kanunuydu. 

Yeni üniversite kuruluş kanunları, Meclis’te her zaman olumlu karşılanmış, 
ancak üniversitelerin üç büyük ilde yoğunlaşmaları olgusuna her zaman şiddetle 
karşı çıkılmıştı. Hükümet, tasarı gerekçesinde, İstanbul’da yeni bir üniversitenin 
kuruluşunun, eğitim ve öğretim imkânlarının Türkiye’ye dengeli bir şekilde yayılması 
gereğine aykırı göründüğünü belirtmekle birlikte, tartışmaların önüne geçebilmek 
amacıyla İstanbul’daki mevcut üniversitelerin öğrenci kapasitelerinin yetersizliğini 
ve şehrin süratle artan nüfusunu öne sürüyordu. Ayrıca, yeni üniversitenin Robert 
Kolej’in yerine kurulacak olmasını da gerekçeler arasında sunuyordu. 

Dört maddelik tasarının ilk maddesinde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi 
adıyla, tüzel kişiliği haiz bir üniversitenin kurulduğu belirtilmekte ve Robert Kolejin 
mütevelli heyetince T. C. Hükümetine devrine karar verilen taşınır ve taşınmaz 
malların tahsis mahalli belirleniyor, ikinci maddede ise Boğaziçi Üniversitesinin 
Üniversiteler Kanununa tabi olması, öğretim, elemanları ve eski öğrencileri için üç 
yıllık bir geçiş dönemini hükme bağlıyordu. 3 ncü ve 4 ncü maddeler yürürlük ve 
yürütme maddeleriydi.

Tasarıda bulunan 12 geçici madde, üniversitenin geçiş dönemi içinde Temel 
Bilimler, Mühendislik ve İdarî Bilimler olmak üzere üç bölüme sahip olması, 
yeni üniversiteye geçiş döneminde özel bir yönetim şekline tabi olması, üniversite 
yönetim kurulunun başlıca görevleri, üniversite rektörünün görevleri, yeni 
üniversitenin öğretim kadrosu oluşturulurken Robert Kolej’in yerli ve yabancı 
öğretim elemanlarından Yararlanılması, üniversitenin gelir kaynakları, üniversite 
bütçesinin hazırlanışı, bütçe uygulamaları, yeni üniversiteye ODTÜ için uygulanan 

873  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), s. 38.
874  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), s. 405.
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denetim düzenine benzer bir düzenin getirilmesi, raporların tabi tutulacağı işlemleri 
ve bütçe uygulamasının murakıplar raporu ile üniversite yönetim kurulu raporunun 
değerlendirilmesi ile görevli, içinde Parlâmentoyu da temsilen üye bulunduran, 
yüksek bir kurulun teşkili, üniversitenin eski Robert Kolej Özel Yüksekokulu 
öğrencilerine  karşı görevlerini düzenliyordu.875

Tasarı, 2 Ağustos 1971 günü toplanan 141 nci birleşimde Milî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle görüşülmeye 
başlandı. Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz isteyen 
Mehmet Arslantürk (Trabzon), Türkiye’deki yabancı okulların tarihçesini özetledikten 
sonra Türkiye’de kurulan yabancı ve misyoner okullarının Hıristiyanları korumayı 
amaç edindiklerini, gelişen milliyetçilik fikirlerini azınlıklara aşılayarak Osmanlı 
imparatorluğunu parçalamak ve Hıristiyan halkı bağımsızlığına kavuşturmak 
amacını güttüklerini belirterek yabancı okullarını düzenleyen Lozan hükümlerinden 
ve 1935 tarihli Yabancı Okullar Yönetmeliğinden bahsetti. Kuruluşundan itibaren 
orta öğretim düzeyinde eğitim yapan Robert Koleji’ne 1957 yılında Bakanlar Kurulu 
kararına dayanarak yükseköğretim kısmının açılmasının olumsuz etkiler  getirdiğini 
ve bunun Mekâtibi Hususiye Talimatnamesinin yabancı cemaat, cemiyet ve şirketlerin 
kendi namlarına veya muvazaa yolu ile okul açmalarının yasaklaması hükmüne aykırı 
olduğunu belirten Arslantürk, Robert Kolej’in bir kararname ile yüksekokul haline 
getirilişinin 1948 tarihli Üniversiteler Kanununun üniversitelerin kanunla kurulacağı 
hükmüne de aykırı olduğunu ifade etti. Kanun tasarısının, Anayasa Mahkemesinin 
12 Ocak 1971 tarihli ve 971/3 sayılı kararı ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununun özel yüksekokulların varlığı ile ilgili maddelerini iptal etmesi sonucunda 
hukukî varlığı sona ermiş bulunan Robert Kolej öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilme sorununa çözüm getirdiğini söyleyen Arslantürk, tasarının aynı kampüs 
içinde millî bir üniversitenin kuruluşunu sağladığını, bunun için Robert Kolej’in 
Türk kültürüne yaptığı hizmet için şükranlarını sundu ve bu okulu millî bir kuruluşa 
dönüştüren Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel’i kutladı.876 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Basri Albayrak (Rize), üniversiteler 
ve yüksekokulların büyük şehirlerde toplanmakta olduğunu ve bu durumun taşradan 
gelen gençlerin eğitim görmelerini ve yetişmelerini güçleştirdiğini, üniversitelerin 
vazife şuuruna, sorumluluk duygusuna ve ciddiyetine sahip olmadıklarını, 
üniversitelerin millete güven vermediğini, birçok üniversite hocasının üniversite 
özerkliği içinde üniversiteyi siyaset sahnesi, siyaset kürsüsü, ideoloji kürsüsü haline 
getirdiğini ve bu üniversitelerde yetişen gençlerin millete gerekli hizmeti vermekten 
uzak kaldığını ifade etti. DP grubunun bu tasarıyla açılacak olan üniversitenin adının, 
Boğaziçi değil, Fatih Üniversitesi olmasını teklif ettiğini ve Fatih Üniversitesinde 

875  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 141 (2 Ağustos 1971), s. 
393 vd.; 379 Sıra Sayılı Basmayazı: Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul›da bir üniversite kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
876  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 141 (2 Ağustos 1971), 
s. 370-374.
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yetişecek gençlerin sorumluluk sahibi, ciddi ve ilmî olacağını belirtti. Millî Güven 
Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), Boğaziçi Üniversitesi’nin 
İstanbul’da açılışının gerekçesini oluşturan nüfus artışının temelinde kalkınmada 
olduğu gibi eğitim konusunda da yıllardan beri bir ihmalin içinde bulunulmasının 
olduğunu, ancak, Robert Koleji Mütevelli Heyetinin okulun bütün malvarlığını 
üniversite açmak kaydıyla bağışladığı için evet demekten başka çareleri olmadığını 
ve Millî Güven Partisi grubu adına Robert Kolej yetkililerine şükranlarını sunduğunu 
ifade etti. Üniversitenin sadece bina demek olmadığını belirten Kabadayı, büyük 
şehirlere üniversite üstüne üniversite kurmanın yanlış olduğunu, sosyal düzen, 
milletin geleceği ve uzaklardaki evlâdı vatanın okuyabilmesi ve vatan sathının 
dengeli bir şekilde gelişmesi için üniversitelerin vatan sathında dağılmasında zaruret 
olduğunu da sözlerine ekledi.877 

Nuri Kodamanoğlu (Niğde), Robert Kolej’in yüksek kısmının açılmasına, 
kendisinin de üye olduğu Talim Terbiye Kurulunun imzayı reddetmesi üzerine, bir 
bakanlık yazısına dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile izin verildiğini, dolayısıyla 
bu kurumun hukukî dayanağı olmadığını, Amerika’daki mütevelli heyetin kararı 
üzerine getirilen tasarının bu yanlışı düzelteceğini söyledi ve Amerikalıların 
paralarıyla Boğaziçi’nde yapılmış üç beş binalık bir kuruma Fatih adının verilmesinin 
Fatih’e saygısızlık olacağını ifade etti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Oğuz Aygün 
(Ankara), tasarıyı getirdiği için hükümeti, ülkeye güzide bir üniversite kazandırdığı 
için Kolej mütevelli heyetine grubunun şükranlarını sundu ve seçilecek ismin sadece 
millî bir isim olmasının kendilerine yettiğini ifade etti. Âdil Turan (Uşak), fakültelerin 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerine dağıtılması ve kültür hizmetinin mümkün olduğu 
kadar gençlerin ayağına götürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Hüseyin Abbas 
(Tokat), kurulan yeni üniversitenin isminin memleketin nesillerine millî ve tarihî bir 
ruh, vatan sevgisi aşılayacak bir isim olması gerektiğini, bu ismin Fatih Üniversitesi 
olması için bir önerge verdiğini söyledi. Elâzığ milletvekili Hayrettin Hanağası 
tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhince Balıkesir milletvekili Mevlut Yılmaz 
söz aldık, ancak önerge kabul edildi.878

Tasarının, İstanbul’da, tüzel kişiliği haiz Boğaziçi Üniversitesi’nin kurulması ve 
Robert Kolej Mütevelli Heyetince T. C. Hükümetine devri kararlaştırılan taşınır ve 
taşınmaz her türlü malların bu üniversiteye tahsis edilmesiyle ilgili 1 nci maddesi 
üzerine Reşit Ülker (İstanbul) söz aldı ve Fatih’in isminin verilmesini uygun 
bulmadığını belirtti. Hüseyin Abbas (Tokat), isim tartışmasına katılarak Fatih 
isminin verilmesinin zehirlenmiş nesil için iyi olacağını ifade etti. Hilmi İşgüzar 
(Sinop), bir üniversitenin beş altı bina ve bir iki öğretmenle açılmasının doğru 
olmadığını, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknik eleman miktarının da göz önünde 
tutularak bu kurumun Teknik Üniversiteye bağlı ya da İstanbul Üniversitesine bağlı 

877  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 141 (2 Ağustos 1971), 
s. 374-379.
878  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 141 (2 Ağustos 1971), 
s. 379-385.
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belirli fakülteler halinde açılmasının uygun olacağını ifade etti. Plân Komisyonu 
Başkanvekili Cavit Okyayüz (İçel), komisyonun Fatih isminin büyüklüğü ile bu 
üniversitenin bağdaşamayacağı görüşünde olduğunu bildirdi. D.P. grubu adına söz 
alan Hasan Basri Albayrak (Rize), üniversiteye Fatih’in isminin verilmesini savundu. 
Bu konuşmanın ardından çalışma süresi dolduğundan birleşim sona erdi.879 

9 Ağustos 1971 günü toplanan 145 nci birleşimde tasarının 1 nci maddesi 
üzerinde D.P. grubu adına Nuri Eroğan (İstanbul) söz aldı ve üniversiteye Fatih 
Sultan Mehmed’in adının verilmesi talebini dile getirdi. C. H. P. grubu adına söz 
alan Mehmet Arslantürk (Trabzon), yeni üniversitenin Boğaziçi Üniversitesi olarak 
Komisyon çoğunluğunca kabul edildiğini belirterek önerilen Fatih adının uygun 
olmadığını ifade etti. A.P. grubu adına Orhan Dengiz (Uşak), grup sözcüsünün aksine 
kendisinin Boğaziçi Üniversitesi olmasının daha yakışır olduğunu düşündüğünü 
belirtti. Salih Aygün (Amasya) tarafından verilen bir önergeyle konuşmaların süresinin 
sınırlandırılmasından sonra söz alan Kadri Erogan (Sivas), üniversite kuruluşunun 
çok önemli olduğunu söyleyerek Millî Eğitim Bakanlığından, bu üniversitenin 
kuruluşunda önceden tespit edilmiş objektif kıstaslara uyulup uyulmadığını, 
vilayetlerde, örneğin Sivas’ta hazırlıkları yapılan üniversitenin kuruluşunun ciddî ve 
objektif esaslara dayanıp dayanmadığını öğrenmek istedi.880 

Müzakerelerin kifayetine dair Salih Aygün (Amasya) tarafından verilen önerge 
aleyhinde Hasan Basri Albayrak söz aldı, fakat önerge kabul edildi. Tasarının 1 nci 
maddesinin, Boğaziçi Üniversitesi yerine Fatih Üniversitesinin kuruluşu şeklinde 
değiştirilmesi için Sami Arslan (Denizli), Hüseyin Abbas (Tokat), Nuri Eroğan (İstanbul) 
tarafından bireysel, Hasan Basri Albayrak (Rize), Rasim Cinisli (Erzurum) ve Mehmet 
Ersoy (Kütahya) müştereken ve Zekeriya Kürşad (Maraş), Kemal Erdem (Balıkesir), 
Cemal Külahlı (Bursa), Mevlût Yılmaz (Balıkesir), Lûtfi Söylemez (Gaziantep), Ali 
İhsan Balım (Isparta) tarafından müştereken verilen  önergeler kabul edilmedi.

16 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 149 ncu birleşimde de maddeler görüşüldü 
ve yukarıda bahsedilen geçici maddeler kabul edildi. Maddelerin görüşülmesinin 
ardından tasarının tümü üzerinde ve lehte söz alan Sabahattin Savcı (Diyarbakır), 
büyük merkezlerde birden fazla üniversitenin kurulmasının sakıncalı olduğunu, 
ülkenin muhtelif bölgelerine yayılmak suretiyle kurulacak bölge üniversitelerin o 
bölgede sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan olanaklar sağlayacağını, geçmiş 
hükümetin taşra üniversiteleri kurmak düşüncesinin bu hüküğmette de devam 
ettiğini gördüğünü belirtti ve Boğaziçi Üniversitesi’ni ülke eğitimine kazandırdığı 
için Meclis’e şükranlarını sundu. Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel de bir teşekkür 
konuşması yaptı.881 

879  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 141 (2 Ağustos 1971), 
s. 385-393.
880  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 145 (8 Ağustos 1971), 
s. 600-604.
881  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 678-684.
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Tasarı, Millet Meclisi’nin 25 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 154 ncü 
birleşiminde oylamaya katılan 265 milletvekilinden 257 kabul, 7 ret ve 1 çekinser 
oyla kabul edildi.882 

9 Eylül 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen tasarı, 
12 Eylül 1971 tarih ve 13954 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

KANUN NO 1489: İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin “İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi” adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 
1170 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine iki fıkra ile Ege Üniversitesi kuruluşu 
hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair Kanun 

İzmir İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 
adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 8 Temmuz 
1971 tarihinde toplanan 127 nci birleşiminde Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına 
havale edildi.883 Kanun tasarısı ve komisyon raporları, 18 Ağustos 1971 tarihli 150 
nci birleşimde gündeme konuldu.884 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Millet Meclisi Başkanlığı’na Başbakan 
Nihat Erim tarafından sunulan kanun tasarısı, 1170 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 
nci maddelerinin Anayasa Mahkemesi iptali nedeniyle hazırlanmıştı. Anayasa 
Mahkemesinin iptal nedeni 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin 1 nci 
cümlesi dışındaki hükümlerini Anayasanın eşitlik ve üniversite özerkliği ilkelerine 
aykırı bulmasıydı. Anayasa Mahkemesi, geçici 1 nci maddenin, sadece, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi profesörü, doçenti 
ve asistanı unvanını haiz olanların bu hakları saklı olması hükmünü iptal etmemişti. 
Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün yürürlük tarihinin 15 Temmuz 1971 olarak 
saptanmasının nedeni, 1170 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddelerinin iptal 
edilen hükümleri karar tarihinde yürürlükten kalktığı takdirde Ege Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde öğretimin geniş ölçüde aksayacak ve bunun 
çeşitli sakıncalar doğuracak olmasıydı. Bu sakıncaları bertaraf etmek ve adı geçen 
fakültede öğretim düzenini devam ettirebilmek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştı. 
Tasarı, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
üniversite öğretim üyeliği ve yardımcılığına intikallerinde takip edilecek usulü 
Anayasa ilkeleri ile bağdaşır hale getirmek amacını güdüyordu.885

882  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 154 (25 Ağustos 1971), s. 198.
883  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 127 (8 Temmuz 1971), s. 221.
884  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 150 (18 Ağustos 1971), 
s. 743.
885  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 155 (26 Ağustos 1971), 
s. 245 vd.; 414 Sıra Sayılı Basmayazı: İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin “İktisadi ve Ticari 
Bilimler Fakültesi” adı altında Ege Üniversitesine katılması hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesine bâzı fıkralar ile Ege Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
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Tasarının 1 nci maddesi, akademi öğretim üye ve yardımcılarının üniversite 
öğretim üye ve yardımcılığına intikallerinin, eşitlik ve üniversite özerkliği ilkelerini 
kapsayacak şekilde 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre yerine 
getirilmesini düzenliyor, üniversite öğretim üyeliğine intikal edemeyenlerin 4936 
sayılı Kanunda belirtilen öğretim görevlisi olarak görevlerine devamları hakkında 
hüküm getiriyordu. Ayrıca üniversite öğretim üyeliğine intikal edemeyenlerin 
Anayasa Mahkemesi tarafından saklı tutulan hakları ile diğer akademilere atanmaları 
hususunda Millî Eğitim Bakanlığına görev veriliyordu. Bu işlemler tamamlanıncaya 
kadar öğretim üyelerinin halen almakta oldukları maaş ve tazminatların öğretim 
görevlisi olarak almalarını öngören bir hüküm de vardı. 2 nci madde, Ege 
Üniversitesinde Senato kararı ve Millî Eğitim Bakanının onaması ile kurulan veya 
kurulacak olan fakülte, akademi, yüksekokul ve okul gibi eğitim ünitelerinin teşkilât 
kanunları çıkıncaya kadar, geçici olarak halen üniversitenin çeşitli kuruluşlarında 
mevcut bulunan kadrolardan, ilgili Profesörler Kurulunun muvafakati ile Senatoya 
tahsis yetkisi veriliyordu. 3 ncü ve 4 ncü maddeler yürürlük ve yürütme hükümleriydi. 

Tasarı, 26 Ağustos 1971 günü toplanan 155 nci birleşimde Plân Komisyonu 
Başkanvekili Cavit Okyayuz (İçel) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin 
kabulü ile görüşülmeye başlandı. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
milletvekili bulunmadığından maddelere geçildi ve tasarı kabul edilerek kanunun 15 
Temmuz 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hükme bağlandı.886 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosu’nun 21 Eylül 1971’de kabulü ve 1 Ekim 13973 
sayılı Resmî Gazetede ilanı ile kanunlaşmış oldu. 

KANUN NO 1495: 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanununa ek iki madde eklenmesine dair Kanun 

8. 6. 1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 4 Mart 1971 
tarihinde toplanan 65 nci birleşiminde Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına havale 
edildi.887 Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, 4 Ağustos 
1971 tarihindeki 142 nci birleşimde gündeme alındı.888  (1/451)

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tasarı, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle açılmış bulunan özel dersane 
ve kurslarda çalışan resmî okullarda görevli öğretmenlerin esas görevlerini 
aksatmamaları amacıyla, Kanunun 21 nci maddesine, resmî öğretim kurumlarından 
öğretim elemanlarının özel okullarda kendi okullarındaki ders saatlerinin yarısını 
geçmemek üzere ücretle ders verebilecekleri ve resmî öğretim kadrolarında yönetici 
ve öğretmen olarak çalışanların özel dersane ve özel kurslarda ders veremeyecekleri, 
yöneticilik yapamayacaklarına ilişkin iki fıkranın eklenmesine ilişkindi.889 

886  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 155 (26 Ağustos 1971), 
s. 212-213.
887  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 65 (4 Mart 1971), s. 47.
888  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 142 (4 Ağustos 1971), s. 407.
889  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 170 (30 Eylül 1971), s. 
224 vd.; 410 Sıra Sayılı Basmayazı: 8. 6. 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 
21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
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Tasarı, 30 Eylül 1971 tarihinde toplanan 170 nci birleşimde Millî Eğitim Bakanı 
Şinasi Orel’in sunduğu ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle öncelikle görüşüldü. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen üye bulunmadığından maddelere geçildi ve 
resmî öğretim kurumları kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak çalışanlar ile 
özel okullardaki yönetici ve öğretmenlerin özel dershane ve özel kurslarda ders ve 
yöneticilik alamayacakları, aldıkları tesbit edilenlerin Devlet memurluğu ve özel 
okuldaki görevleri ile ilişkilerinin kesileceğine dair 1 nci madde üzerinde Fahri 
Uğrasızoğlu (Uşak) ilk sözü aldı. Uğrasızoğlu, özel okul ve dersanelerde öğretmenlerin 
ders vermelerine mâni olunduğunda bu kuruluşların gayrikanuni yollardan gizli bir 
şekilde evlerde ders verme olasılığının artacağına dair dersane sahiplerinden gelen 
şikayeti dile getirdi. Uğrasızoğlu, bu sakıncayı bertaraf etmek için öğretmenlerin 
ancak vazifeli bulunduğu şehrin belediye sınırları içindeki dersanelerde ve kurslarda 
ders veremeyeceklerinin hükme bağlanması gerektiğini de ifade etti. Hasan Tosyalı 
(Kastamonu) kanunun eğitim suiistimallerini önleyeceğini ve olumlu olduğunu 
belirtti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), kanunun yerinde olduğunu, Hayrettin Uysal 
(Sakarya) 657 ve 1327 sayılı Kanunlara göre, esas görevi öğretmenlik olan kişilerin 
ek görev alamayacakları hükme bağlandığından bu tasarıdaki ek maddenin doğru 
olduğunu, Suna Tural (Ankara) öğretmenlerin resmî veya özel okul öğretmeni olarak 
ayrılmaması ve hükümetin 17 bin öğretmen açığını kapatacak bir tutum içerisinde 
bulunması gerektiğini belirtti. Plan Komisyonu adına söz alan Rıfkı Danışman 
(Erzurum), tasarının, bir kamu görevlisi olarak vazife yapan öğretmenlerin ticarethane 
gibi çalışan kurslarda görev yapmasını, çıkar elde etmesini ve öğretmenlik haysiyeti 
ile uygun düşmeyen hallerinin önlenmesini sağladığını, ayrıca, bir zorunluluk haline 
gelmiş olan dersanelerin ve kursların disipline edilmesine ve bu kuruluşların birer 
meslek kuruluşu haline gelmesine yardımcı olacağını ifade etti. Konuşmalardan 
sonra meddeler oylandı ve kabul edildi.890

26 Ekim 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu’ndan gelen kanun, 7 Kasım 1971 
tarih ve 14008 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1573: Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları yetiştirme ve 
yayım çiftliği işletmesi hakkında kanun 

Seçim döneminin sona ermesi dolayısıyla sonuçlandırılamayan ve İçtüzüğün 
69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan ve listenin 1/685 numarasında kayıtlı 
bulunan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü 
ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkındaki kanun 
tasarısının yeniden sunulması üzerine, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 11 Şubat 
1972 tarihinde toplanan 38 nci birleşimde görüşülmek üzere gündeme alındı.891

890  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 170 (30 Eylül 1971), 
s. 216-221.
891  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 38 (11 Şubat 1972), 
s. 723-740.
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Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü kurulmasının 
gerekçesi, Doğu Anadolu bölgesinde, uzun kışların da tesiri ile köylülerin 7 - 8 ay 
işsiz kalmaya mahkûm oldukları, yaz aylarında da sert yayla iklimi çeşitli ziraata 
elverişli bulunmadığından köylü ailelerinin işgücünü âtıl işgücünü değerlendirmek 
amacına işaret ediyordu. Köylü ailelerin boş zamanlarını değerlendirmeye hizmet 
etmek üzere köylü el sanatlarını ele almanın ve Avrupa pazarlarında tutulan eski 
Türk halıcılığını ve kilimciliğini, dericilik, kürkçülük, örme ve dokumacılık 
gibi köy el sanatları alanlarını desteklemek için Teknoloji ve Ev Ekonomisi 
Enstitüsü atölyeleri ve yurt binasının kurulacağı gerekçede belirtiliyordu. Atatürk 
Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan bu müessesede her yıl belirli üretim 
üniteleri halinde teşkilâtlandırılacak köylerden toplanacak 300 kızın yatılı olarak 9 
ay eğitim göreceği, böylece gençlerin hem halı, kilim ve diğer köylü el sanatlarında 
usta olarak yetiştirilecekleri, hem de Fakültenin Ev Ekonomisi ve Köylü El Sanatları 
Kürsüsündeki elemanların yardımı ile genel kültürlerini, sağlık, besleme, giyim, 
ev ekonomisi ve idaresi, çocuk bakımı, okuma-yazma, linyit ocakları kullanma 
becerilerinin güçlendirileceği gerekçede yer alıyordu. Enstitüden usta olarak çıkacak 
ve köylerinde müstahsil ve parasız daimî kursiyer vazifesi görecek genç kızların, 
tezgâhları ile birlikte birer kooperatif hisse senedine de sahip olarak merkezin ve 
teşkilâtın kontrolü altında çalışacakları ve köylerine gittiklerinde yanlarında ikişer 
veya üçer kız daha yetiştirecekleri öngörülüyordu. 

Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesinin ise Doğu Anadolu 
için çok önemli bir yan gelir olan kürk hayvancılığını geliştirmek ve bölge için 
bir refah kaynağı haline getirmek amacı güdülmüştü. Bu çiftlikte de her yıl için 
toplu bir istihsal çevresinden seçilecek köylü gençlerin bu çiftliğe getirilecekleri ve 
normal yevmiyeleri ile bu çiftlikte bir yıl çalışarak sanatı öğrenecekleri ve biriken 
paraları ile kurulacak kooperatifin bir üyesi olarak köylerine giderken damızlık 
hayvanlarını ve gerekli malzemeyi birlikte götürecekleri ümit ediliyordu. Gerekçe, 
her iki işletmenin de hem bölgesel ve ulusal üretimi ve geliri artıracağını hem de 
döviz tasarrufu sağlayacağını öngörüyordu.892 

Teklifin müzakeresi, Plân Komisyonu Başkanı yerine Salih Aygün (Amasya) 
tarafından verilen öncelik önergesinin kabulü ile 38 nci birleşimde başladı. Teklifin 
tümü üzerinde görüşmek isteyen Ahmet Şener (Trabzon), C.H.P. grubu olarak bu 
kanunu olumlu karşıladıklarını, Atatürk Üniversitesinin ana gayelerinden birinin 
Doğu’da sosyal ve ekonomik yönden geri kalmışlığı kamçılayacak ve bu kalkınma 
yönünden bu dengesizliği giderecek olumlu araştırmalar yapmak olduğunu, bâzı 
fakültelerde az olan öğretim üyelerinin bu kanunla tamamlanmasının ümit edildiğini, 
kurulacak iki kurumun büyük fayda temin edeceği kanısında olduklarını ifade etti.

892  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 38 (11 Şubat 1972), 
s. S. 759 vd.; 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek Sıra Sayılı basmayazı: Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesin-
de kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme 
ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
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Hilmi İşgüzar (Sinop), teklifin, Doğu Anadolu’da hayvancılığın geliştirilmesi, et 
ve süt yönünün dışında, tamamen büyük bir döviz kaynağını teşkil edecek bilhassa 
kürk sanayiinde kullanılacak hayvanların kurulacak çiftlikte yetiştirilmesi, ilerde 
memleketimiz için büyük bir döviz kaynağı olacağı ve işsizliğin giderilmesinde rolü 
bulunacağı için çok yerinde olduğunu, Atatürk Üniversitesine verilen kadroların 
da yerinde olduğunu belirtti. Hüseyin Abbas (Tokat), teklifin olumlu olduğunu, bu 
hayırlı teşebbüsün orman ve dağ köylerindeki ekim ve dikme elverişli arazisi olmayan 
ve iş sahası bulunmayan muhitlere yayılmasının faydalı olacağı inancında olduğunu 
söyledi. Hüsamettin Başer (Nevşehir), tasarının ikinci kısmında kürk hayvanlarının 
yetiştirilmesi bahsine işaret ederek Türkiye’nin dünyada altıncı, Avrupa’da birinci 
hayvan yetiştiren bir ülke olmasına rağmen, et kesiminde sıkıntı çektiğini, Doğu’da 
hayvancılık geliştirilmek isteniyorsa süt hayvanlarını ve et hayvanlarını inkişaf 
ettirecek çarelere başvurulması gerektiğini beyan etti. Süleyman Mutlu (Afyon 
Karahisar), Ankara Ziraat Fakültesinde ve İzmir Ziraat Fakültesinde ev ekonomisi 
enstitülerinin bulunduğunu, bunlar başarılı olmadan Atatürk Üniversitesi’nde yeniden 
kurulmasının devleti masrafa sokacağını, var olan bu enstitülerin mezunlarının Doğu 
Anadolu’ya gidemez diye bir kayıt olmadığını, Türkiye’de çocuğuna süt içirecek bir 
ineği temin edemeyen, hayvanları kışın kar kapattığı zaman saman dahi bulamayarak 
ölen vatandaş varken kürk hayvanı için çiftlik kurmanın lüks olduğunu, vizonun 
hastalıklarına bakacak veteriner hekimin henüz Türkiye’de yetiştirilmediğini söyledi 
ve öncelikle et ve yem sanayiinin geliştirilmesi ve 75 milyon olan hayvan varlığının 
korunması ve ev ekonomisi enstitülerinin takviye edilmesi gerektiğini vurguladı.893 

Plan Komisyonu adına söz alan Salih Aygün (Amasya), bu tasarıda önemli 
olanın eğitim ve öğretim meselesi, kalkınmayı ilmî esaslara dayandırmak suretiyle 
çevreye yayma meselesi olduğunu, bu tasarıyla köy kızlarının yatılı eğitime tâbi 
tutulacaklarının ve kültür gelişmesinin de sağlanacağını, sonunda kurulacak bir 
kooperatif yolu ile halıcılığın köylere yayılacağının gerekçede belirtildiğini, 
hayvancılık konusunun da bir eğitim ve öğretim meselesi olarak üniversitelere 
alınacağını belirtti. Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasında, enstitünün araştırma, 
yetiştirme, özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapacağının belirtildiğini 
belirten Aygün, bu enstitünün ilmî araştırma yapacağını, elde edilen neticelerin aynı 
üniversitenin enstitüsünde tatbikat sahasına konacağını ve bölgeye yayılacağını, 
insan gücünün harekete getirileceğini ve iş sahası temin edileceğini ifade etti. 

Gıyasettin Karaca (Erzurum), Doğu’nun hayvancılık koşullarıyla bağdaşan ve 
iş imkanları yaratacak olan bu kuruluş hakkındaki teklifin reddi talebinin kendisini 
üzdüğü için söz aldığını belirtti. Verilen yeterlik önergesinin aleyhinde Musa Doğan 
(Kars) söz aldı. Kifayeti müzakere takririnin kabulünden sonra maddelere geçildi. 
Teklifin 1 nci maddesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayım Servisine 
bağlı olarak kurulan Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsünün 
amaçlarını, halıcılık, kilimcilik, kürkçülük, dericilik, örgü, dokumacılık ve her 

893  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 38 (11 Şubat 1972), 
s. 723-728.
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çeşit köy el sanatları alanlarında ve Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
işletmesinin amaçlarını kürk hayvanları yetiştirme ve ıslahı konusunda araştırma, 
yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri olarak belirliyordu. 

Madde üzerinde söz alan Bahri Karakeçili (Urfa), kanun teklifine katılmamanın 
mümkün olmadığını, ancak ev ekonomisi hakkındaki teklifi ve kürk veren vizon 
hayvanının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi hakkındaki hususlara katılamadığını, 
çünkü bu hususun  Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük ve küçükbaş 
hayvanları geliştirmek ve yaymakla ancak mümkün olabileceğini; böyle kuruluşların 
özellikle Urfa gibi iki işçiyi bir arada çalıştıracak bir işyeri olmayan vilâyetlerde 
kurulması gerektiğini ifade etti. Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar), kürk hayvanları 
yetiştirme ve yayım çiftliği işletmesi hakkındaki teklifin bu maddeden mutlaka 
çıkarılması gerektiğini, bununla ilgili önerge verdiğini, bölgenin geri kalmışlığını 
vizon denilen bu farelerin gideremeyeceğini, Türkiye’de kürk hayvancılığının 
geliştirilmesine Kanada’nın esas alındığını ve Kanada’nın coğrafi ve termolojik 
bakımdan Türkiye ve Erzurum’a hiç benzemediğini belirtti. Musa Doğan (Kars), 
Atatürk Üniversitesinin Doğu bölgesinin kalkındırılması için kurulduğunu ve çok 
başarılı çalışmalar yaptığını, bu teklifle bu üniversitede büyük bir çalışmaya teşebbüs 
edildiğini ve bunun engellenmemesi gerektiğini söyledi. Burhanettin Asutay (İzmir), 
bu kanunun geniş bir araştırmanın sonucu olduğunu, Profesör Lûtfi Ülküman’ın 
Kanada iklimine yakın olan bu bölgede vizonun yetiştirilmesinin mümkün olduğunu 
bir raporla tespit ettiğini, kanun çıkar çıkmaz etüdünün, araştırmasının ve plânının 
yapılacağını ve sermayesi bulunacağını, yer tesis edildikten sonra Anadolu’da yeni 
bir işyeri açılacağını ve işsizlere iş bulunacağını belirterek kanuna karşı çıkmanın 
Doğuya iş götürmemek anlamına geleceğini ifade etti. Demokratik Parti grubu adına 
söz alan Hasan Basri Albayrak (Rize), kanun teklifinin, hem Atatürk Üniversitesinin 
fonksiyonuna hem de Doğunun iklimine ve öteki şartlarına uygun düştüğünü, 
Erzurum ve havalisinin durumuna göre, Enstitüye eklenecek olan ev ekonomisi 
bölümünün, çok yerinde bir teklif olduğunu, kürk hayvanını yetiştirmek için, yapılan 
teklifin de aynı derecede önemli ve yerinde olduğunu belirtti. Mehmet Yardımcı 
(İstanbul), kanun teklifinin Millî Eğitim Komisyonundan geçtiğini ve konunun 
sadece bir enstitü kurma meselesi olarak anlaşılması gerektiğini söyledi.894 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı yerine Salih Aygün’ün yeniden söz alması ve 
açıklamalarından sonra Gıyasettin Karaca (Erzurum) görüşlerini bir kez daha sundu. 
1 nci madde üzerinde verilen kifayet önergesi oylandı ve madde üzerinde verilmiş 
takrirler görüşüldü. Süleyman Mutlu’nun (Afyon Karahisar) verdiği önergeler 
reddedildi. Komisyon Başkanı yerine Salih Aygün (Amasya) tarafından Meclis 
Başkanlığına verilen bir önerge ile müzakere edilen 1 nci maddenin 2 nci paragrafı 
haşiv olduğundan, kanun tekniği bakımından üç satır olan bu paragrafın metinden 
çıkarılması talep edildi. Madde, tadil edildiği şekliyle oya sunuldu ve kabul edildi. 
Teklifin, enstitünün ve işletmenin faaliyetlerini yürütmek amacıyla 6990 sayılı 

894  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 38 (11 Şubat 1972), 
s. 728-736.
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kanunun 10 ncu maddesiyle üniversite için kabul edilen döner sermayeden gerekli 
miktarın ayrılacağına ilişkin 2 nci maddesi de Meclis tarafından kabul edildi. 
Enstitünün ve işletmenin bilimsel ve teknik araştırma ve çalışmalarının, Ziraat 
Fakültesinin ilgili kürsüleri tarafından yapılacağına dair 3 ncü madde ile enstitü 
atölyelerinde yetiştirileceklerin yetişme devrelerindeki yemek, yatma, tedavi ve 
her türlü yurt giderlerinin enstitü tarafından karşılanacağına ve bu amaçla her yıl 
bütçeye gerekli ödeneğin konulacağına ilişkin 4 ncü maddessi de kabul edildikten 
sonra müzakereler tamamlandı. Millet Meclisi tarafından kabul edilen teklif 14 Mart 
1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul gördü ve yasalaştı. 

Kanun, 23 Mart 1972 tarih ve 14137 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1577: 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi kuruluş Kanununa ek 
Kanun 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 27 Şubat 1972 tarihinde 
toplanan 51 nci birleşiminde, A.P. Grup Başkanvekili Orhan Dengiz (Uşak), C.H.P. 
Grubu Başkanvekili Kemal Demir (Bolu), D. P. Grup Başkanvekili M. Vedat Önsal 
(Sakarya) ve M.G.P. Grubu Başkanvekili Vefa Tanır (Konya) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilikle önergesinin kabul edilmesiyle gündeme alındı.895 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından 
maddelere geçildi. 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun 
tasarısının 1 nci maddesiyle, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi 
gereğince Atatürk Üniversitesinde, Dişçilik Fakültesi ve Temel Bilimler ve Yabancı 
Diller Yüksekokulunun kurulduğu; 2 nci maddesiyle kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadroların 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanununa bağlı cetvele eklendiği kabul 
edildi. 

Kanun tasarısı, 25 Mart 1972 tarihinde kabul edildi. 2 Nisan 1972 tarih ve 14147 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1578: Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı 
Kanuna ek Çukurova Tıp Fakültesi Kuruluş Kanunu 

Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp 
Fakültesi kuruluş kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları, 
Millet Meclisi’nin 27 Şubat 1972 tarihinde toplanan 51 nci birleşiminde, A.P. 
Grup Başkanvekili Orhan Dengiz (Uşak), C.H.P. Grubu Başkanvekili Kemal 
Demir (Bolu), D. P. Grup Başkanvekili M. Vedat Önsal (Sakarya) ve M.G.P. Grubu 
Başkanvekili Vefa Tanır (Konya) tarafından verilen öncelik ve ivedilikle önergesinin 
kabul edilmesiyle gündeme alındı.896 

895 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), 
s. 559-560.
896 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 22, Birleşim 51 (27 Şubat 1972), 
s. 558-559.
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından 
maddelere geçildi. 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun 
tasarısının 1 nci maddesiyle, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi 
gereğince, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Adana ili dahilinde Çukurova Tıp 
Fakültesi kurulması ve Çukurova Üniversitesi bünyesinde geliştirilmek gayesiyle 
kurulan bu fakültenin tesis, araç ve kadrolarının Çukurova Üniversitesi kurulduğunda 
bu üniversiteye intikal edeceği; 2 nci maddesiyle, Çukurova Tıp Fakültesine ait 
cetvellerde yazılı kadroların Atatürk Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
6990 sayılı Kanuna bağlı sayılı cetvellere, Çukurova Tıp Fakültesi başlığı altında 
eklenmesi; 3 ncü maddesiyle Çukurova Tıp Fakültesinin, Adana ilinde Merkezî 
Araştırma Hastanesini ve Çukurova’nın diğer bölgelerinde çevre uygulama 
hastanelerini açacağı; 4 ncü maddesiyle, Çukurova Tıp Fakültesinde internlik dahil 
öğretim süresinin altı yıldır, internliği tamamlamayan öğrencilerin serbest hekimlik 
yapamayacağı hükme bağlandı. 

Kanun tasarısı, 3 Nisan 1972 tarihinde kabul edildi. 12 Nisan 1972 tarih ve 
14157 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1588: İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 
sayılı Kanuna ek Bursa Tıp Fakültesi Kuruluş Kadro Kanunu 

7. 7. 1948 tarihli ve 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa 
ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları,  Millet Meclisi’nin 
13 Nisan 1972 tarihinde toplanan 71 nci birleşiminde, Plan Komisyonu Başkanı 
yardımcısı Ahmet Arslan tarafından verilen öncelik ve ivedilikle önergesinin kabul 
edilmesiyle gündeme alındı.897 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen milletvekili bulunmadığından 
maddelere geçildi:  

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek 
Bursa Tıp Fakültesi Kuruluş kadro kanunu tasarısının 1 nci maddesiyle, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca İstanbul Tıp Fakültesinin kuruculuğu 
altında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak açılan Bursa Tıp Fakültesine ait ilişik 
1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadroların İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5247 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellere Bursa Tıp Fakültesi 
başlığı altında eklenmesi ve bu kadroların münhasıran Bursa Tıp Fakültesinde 
kurulacak olan kürsü ve enstitülerde görev alacak öğretim üyesi ve yardımcılarına 
tahsis edileceği; 2 nci maddesi, Bursa Tıp Fakültesinin en az üçü profesör olmak 
üzere 6 kişilik asli kadrosu teşekkül edinceye kadar Profesörler Kurulu ve Yönetim 
Kurulu görevini İstanbul Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu ve Yönetim Kurulunun 
yürüteceği ve asli kadronun en geç bir yıl içinde teşekkül edeceği; 3 ncü maddesi, 
Bursa Tıp Fakültesinde ders vermek üzere İstanbul Tıp Fakültesinden veya diğer 
fakültelerden gelen öğretim üyelerine kanunî yollukları ile birlikte ders saati başına 
100 lira, öğretim yardımcılarına pratik saatleri başına 50 lira ücret ödeneceği; 4 ncü 

897 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 71 (13 Nisan 1972), 
s. 692-694.
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maddesi, Bursa Tıp Fakültesinde imtihan dönemini de kapsayan bir sömestre süresi 
ile ek görev alacak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi veya diğer fakülteler öğretim 
üye ve yardımcılarına ek görev ödeneği verileceği; 5 nci maddesi, bu kanunun 3 
ve 4 ncü maddeleri uyarınca Bursa Tıp Fakültesinde görevlendirilecek öğretim üye 
ve öğretim yardımcılarının asli görevlerinden dolayı almakta oldukları üniversite 
tazminatlarına halel gelmeyeceği ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükümleri uygulanmayacağı, bunlara 6245 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi 
ile kabul edilen geçici görev yevmiyelerinin verilmeyeceği hükme bağladı. 

Kanun tasarısı, 9 Mayıs 1972 tarihinde kabul edildi. 18 Mayıs 1972 tarih ve 
14191 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1594: Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ve 1054 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki 
Kanuna ek Kanun 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve 1054 
sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 12 Mayıs 1972 
tarihinde toplanan 88 nci birleşiminde görüşüldü.898

Plan Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir), 4 seneden beri eğitim 
yapan Diyarbakır Tıp Fakültesinin öğrenci kontenjanının genişletilmesi, 1972’den 
itibaren fakültenin 5 ve 6 ncı sınıflarının da açılacak ve yeni kliniklerin hizmete 
girecek olması nedeniyle eğitim ve öğretim hizmetleriyle sağlık hizmetlerinin biran 
önce faaliyete geçmesi amacıyla tasarının ivedilikle ve öncelikle görüşülmesine 
ilişkin önergesi kabul edildi. Tasarının 1 nci maddesiyle, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan 
Diyarbakır Tıp Fakültesine ait 1 sayılı cetvelde yazılı kadroların 5239 sayılı ve 1054 
sayılı kanuna eklenmesi ve 2 nci maddesiyle Diyarbakır Tıp Fakültesi kadroları ile 
ilgili 3. 7. 1968 tarih ve 1054 sayılı kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ile 1326 sayılı 
Kanunun hükümlerinin aynen saklı kalması kabul edildi.

6 Haziran 1972 tarihinde kabul edilen ve kanunlaşan tasarı, 11 Haziran 1972 
tarih ve 14212 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1607: Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus 
okullarda döner sermaye kurulmasına dair Kanun 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye kurulmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye, Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları için Millet Meclisi’nin 29 
Mayıs 1972 tarihinde toplana 94 ncü birleşiminde Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından verilen önerge ile öncelik ve ivedilik kararı 
alındı. Kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 2 Haziran 1972 tarihinde toplanan 97 nci 
birleşiminde ele alındı.899 

898  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 88 (12 Mayıs 1972), 
s. 560-561.
899  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Haziran 1972), s. 16-33.
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Komisyon raporu, memleketin muhtelif bölgelerinde, özellikle nüfusu dağınık ve 
mahrumiyet bölgelerindeki halkı ve çocukları eğitmek, onlara ilerde faydalanacakları 
sanat dallarında mesleğe yöneltici sınıflar ve kurslar açarak daha iyi yetişmelerini 
sağlamak üzere her çeşit bölge yatılı okulları açıldığını, böylece çevrenin sağlık, tarım, 
halk eğitimi ve kalkınma faaliyetleri gibi merkezler teşekkül ederek, o bölgelerin okul 
ve öğretmen ihtiyaçlarının giderildiğini, öğretmenlerin topluca bir yerde bulunmaları 
sebebiyle tecrübe ve yetişmelerinin daha verimli olduğunu, tek öğretmenli okullardan 
çok öğretmenli okullara geçiş de sağlandığından bütçeye fazla külfet yüklemeden 
vatandaşa ve memlekete, kalkınma planlarının öngördüğü istikamette fayda sağlandığını 
belirtiyordu. Bu okulların, gerek yerleştikleri arazi üzerinde tarımsal faaliyetler 
yaparak, gerekse mevcut atölyeleriyle çevre halkına küçük el sanatlarını öğreterek 
ekonomiye katkıda bulunduklarını belirten rapor, bu faaliyetlerin yapılabilmesinin 
bir döner sermayenin mevcudiyetine bağlı olduğunu, bu sayede, meydana getirilecek 
üretim mallarının satılmasından elde edilecek gelirlerle bu okulların ihtiyaçlarının daha 
kolay karşılanacağını, bu itibarla Komisyonun, bölge yatılı okullarının faaliyetleri 
dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olmak üzere 30 
000 000 liralık bir ödeneğin, bu okulların döner sermayesinin temini için hazırlanmış 
bulunan kanun tasarısını yerinde bulduğu ifade ediliyordu. 

Komisyon raporu üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Tufan Doğan Avşargil 
(Kayseri), yatılı bölge okullarının tarihçesini, amaçlarını ve faaliyetlerini aktardıktan 
sonra tasarıyı olumlu karşıladıklarını, D.P. grubu adına söz alan Hasan Basri Albayrak 
(Rize), bu kanunun gerçekten hissedilir derecede olan bir boşluğu dolduracağını, 
Ekrem Kangal (Sivas), okulların yararını ve öngörülen 30 milyonun 40 milyon 
TL’ye çıkarılması gerektiğini, Adalet Partisi grubu adına söz alan Sabahattin Savcı 
(Diyarbakır), kanun tasarısının, isabetli ve büyük yararlar sağlayacağı kanaatiyle 
getirilmiş bulunmasından dolayı memnun olduklarını, İbrahim Öztürk (Maraş),  bu 
okulların yalnız Doğu ve Güney Doğu bölgelerine değil, örneğin Karadeniz gibi 
dağınık ve arızalı bölgelere de yayılması, bu arada bir Güney Doğu ili olan ve 22 
geri kalmış il arasına giren, seçim bölgesi Maraş’ta da açılması gerektiğini, Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), Meclis’te bir Güney Doğu Anadolu edebiyatı sürüp gittiğini, 
Türkiye’nin her tarafında geri kalmış il ve ilçe bulunduğunu, ülkenin neresinde dağlık 
ormanlık dağınık bir köy yerleşme şekli varsa oralarda da yatılı bölge okullarının 
açılmasına şiddetle ihtiyaç bulunduğunu belirttiler.900

Bütçe Plan Komisyonu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), 
getirilen kanun tasarısının Türkiye’de eğitim ve öğretimin artık nazari alandan 
çıkarılarak teknik alana doğru bir dönüşümü gösterdiğini, bu yatılı okullara 
yapılacak atamalarda tecrübeli elemanların öncelikle atanması gereğine işaret eden 
hatibe katılmamanın mümkün olmadığını, sermaye dağıtımında bazı yolsuzlukların 
olabileceği endişesini belirten konuşmacıya karşı, sermaye dağıtımının kurulan veya 
kurulacak olan bölge okullarının mahallî koşulları ve şartlarına göre, ifa edecekleri 

900  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Haziran 1972), 
s. 18-27.
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hizmetler oranında ve nitelik nazara alınarak dağıtılacağını ifade etti. 1971-1972 
ders yılında yatılı bölge okullarında okuyan öğrenci sayısısın 19 702 olduğunu 
belirten Hamamcıoğlu, 1975 yılında bu rakamın 50 bine, okul sayısının da 49’dan 
90’a çıkarılacağını sözlerine ekledi. Son sözü alan Naci Gacıroğlu (Erzurum), kanun 
tasarısının en mühim vasıflarından birinin de, bölgeler arası dengesizliği ortadan 
kaldırmak, geri kalmış bölgelerde köye giden sanatı teşvik etmek, köy kalkınmasına 
yeni bir hız ve istikamet vermek olduğunu, ancak ayrılan 30 milyon ödeneğin 
yetmeyeceğini ifade etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen yeterlik 
önergesi üzerine maddelere geçilmesi kabul edildi.

Tasarının 1 nci maddesi, yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus 
okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her 
türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat 
sapları örücülüğü, demir ve ağaç işleri ile açılacak diğer meslek dallarında meslekî 
temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda sayılan meslekî 
bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödeneklerden 30 000 000 liraya kadar döner sermaye verilebileceğini hükme 
bağlıyordu. Madde üzerinde Cavit Okyayuz (İçel) söz aldı ve maddeye desteğini belirtti. 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), İbrahim Öztürk (Maraş), Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve 
Ekrem Kangal (Sivas) önergeleriyle kanunun yapımına katkı sundular.

Tasarının 2 nci maddesi, her okul müdürünün aynı zamanda döner sermaye 
işletmesinin de müdürü olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde saymanla 
birlikte sorumlu olduğuna; 3 ncü maddesi, döner sermaye ile yapılacak çalışmaların 
gerektirdiği canlı, cansız demirbaş, hammadde ve malzeme ve bedelleri ile döner 
sermaye işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin döner sermayeden ödeneceğine; 
4 ncü maddesi döner sermaye işlemlerinin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ile 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay vizesine tabi 
olmadığına, döner sermayenin işletilmesine ilişkin esasların Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte belirtileceğine ilişkindi. 
Maddeler Meclis tarafından kabul gördü.901 

Tasarı 14 Haziran 1972 tarihinde toplanan 105 nci birleşimde yapılan oylamada, 
236 kabul ve 1 çekinser oyla kabul edildi.902 

Cumhuriyet Senatosu tarafından da 11 Temmuz 1972’de kabul edilen teklif, 20 
Temmuz 1972 tarih ve 14251 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO  1624: 1472 sayılı Özel Yüksekokul öğrencilerinin öğrenimlerine 
devam edebilmeleri için açılacak resmi yüksekokullar hakkındaki Kanunun 24. 
maddesinin değiştirilmesine ve 3. maddeye bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Millet Meclisi’nin 18 Eylül 1972 tarihinde toplanan 134 ncü birleşiminde 
görüşülen 1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksekokullar hakkındaki Kanunun 24 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun adı geçen okullarda 1972-1973 öğretim 

901  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Haziran 1972), s. 27-33.
902  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 105 (14 Haziran 1972), s. 364.
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yılında yaklaşık olarak 15 bin öğrenciyi okutabilecek olan bir kapasiteden yararlanmak 
ve okumak arzusunda bulunan gençlere, istihdam politikası ve insangücü ihtiyacını 
gözönünde tutarak imkân sağlamak amacını taşıyordu. 

Rapor üzerinde söz isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçilmesi 
kabul edildi. Tasarının, 1472 sayılı kanunun 24 ncü maddesini, resmî yüksekokul 
haline getirilen öğretim kurumlarına 1971-1972 ve onu takip eden öğretim yıllarında 
istihdam politikası ve insangücü ihtiyacı gözönünde tutularak üniversiteler veya 
resmî akademilerin öğrenci alma usulleri uygulanmak şartıyle Koordinasyon Kurulu 
kararı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile yeniden öğrenci kabul edilebilecek şekilde 
değiştiren 1 nci maddesi okundu. 

Madde üzerinde söz isteyen Reşit Ülker (İstanbul) bu kanunla üniversiteye 
giremeyenler problemi önünde yeniden özel yüksekokulların daimiliğe doğru sevk 
edildiğini, getirilen bir madde ile daha evvel çıkarılmış bulunan ve tasfiyeye doğru 
giden özel yüksekokullardan istifade imkânına gidildiğini, buna karşı çıkmanın da 
mümkün olmadığını belirtti. 

Mustafa Kemal Yılmaz (Aydın) özel yüksekokulları bitirmiş, resmî yüksekokulları 
bitirmiş, hatta üniversiteleri bitirmiş ve teknik alanda yetişmiş birçok gencin işsiz 
dolaştığını söyleyerek tedbirlerin süratle alınması dileğiyle maddeye olumlu oy 
verilmesini talep etti. 

1 nci maddenin kabul edilmesinden sonra 1472 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
“Millî Eğitim Bakanı, bulunamayacağı toplantılar için, kurul üyesi akademi 
başkanlığından veya müsteşarlardan birimi başkan seçer” fıkrasını ekleyen 2 nci 
madde de kabul edildi. 

Tasarınınn tümü üzerinde lehte konuşmak isteyen Nuri Çalik Yazıcıoğlu 
(Çankırı) önemli olanın, gençleri okutmak değil, okuyan bu çocuklara iş alanı bulmak 
olduğunu, kadroların açılması gerektiğini, okuyan öğrenciler için iş alanlarının 
hesaplanması ve okulların buna göre açılması gerektiğini ifade etti. Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı hükümetin, istifadesi mümkün olan okulları 180 milyon sarfederek 
yeni rejime uygun hale getirdiğini, bu kanunun, millî eğitim reformu yapılana kadar 
bu kapasiteden istifade etmeyi temin etme amacında olduğunu belirtti.903 

Cumhuriyet Senatosu tarafından 26 Eylül 1972 tarihinde kabul edilen kanun 4 
Ekim 1972 tarih ve 14326 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1650: Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon’da bir 
üniversite kurulması hakkında 6594 sayılı Kanuna ek Kanun 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 8 arkadaşının, 6594 sayılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adiyle Trabzon’da bir üniversite kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 8’er üyeden kurulu 90 No. 
lu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 27 Kasım 1972 tarihinde toplanan 
10 ncu birleşiminde öncelik ve ivedilik önergesi veren Geçici Komisyon Başkanı 

903  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 134 (18 Eylül 1972), 
s. 917-921.
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Salih Aygün ile Ahmet Şener’in (Trabzon) takrirlerinin kabul edilmesiyle müzakere 
edildi.  Teklifin tümü üzerinde söz isteyen bulunmadığından maddelere geçilmesi 
oya sunuldu ve kabul edildi:

Tasarının 1 nci maddesi Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon’da 
bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca 
Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak Trabzon’da kurulan Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Yer Bilimleri Fakültesine ait (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadroların 6594 sayılı Kanuna ek 19 Eylül 1963 tarihli ve 336 sayılı Kanuna 
bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yer Bilimıleri 
Fakültesi başlığı altında eklenmesini hükme bağladı. 2 nci madde, Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesinin, 10 yıl süre ile Hacettepe Ünivıertsiitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi arasımda imzalanan protokol esasları gereğince, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafımdan destekleneceğini; 3 ncü madde Karadeniz 
Teknik Üniversitesinin, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak Trabzon 
ilinde Merkezî Araştırma Hastanesi ve gerektiği kadar çevrede uygulama hastaneleri 
açabileceğini hükme bağladı. 

Ahmet Şener (Trabzon) tarafından verilen bir önerge ile geçici bir madde tasarıya 
eklendi ve Üniversite Yönetim Kurulunun Senato ve Profesörler Kurulu ve Yönetim 
Kurulu görevlerini yapabileceği de hükme bağlandı.904 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosu tarafından 4 Ocak 1973 tarihinde kabul edildikten 
sonra kanun 13 Ocak 1973 tarih ve 14420 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1731: 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun değişik 5. maddesinin uygulama süresinin on yıl uzatılmasına dair 
kanun 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci 
maddesinin uygulama süresinin 10 yıl uzatılmasına dair kanun tasarısı ile Millî 
Eğitim ve Plân  komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 3 Mayıs 1973 tarihinde 
toplanan 103 ncü birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü.

İlköğretim hizmetlerinin gelişebilmesi için halkın yardımlarının sağlanması amacını 
güden 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik 5 nci maddesinin uygulama 
süresi 1971’de tamamlanmıştı. Tasarı bunun uzatılması amacıyla hazırlanmıştı.

Tasarının 1 nci maddesi, 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 6 Temmuz 1962 gün ve 68 sayılı Kanunla değişik geçici 5 nci 
maddesinde yazılı uygulama süresinin bitimi tarihinden itibaren on yıl uzatılmasını 
hükme bağlıyordu. Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen bir önerge ile bu 
sürenin on beş yıl olması talep edildi, ancak bu talep kabul görmedi.905

904  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 10 (27 Kasım 1972), 
s. 196-199.
905  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 103 (3 Mayıs 1973), 
s. 148-149.
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Tasarının tümü oylanarak Meclis tarafından kabul edildi. 23 Mayıs 1973 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 31 Mayıs 1973 
tarih ve 14550 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1732: 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 
Kanununun 78. maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

5. 1. 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
b fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Çorum milletvekili Kemal 
Demirer’in aynı fıkranın değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 3 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 103 
ncü birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz tarafından verilen öncelik ve 
ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü. 

Tasarı, vilâyetlere 1973 yılı bütçesinden tahsis edilmiş olan ödeneğin, personel 
giderleri için harcanmasını önlemek ve bir an önce yatırıma dönüştürülmesini 
sağlamak maksadıyla hazırlanmıştı. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), 78 nci maddeye göre, Genel Bütçeden okul yapımı 
için vilayetlere gönderilen paranın % 30’unun özel idarelere sosyal hizmetler için, 
% 9’unun da personel hizmetleri için harcandığını, oysa personel harcamalarının 
% 9’un çok üstüne çıktığının uygulamada görüldüğünü belirterek bu değişikliği 
yerinde gördüğünü ifade etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir) bu tasarıyla sosyal 
hizmetler tamamen çıkarıldığı için gönderilen paraların bir kısmının okul yapımına 
aktarılacağını ve bunun  uygun olduğunu belirtti. 

Maddelere geçilmesi kabul edilerek, tasarının, 78 nci maddenin b fıkrasını 
değiştiren 1 nci maddesi; küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul 
öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders araçlarının bedeli, 
öğrencilerin yiyecek, giyecek eksiklerinin giderilmesi, esaslı hastalıkların tedavisi, 
bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağlık memuru ve hemşireleri, yapı 
işlerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı 
kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine harcanacağını, ancak, 
ilçe ilköğretim müdürlüklerinde ve ilkokullarda çalıştırılacak genel ve yardımcı 
hizmetler sınıfına dahil personelin aylıklarının genel bütçeden ödeneceğini hükme 
bağladı. Tasarı hakkında Sabri Yahşi (Kocaeli) ve Kemal Kaya (Kars) müştereken 
ve Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) önergeler sundular. Yahşi ve Kaya’nın önergeleri 
kabul edilerek tasarıya son hali verildi. Tasarının tümü oya sunularak kabul edildi.906

23 Mayıs 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
31 Mayıs 1973 tarih ve 14550 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1733: Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanunun 2. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı Kanunun 
1. maddesinin değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 
3 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 103 ncü birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü. 

906  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 103 (3 Mayıs 1973), 
s. 149-152.
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Tasarı, yayınevlerinin sayısını her ilde çoğaltmak 1970 yılından beri 7 milyon 
çocuğa bedava verilen ders kitaplarının basımına devam etmek, Batı Almanya, 
Kıbrıs, Hollanda ve Kerkük’te Türk çocuklarının okuyacakları kitapları satan 
yayınevleri açmak amacıyla hazırlanmıştı. 

Tasarının 1 nci maddesi, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini; Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin bir yıl içindeki yayın 
faaliyetinin bir bütün olarak hesap edileceği, sermaye toplamı 50 (elli) milyon liraya 
baliğ oluncaya kadar her yıl sonunda elde edilecek kârların sermayeye ekleneceği, 
Bakanlar Kurulunun lüzumu halinde bu mütedavil sermayeyi 99 (doksandokuz) 
milyon liraya çıkarabileceği şeklinde değiştirdi. Geçici 1 nci madde, bu kanun 
hükmünün Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin 1968 malî yıılı başından itibaren 
devam edegelmekte olan muamelelerine de şâmil olduğunu hükme bağladı.907

23 Mayıs 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
31 Mayıs 1973 tarih ve 14550 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1739: Milli Eğitim Temel Kanunu 
Melen hükümetinin reform kanunlarından biri olarak Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan Millî Eğitim temel kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları, Millet Meclisi’nin 28 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 116 ncı birleşiminde 
müzakere edilmeye başlandı. Millî Eğitim Temel kanun tasarısı, Melen hükümetinin 
programında Millî Eğitim Reformu olarak yer alıyordu. Bu reform tasarısı, Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan hazırlıkların Yüksek Planlama Kurulu ile 
Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 13 Ekim 1972 tarih ve 14/335 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Reformu Stratejisi uyarınca hazırlanmış ve Millet 
Meclisine sunulmuştu. 

Tasarının gerekçesi Millî Eğitimin Cumhuriyet’in ilanından sonra geçirdiği 
evrimi özetledikten sonra eğitimin temel sorunlarını şöyle sıralıyordu: 

1. Millî birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesi:
Tasarı, Türkiye’de vukubulan gençlik olaylarının ve anarşik hareketlerin 

nedenlerini millî eğitim sisteminde arayarak Türk milletinin bütün fertlerinin Atatürk 
devrimlerine, Türk milliyetçiliğine ve demokrasi ideallerine bağlı vatandaşlar olarak 
yetişmelerini sağlayan, böylece millî birlik ve bütünlüğü gerçekleştiren eğitim 
programlarının geliştirilmesi, uygulamanın titizlikle izlenmesi, bu arada öğretmen 
yetiştirmeye daha büyük bir önem verilmesi gerektiğini belirtiyordu.

2. Okul öncesi eğitimi:
4-6 yaş döneminin, çocuklar için zihin yeteneğinin çok hızla gelişmesi ve eğitim 

bakımından çok önemli olduğu bir çağ olması nedeniyle, tasarı, aileler arasındaki 
bölge, seviye, çevre farkları dikkate alınarak bu konunun önem kazandığını, bu 
itibarla okul öncesi eğitiminin sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak 

907  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 103 (3 Mayıs 1973), 
s. 152-153.
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devletin malî imkânları ölçüsünde uygulanması gerektiğini belirtiyordu. Tasarı, 
uygulamanın plan hedeflerine göre yürütüleceğini ve Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde özel teşebbüsü teşvik edici tedbirlere ağırlık verileceğini ifade ediyordu. 

3. İlköğretim:
Temel eğitimin 7-11 yaş grubunu içine alan ilköğretimde sorunun, Cumhuriyet 

hükümetlerinin büyük çabalar harcamalarına rağmen okullaşma oranının yüzde 
yüze getirilememesi olduğunu belirten tasarı gerekçesi, okullaşma oranının yüzde 
88,6 olduğunu, özellikle Güney Doğu Anadolu’da bu oranın ortalamaya göre çok 
düşük bulunduğunu, okullaşmanın yüzde yüz gerçekleştirilmesinde en güç döneme 
gelindiğini belirtiyordu. Gerekçe, okulu bulunmayan köylerin, çeşitli bölgelerin 
uzak ve sarp bölümlerinde kaldığını, buralarda yerleşmelerin çok dağınık, nüfusun 
250 ‘nüı altında olduğunu ve çoğuna altyapı yatırımları yapılmadığı veya yetersiz 
olduğu için okul yapımında büyük güçlüklerle karşılaşıldığını vurguluyordu.

Beş yıllık ilkokul öğrenimi süresinde öğrencilerin çevreye uymalarını, pratik bazı 
bilgiler edinmelerini sağlayacak program esneklikleri bulunmakla birlikte, bunlardan 
yararlanma imkânlarının her zaman bulunmadığı, ilkokulun genellikle öğrencilerine 
temel bilgiler ve iyi yurttaşlık bilgileri verdiğini, ancak ilkokulu bitirenlerin yüzde 
52’sinin üst öğrenime gitmediğini belirten gerekçe, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun, ilkokuldan sonra üst öğrenime gitmeyen 12 - 14 yaş grubuna hayat ve 
iş alanları için geçerli beceri kazandıracak yetiştirici kurslar ve sınıflar açılmasını 
öngördüğünü, fakat yeterli imkân ve kaynakları tespit etmediğinden bu görevin 
yerine getirilemediğini vurguluyordu. 

İlkokul mezunlarına beceri kazandıracak bir kuruluşun bulunmayışı ve çıraklık 
düzeninin de hâlâ kurulamamış, olması, bu kademede büyük bir boşluk doğuruyordu. 
Tasarı, temel eğitimin 8 yıla çıkarılarak programların öğrencilerin ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerini ortaya koyacak ve onlarda belli meslek ve becerilere karşı sevgi ve 
yönelme uyandıracak şekilde geliştirileceğini belirtiyordu. Böylece, temel eğitimden 
sonra üst öğrenime gitmeyecek öğrencilerin, kalkınmanın gerektirdiği insangücü 
ihtiyaçlarını daha kolay karşılayacak duruma gelmelerinin sağlanması, nüfusu az ve 
dağınık olan, ayrı ayrı ilkokul ve ortaokul götürülmesi mümkün olmayan yerler için 
bölge temel okulları açarak geniş vatandaş kitlelerinin temel eğitiminin sağlanması, 
böylece uzun dönemde 8 yıllık mecburî eğitimin gerçekleştirme yoluna girilmesi 
tasarının amaçları arasında sayılıyordu. 

4. Ortaöğretim:
İki kademeden kurulu ortaöğretimin sorunları, birinci kademe olan 

ortaokullarda öğrenci fazlalığına karşın özellikle bazı dallarda öğretmen azlığı, 
bina laboratuvar, atelye, konferans ve spor salonu, uygulama bahçesi ve ders 
araç gereçleri yetersizliği olarak sayılıyordu. Öğretim programlarının genellikle 
öğrencilerin ferdî farklılıklarına cevap verecek esnekliğe sahip olmaması, çevrenin 
ekonomik özeliklerinin yeter derecede dikkate alınmaması, onlarda bazı meslek ve 
becerilere karşı sevgi ve yönelme uyandırmadığı için, öğrencilerden üst öğrenime 
gitmeyeceklerin hayata uyabilmelerini kolaylaştıramaması, uygulama ve deneylerin, 
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imkânsızlıklar sebebiyle istendiği şekilde yapılamadığı için derslerde genellikle 
nazarî bilgilerin aktarılması ve bu maddî ve manevî eksikliklerin verimi etkilemesi 
de sorunlar arasında yer alıyordu. Verim düşüklüğünü, 1970-1971 öğretim yılında 
birinci sınıfta yüzde 40, ikinci sınıfta yüzde 29, üçüncü sınıfta yüzde 27 oranında 
öğrencinin sınıfta kalması gösteriyordu. 

Ortaöğretimin ikinci kademesinde genel öğretim veren liselerde durum, birinci 
kademeden farklı değildi. Liselerde özellikle fen dalları öğretmenleri çok daha da 
azdı. Gerekçei liselerin, yükseköğretime götüren tek yol olarak göründüğü için, aynı 
seviyede olan meslekî ve teknik öğretim okullarının zararınaöğrencileri kendilerine 
çektiğini; dolayısıyla zaten sınırlı olan imkânları zorladığını ve öğrenci kalitesinin 
düştüğünü; liselerde, yatırımların tam olarak yapılamamasından sınıf mevcutlarının 
anormal şekilde arttığını ve okulların yeterli sayıda araç ve gereçlerle donatılmadığını 
vurguluyordu. Okulların fizikî şartlarının bozulması liselerde verimin düşmesinde rol 
oynuyordu; 1970-1971 öğretim yılında liselerde sınıfta kalma oranı, birinci sınıfta 
yüzde 42, ikinci sınıfta yüzde 28, üçüncü sınıfta yüzde 25 olarak gerçekleşmişti. 

İkinci devre ortaöğretim kuramlarında gerekli yöneltme hizmetinin 
yapılamaması, öğrencilerin kabiliyetleri ölçüsünde bir eğitimle hayata ve iş alanlarına 
hazırlanmalarını sağlayacak esnek programlar olmayışı ve çeşitli programlar 
arasında yatay ve dikey geçiş imkânlarının bulunmayışı; ilköğretimve ortaöğretim 
içindeki genel, meslekî ve teknik okulların birbirinden ayrı olarak planlanmış ve 
düzenlenmiş olması, bu öğretim kurumlarının amaç, ilke, metot yönünden büyük 
farklılıklar içinde çalışması Türk millî eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmedeki 
sorunlar olarak sayılıyordu. 

Bu kademede, kalkınmanın gerektirdiği orta seviyeli insangücünü yetiştirecek 
olan meslekî ve teknik öğretim okullarının gereken rağbeti görmediğinin 
belirtildiği gerekçe, bu okulları bitirenlere sanayide güçlükle iş verilmesinin, iş 
hayatına hazırlayan imkânların öğretim sırasında gerekli derecede yaratılmamış 
olmasının, öğretimin sanayi ve hizmet kesimleri ile ilişki kuramaması yüzünden 
teknolojik gelişmelerin izlenememesinin, bu kurumlardan çıkanların ücret, yetki 
ve sorumluluklarının tespit edilememiş olmasının, toplumda sadece yükseköğretim 
görmüş olanların itibar görmesinin, buna karşılık, meslekî ve teknik okulları 
bitirenlerden üniversiteye girişte aday olmak isteyenlere lise imtihanlarını vermenin 
şart koşulmasının, meslekî ve teknik öğretimde çekiciliği azaltan sebepler arasında 
olduğunu belirtiyordu. 

Gerekçe, ortaöğretimin yapısını birbirlerine kapalı dikey kuruluşlardan ibaret sayan 
uygulamanın sakıncalarını, toplumda sosyal sınıflar yaratacak nitelikle olması, yatay 
ve dikey sosyal mobiliteyi kolaylaştırmaması, aynı seviyede çeşitli okul mezunları 
arasında aşağılık duygusu veya huzursuzluk doğurması, çeşitli kabiliyetlerin belli 
bir kanala zorlanması, nihayet üniversite öğrenimine girişte yalnız lise yolunun 
itibar görmesi ve diğer öğrenimlerin arka plana itilmesi olarak niteliyordu. Gerekçe, 
eğitimin demokratikleştirilmesi ilkeleri ile bağdaşmayan ortaöğretim sistemindeki 
birbirlerine kapalı dikey kuruluşlar halindeki okullar arasındaki aşılmaz duvarları 
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eritmek ve ortaöğretim sistemini öğrencilerin başarılarına göre yönelebileceği çeşitli 
programlardan kurulmuş bir bütünlük içinde yeniden düzenlemek amacıyla VIII. 
Millî Eğitim Şûrasında, genel, meslekî veya teknik hangi tür programı uygularsa 
uygulasın, bütün ortaöğretim okullarının lise adı altında toplanması ve uygulanan 
program veya programların adını da başa koymak suretiyle bunlara lise, teknik lise, 
fen lisesi, meslek lisesi, çok programlı lise gibi adlar verilmesinin kararlaştırıldığını, 
böylece öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre üst öğrenime veya iş hayatına 
hazırlayan çeşitli programlardan oluşmuş bir yapı kazanacağını belirtiyordu. Tasarı, 
bu sistemde yöneltmenin temel ilke olacağını, yöneltmeyi sağlamak için eğitim 
kurumlarından rehberlik hizmetlerinin teşkilâtlandırılacağını ve öğrenci başarısının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesinde, kategorik imtihanlar yerine, devamlı ve objektif 
ölçme ve değerlendirme metotlarının kullanılacağını ifade ediyordu.

5. Yükseköğretim:
Üniversiteler, akademiler ve lise öğrenimi üzerine en az iki yıllık öğrenim veren 

yüksekokullardan oluşan yükseköğretimde 175 000 öğrenci vardı. Bu öğrencilerden 
çoğu genel eğitim dallarında toplandığından, meslekî ve teknik alanlarda kalkınma 
planlarında öngörülen insangücü ihtiyaçları karşılanamıyordu. Planlı dönemde fen 
dallarında öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki oranı, ancak yüzde 21,9›dan 
yüzde 25,3›e çıkmış; buna karşılık edebiyat ve sosyal bilimlerin oranı yüzde 
65,2›den yüzde 61,1›e düşmüştü. Yükseköğretimde okullaşma oranı çağ nüfusunun 
yüzde 6,8›iydi, dolayısıyla yaratılan kapasite istekleri karşılayamıyordu. Gerekçe, 
bazı bakımlardan daha avantajlı olan farklı statülerin varlığının, üniversiteler 
arasında huzursuzluk yarattığını, yükseköğretim kurumları arasında özellikle 
öğretim elemanları statüsünde asgarî ortak ölçülerin bulunmayışının, yüksekokulları 
daha çekici olan akademi statüsüne dönüşmeye zorladığını; bu karışık ve huzursuz 
durumun, yükseköğretimi iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde bütünleştirmeyi ve bütünleştirilmiş yeni ortaöğretim sistemi ile 
tutarlı bir yapıya kavuşturmayı zorunlu kıldığını belirtiyordu. 

Üniversiteler ile akademilerin, özel kanunları vardı. Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı olan Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulları ile Güzel Sanatlar Akademisi 
de, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri gibi, özel kanunlarla akademi statüsüne 
kavuşturulmuşlardı. Gerekçe, sıranın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer 
yüksekokullara geldiğini, bunlar için hazırlanmış olan Devlet Yüksekokullar kanunu 
tasarısının ayrıca Meclislere sunulacağını belirtiyordu. 

Böylece, Millî Eğitim Temel Kanunu ile okul öncesi temel eğitim, ortaöğretim 
ve yükseköğretim kurumlarını kapsayan örgün eğitimin yapı bakımından, dengeli ve 
ahenkli bir sistem bütünlüğü kazanacağı ümit edildiyordu. 

6. Yaygın eğitim:
Temel eğitimin en önemli sorununun, Türk halkının cahillikten kurtarılması 

olduğunu belirten gerekçe, yeni harflerin kabulünden beri okuma yazma öğretiminin 
Millî Eğitim Bakanlığını en fazla uğraştıran konu olduğunu, fakat harcanan bütün 
çabalara rağmen halkın yüzde 45’ine okuma yazma öğretmenin mümkün olamadığını 
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ifade ediyor; yaygın eğitimin daha kısa sürede ve daha az masraflı, kalkınmanın 
gerektirdiği sayı ve nitelikte insangücünü yetiştirecek bir sistem olduğu halde, 
bu eğitimin çalışma hayatına dönük, fonksiyonel bir birim özelliği kazanmasının 
sağlanamadığını vurguluyordu. Geniş kitlelere vatandaşlık eğitimi verilmesi, kültür 
değerlerinin yayılması ve benimsetilmesi, millî birlik ve bütünlüğün sağlanması, 
sosyal kalkınma çabalarına eğitim yolu ile katkıda bulunulması gibi alanlarda 
yapılan çalışmaların çok sınırlı kalması da eğitimin sorunları arasında sayılıyordu. 

Kanun tasarısından, yaygın eğitimin, örgün eğitimden yeter derecede 
yararlanamayan vatandaşların mecburî temel eğitimlerini tamamlaması, hayata ve 
iş alanlarına hazırlanmalarına yardımcı olması ve yetişkinlerin mesleklerine daha 
olumlu olarak uymalarını ve sürekli olarak yetişmelerini ve gelişmelerini sağlamak 
için örgün eğitim yanında ve dışında girişilen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini sağlaması bekleniyordu.

7. Öğretmenlik mesleği:
Her derece ve türdeki eğitim kurumları için gerekli sayıda ve nitelikte öğretmen 

yetiştirilmesi ve istihdam şartlarının çekici kılınması, öğretmenlik mesleğinin en kısa 
zamanda yükseköğretim seviyesine getirilmesi, bu alanda da Avrupa standartlarına 
ulaşılması, ortaöğretimde gerekli sayı ve nitelikte öğretmen yetiştirilmesi, 
öğretmenlerin toplum içindeki statüleri ile görevleri arasında denge kurulması, 
öğretmen ve yöneticiler için istihdam şartlarının geliştirilmesi, mahrumiyet 
bölgelerinde çalışmayı teşvik edici tedbirlerin hızla getirilmesi kanunun amaçları 
arasında sayılıyordu. 

Gerekçe, bu sorunlar, amaçlar ve ilkelerden başlayarak okul öncesinden 
yükseköğretim sonuna kadar bütün örgün ve yaygın eğitimin bir sistem bütünlüğü 
içinde ele alınması ve eğitimin devamlılık ve istikrar içinde, yenileşme, gelişme ve 
yayılmasına imkân verecek esasların, bir temel kanunda toplanması zorunluluğunun 
bulunduğunu, bu zorunluluğun, Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı temel gerekçesi 
olduğunu belirtiyordu. 

Tasarı, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan genel amaç ve ilkeleri, 
eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul, bina ve tesisleri eğitim 
araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim görev ve sorumluluğu ile ilgili temel 
hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde ele alma amacındaydı.

Tasarı yedi kısımdan oluşuyordu: 
Birinci kısım Türk millî eğitiminin genel amaçları ve bunların gerçekleştirilmesinde 

uyulacak temel ilkeler bölümleri bulunuyordu. 
İkinci kısım, genel amaçları, temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirecek 

olan Türk eğitim sisteminin genel yapısına ayrılmıştı. Üç bölümden toplanan bu 
kısmın birinci bölümünde Türk eğitim sistemini belirten genel hükümler, ikinci 
bölümünde örgün eğitimi teşkil eden okul öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğretim 
ve yükseköğretim, üçüncü bölümünde ise yaygın eğitim bölümü ana çizgileriyle 
takdim ediliyordu. 
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Üçüncü kısımda, öğretmenlik mesleği okul öncesinden yükseköğretime kadar 
bütünlük içinde ve öğretmenlerin yetiştirilmesini, görevlendirilmesini, hizmetiçi 
eğitimi ve istihdam şartlarını, mesleğin tümü için geçerli ortak hükümlere bağlıyordu. 

Dördüncü kısım eğitim sisteminin altyapısını teşkil eden okul bina ve tesislerine 
ayrılmıştı. 

Beşinci kısım, eğitim sisteminin başka bir unsuru olan eğitim araç ve gereçleriyle 
ilgili hükümleri kapsıyordu. 

Altıncı kısımda, devletin eğitim görev ve sorumluluğunu düzenleyen ve Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluş ve görevlerine temel olan ana hükümler 
belirtiliyordu.

Yedinci kısım, son hükümleri ve yürürlük maddelerinden oluşuyordu. 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı askerî eğitim merkezleri, harb okulu, sınıf 

okulları ve akademiler hariç resmî ve özel bütün eğitim kurumlarının bu kanun 
hükümlerine tabi olması öngörülüyor ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra 
kuruluşunun bu sisteme cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi planlanıyordu. 

Temel kanun içinde mütalâa edilemeyecek nitelikte ayrıntıları bulunan teşkilât 
kanun tasarısının, kamu idaresinin reorganizasyonu ile ilgili çalışmalara paralel 
olarak hazırlanacağı ve bu temel kanunun arkasında Meclislere sunulacağı da 
belirtiliyordu. 

Gerekçe, tasarının getirdiği başlıca yenilikleri şöyle sınıflandırıyordu:
1. Tasarının kanunlaşması ile Türk milletinin bütün fertlerinin Atatürk ilkelerine 

ve Türk milliyetçiliğine bağlı iyi birer vatandaş olarak Türk toplumunun ihtiyaçlarına 
göre yetiştirmek suretiyle, sağlam bir millî birlik ve bütünlük içinde, yurdun iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmasını gerçekleştirmeyi ve hızlandırmayı ve Türk milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmeyi hedef tutan 
millî eğitim amaçları ve bunların gerçekleşmesinde uyulacak temel ilkeler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince kabul ve ilân edilmiş olacağı belirtiliyordu.

2. Gençlerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 
yetiştirilmeleri için eğitimin muhteva ve metotlarının yöneltme ilkesine dayalı 
olarak düzenlenmesi ve rehberlik hizmetleriyle objektif ölçme ve değerlendirme 
tekniklerinden yararlanılması imkânlarının sağlanacağı düşünülüyordu.

3. Türk eğitim sisteminin yapısının, Türk vatandaşlarının örgün ve yaygın eğitim 
kuramlarında ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde toplumun ihtiyaçlarına göre 
yetiştirilmelerini ve imkân ve fırsat eşitliği içinde daha üst öğrenim basamaklarına 
geçebilmelerini sağlayacak şekilde kurulacağı, bunun için de her derece ve türdeki 
okulların, kendi içlerinde ve bunlarla yaygın eğitim kurumları arasında yatay ve 
dikey geçişlere imkân verecek ve birbirlerini tamamlayacak bir sistem bütünlüğü 
içinde düzenlenmesi öngörülüyordu. 

4. Çocukların zihin yeteneklerinin hızla geliştiği bir dönem olan okul öncesi 
eğitimin, Türk eğitim sisteminde önemine uygun bir yer alması öngörülüyordu. 
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5. 7-14 yaşlarını kapsayan temel eğitimin, öğrencilerin hayata hazırlanmalarını 
sağlamak amacıyla ilk ve ortaokulu içine alarak eğitim sisteminin alt kademesini 
meydana getirecek ve uzun dönemde mecburî öğrenim süresini 8 yıla çıkaracak 
şekilde yeniden düzenlenmesi öngörülüyordu. 

6. Genel eğitime ağırlık veren ve birbirlerine kapalı dikey kuruluşlar şeklinde 
bulunan orta öğretim sisteminin, meslekî ve teknik eğitime ağırlık veren, öğrencileri 
ilgi, istidat ve kabiliyetlerine ve toplum ihtiyaçlarına göre yükseköğretime, iş 
alanlarına ve hayata hazırlayan, aralarında yatay ve dikey geçişler bulunan lise adı 
altında çeşitli programlardan veya okullardan oluşmuş bir sistem bütünlüğü içinde 
yeniden düzenlenmesi düşünülüyordu. 

7. Nüfusu az ve dağınık olan veya gerekli görülen yerlerde orta öğretimin 
genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok 
programlı liselerin kurulması planlanıyordu.

8. Genel, meslekî veya teknik nitelikte orta öğrenimlerini bitiren gençlerin, 
yetiştirildikleri yönde yükseköğretime geçebilmelerinin yeni bir statüye 
kavuşturulması amaçlanıyordu. 

9. Yükseköğretimin, millî eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi 
lisans ve lisansüstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlüğe kavuşturulması, statüleri 
arasında aşırı derecede farklılıklar bulunan yükseköğretim kurumlarının bu kanunun 
getirdiği ortak esaslar çerçevesinde yeniden düzenlenmesi, bu bütünlük içinde 
teknoloji üretimi ve uygulaması için eleman yetiştirmek üzere temel iki kanalda 
görev alacak kuruluşlar bulunması ve bu kanallar arasında öğrencilere kabiliyetlerine 
göre geçiş yollarının açık tutulması öngörülüyordu. 

10. Örgün eğitimden yeteri kadar yararlanamayan kimselerin, yaygın eğitim 
yoluyle toplum ihtiyaçlarına göre sürekli bir şekilde yetiştirilmeleri amaçlanıyordu.

11. Öğretmenliğin meslek olarak bir bütünlüğe kavuşturulması, öğretmen 
yetiştiren kurumların seviyesinin yükseltilmesi, gerek bu kurumlar gerekse hizmet 
içi eğitim, öğretmenlerin yatay ve dikey geçişlerle yükselmelerine imkân verecek 
şekilde düzenlenmesi, öğretmenlerin yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmaları ve 
gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere 
konut sağlanmasının esaslarını belirlenmesi amaçlanıyordu. 

12. Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, 
donatım, araç - gereç ve öğrenci kapasiteleri ile ilgili standartların tespit edilmesi ve 
eğitim kurumlarının bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli 
olarak işletilmesi amaçlanıyordu.

13. Eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile diğer eğitim araç 
ve gereçleri, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim 
malzemelerinin hazırlanması ve temini ile ilgili esasların, eğitim teknolojisindeki 
yeniliklere ve modern program geliştirme tekniklerine uygun olarak yeniden 
düzenlenmesi planlanıyordu.
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14. Temel hükümleri belirtilen Türk eğitim sisteminin devlet adına 
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığının yetkili ve 
sorumlu kılınması ve buna göre Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşunun 
temel kanundaki sistem bütünlüğüne cevap verecek şekilde kanunla yeniden 
düzenlenmesi amaçlanıyordu. 

15. Bu kanun tasarısının, eğitime ayrılan kaynakların, vatandaşların ve toplumun 
ihtiyaçlarına göre en elverişli şekilde kullanılmasına zemin hazırladığı belirtiliyordu. 
Uzun dönemli kalkınma stratejisi ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, ilgili yaş 
nüfuslarında okullaşma oranları olarak, temel eğitimin birinci kademesi için 1977’de 
yüzde 100, ikinci kademesi için 1977’de yüzde 50, 1995’te yüzde 75, ortaöğretim için 
1977’de yüzde 25, 1995’te yüzde 45, yükseköğretim için 1977’ de yüzde 9, 1995’te 
yüzde 15 gibi ileri hedefler öngörülüyordu. Buna göre, kalkınma planlarında eğitime 
verilen ağırlık ölçüsünde, Millî Eğitimden beklenen hizmetlerin gerçekleşmesinin 
hızlı ve başarılı olacağı, tasarının Türk devletinin millî eğitim politikasının ve 
demokrasinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı belirtiliyordu.908 

28 Mayıs 1973 günü toplanan 116 ncı birleşimde Millî Eğitim Temel kanunu 
tasarısı hakkında Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi önergesini sundu. Bu önergenin kabul edilmesiyle Plân Komisyonu 
Başkanvekili Naci Çerezci tarafından, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
bitinceye kadar maddeler üzerinde verilecek değiştirge önergelerinin Başkanlığa 
tevdiine ve değiştirge önergeleri verilen maddeler üzerinde görüşme açılmasına, 
diğer maddelerin okunup oylanmasına karar verilmesine ilişkin bir önerge verildi. 
Bu önerge de kabul gördü. 

Tasarının tümü üzerinde ilk sözü D.P. grubu adına Hasan Basri Albayrak (Rize) 
aldı. Albayrak, toplumun içinde bulunduğu durumun Millî Eğitimle çok yakın bir ilgisi 
ve ilişkisi olduğunu, millî tarihin objektif ölçüler içerisinde öğretilmesi gerektiğini, 
öğrencilere milli birlik ve milliyetçilik duygusunun, tarih şuuru ile tarih bilgisiyle 
verilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhuriyetçi Güven Partisi adına söz alan Mehmet 
Türkmenoğlu (Kayseri) tasarıyı özetledi ve din görevlisi yetiştirmenin özelliklerinin 
icabı göz önüne alınarak imam - hatip liselerine öğrenciyi hazırlamak üzere bu 
okulların, kendi bünyelerinde temel eğitimin ikinci kademesi seviyesinde okullar 
açmaları gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hüseyin 
Dolun (İstanbul) Millî Eğitim Temel Kanununun öğrenim süresini beş yıldan sekiz 
yıla çıkarmakla, Türk Millî Eğitiminin içinde bulunduğu bunalımdan kurtarılmasına 
bir çözüm yolu olmayacağı inancını belirtti. Eğitimin fizikî sorunlarından söz ederek 
konuşmasına başlayan Dolun, iyi öğretmen yetiştirmenin önemini vurguladı. İyi 
bir öğretmenin yurt gerçeklerini öğrencilerine öğretmesi gerektiğini söylemesi ile 
A.P. sıralarından tepki ile karşılaşan Dolun, tasarının geri çekilmesi ve ulusa daha 
yararlı bir işin, 2,5 milyon yurt evlâdının okuyamadığı köylere okul götürerek 

908  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 116 (28 Mayıs 1973), 
s. 703 vd.; 893 Sıra Sayılı Basma Yazı: Millî Eğitim Temel kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko-
misyonları raporları.
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yapılması gerektiğini belirtti. A.P. grubu adına söz alan İhsan Ataöv (Antalya) 
C.H.P. sözcüsünün konuşmasını eleştirerek sözlerine başladı. Ataöv, A.P.’nin eğitim 
temel meseleleri hakkındaki görüşlerini açıkladıktan sonra parti programları ve 
seçim beyannameleri ile A.P.’nin eğitim hakkındaki görüşlerini anlattı. C.H.P. grubu 
adına söz alan Mustafa Üstündağ (Konya) reformun kalkınmaya yeni güçler ilâve 
etme yönünde üretimi artırıcı ve kalkınma engellerini giderici yönde olacağını, bu 
ilkelerin ışığı altında maddelerin reform ilkeleri açısından incelenmesi durumunda 
tasarının bu kriterleri karşılamadığını belirtti. Mehmet Yardımcı tasarının olumlu 
sonuçlar getireceğini söyledi. Şahsı adına söz alan Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) 
seçim bölgesinin sorunlarını ve tasarı hakkında temennilerini aktardığı konuşmasını 
ardından birleşim sona erdi.909  

Tasarının müzakereleri 29 Mayıs 1973 günü toplanan 117 nci birleşimde devam 
etti. Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) tarafından verilen kifayet önergesinin kabul 
edilmesi üzerine maddelere geçildi. C.H.P. milletvekillerinin çoğunluk olmadığı 
yönünde itirazları kabul etmeyen Başkan üzerinde önerge bulunan maddeler hakkında 
görüşme açacağını, önerge bulunmayan maddeleri görüşmesiz oya sunacağını 
belirtti. Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının üzerinde önerge verilen maddeleri, 1, 
2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 34, 40,41,42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 55 nci maddelerdi. Önerge sahipleri çoğunlukla Mustafa 
Üstündağ (Konya), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) ve Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 
idi. Komisyon üzerinde önerge verilmiş maddeleri önergelerle birlikte geri istedi ve 
bu talep kabul edildi. Birleşimde üzerinde önerge verilmemiş maddeler okunup oya 
sunularak kabul edildi. 

5 nci maddenin okunması sırasında C.H.P. sıralarından Hüdai Oral (Denizli), Şinasi 
Çolakoğlu (Gaziantep), Sadrettin Çanga (Bursa), Mustafa Çalıkoğlu (Çanakkale) ve 
İbrahim Öztürk (Kahraman Maraş) ayağa kalktılar ve yoklama talebinde bulundular. 
Yapılan yoklamanın sonunda çoğunluğun bulunduğu anlaşılarak müzakereye devam 
edildi. Birleşimde hakkında önerge verilmemiş maddelerin kabulünden sonra Plan 
Komisyonu adına söz alan Mehmet İsmet Angı (Eskişehir), Komisyonun önergeleri 
tetkik ettiğini ve maddelerin Komisyondan geldiği şekilde görüşülmesini talep etti. 
Genel Kurul, 1 nci maddeden başlayarak önerge verilen maddeleri müzakere etmeye 
başladı. Birleşimde 10 ncu maddeye kadar olan maddeler görüşüldü.910 

C.H.P. sıralarından beş milletvekilinin ayağa kalkarak yoklama talep etmesi 
üzerine çoğunluk olmadığı anlaşıldığından birleşim sona erdi. 

Tasarının müzakereleri 30 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 118 nci birleşimde 
devam etti. 10 ncu maddenin kabulünden sonra demokrasi eğitimi ile ilgili 11 nci 
madde müzakereleri yapıldı. Türk eğitiminde lâikliğin esas olduğu, din eğitimi ve 
öğreniminin ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin 
isteğine bağlı olarak verileceği ve bu isteğin kayıt esnasında veliler tarafından okul 

909  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 116 (28 Mayıs 1973), 
s. 583-630.
910  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 117 (29 Mayıs 1973), s. 9-40.
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idaresine yazılı olarak bildirileceği hususundaki 12 nci madde, hayli tartışmalı 
müzakerelerden sonra Komisyondan geldiği gibi kabul edildi. Tasarı üzerinde önerge 
verilmiş olan 16 ncı maddeye kadar müzakere edildi.911 

31 Mayıs 1973 günü toplanan 119 ncu birleşimde maddelerin görüşmeleri 
tamamlandı. Mustafa Üstündağ (Konya), Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu (Çankırı), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Musa Doğan (Kars), Enver 
Akova (Sivas), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Sabri Yahşi (Kocaeli), Yusuf Ziya 
Yağcı (Ankara), İsmet Kapısız (Yozgat), Mustafa Üstündağ (Konya) ve Hüsamettin 
Başer (Nevşehir) müştereken, İsmet Kapısız (Yozgat), Zekiye Gülsen (Çanakkale), 
Mehmet Aslantürk (Trabzon) ve İbrahim Öktem (Bursa) tarafından hakkında 
önerge verilen maddeler müzakere edildi. Yürürlük ve yürütme maddelerinin kabul 
edilmesinden sonra tasarının tümü üzerinde ve aleyhte Mustafa Üstündağ (Konya) 
söz aldı. Tasarının lehinde Sezai Orkunt (İstanbul) görüşlerini sundu. 

Tasarının tümü oya sunularak kabul edildi. Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz 
(Uşak) teşekkür mahiyetinde söz aldı.912 

14 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
kanun, 24 Haziran 1973 tarih ve 14574 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1750: Üniversiteler Kanunu 
Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları, 

Millet Meclisi’nin 22 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 113 ncü birleşiminde ele 
alındı.

Tasarı, Nihat Erim’in başbakanlığı sırasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
reform kanunlarından biri olarak hazırlanmıştı. Tasarının gerekçesi, 1961 Anayasasının, 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın plâna bağlanacağı ve kalkınmanın bu 
plâna göre gerçekleştirileceği ilkesine rağmen yükseköğretim alanında, özellikle 
üniversiteler açısından plân dönemlerinin gerektiği gibi değerlendirilemediğini 
vurguluyordu. Gerekçe, kalkınmanın zorunlu kıldığı iktisadi, sosyal ve kültürel 
reformların, Atatürk ilkeleri doğrultusunda tüm olarak gerçekleştirilememesini, dar 
boğazların ve bunalımların artmasının, yıkıcı bir istismar ortamının doğmasının 
nedenleri arasında gösteriyordu. 12 Mart Muhtırasından sonra işbaşına gelen Erim 
hükümetini, I. Reform Hükümeti olarak tanımlayan gerekçe, Anayasanın bazı 
maddeleri arasında, üniversitelerle ilgili 120 nci maddenin de temelli bir değişikliğe 
tabi tutulmuş bulunmasını, bu Üniversiteler Kanun tasarısının temel nedeni olarak 
açıklıyordu. 

Gerekçe, tasarının dayandığı temel ilkelerden birincisini, “yükseköğretimin 
bütünlüğü ve ortaöğretimle ilgisi” olarak tanımlıyordu.  Gerekçede, yükseköğretimin, 
eğitimi sisteminin bütünlüğü çerçevesinde, ortaöğretime dayalı olması, yüksek 
seviyede insan gücü ihtiyacını karşılamakla görevli bulunması ve öğrencileriyle 

911  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 118 (30 Mayıs 1973), 
s. 48-95.
912  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 119 (31 Mayıs 1973), 
s. 172-233.
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ilgili dikey ve yatay geçişlerin ancak aynı öğretim kademesi içinde söz konusu 
olması sebepleriyle bir bütün teşkil ettiği, üniversitelerle diğer yükseköğretim 
kurumları arasında sıkı, devamlı bir bağ ve koordinasyonun zorunlu bulunduğu, 
böyle bir koordinasyonun, üniversitelerin kemdi aralarında şart olan koordinasyon 
derecesinde önem ve anlam taşıdığı söylenerek üniversitelerin, diğer yüksek dereceli 
öğretim kurumları ile özellikle lisans seviyesinde çok sıkı bağlar kurmaları, böylece 
eğitimin kalitesini yükseltici bir rol yüklenmeleri gereğine işaret ediliyordu. Bu 
ilkenin tasarıya, yükseköğretim alanına bütünüyle yön verme amacı ile çalışmalar 
yapmanın özel bir kuruluşa görev olarak verilmesiyle (Madde 4) ve üniversitelerin, 
yükseköğretimin bütünlüğü çerçevesinde yüksek dereceli okullarla ilgisinin 
kurulmasıyla (Madde 6 ç) yansıtıldığı vurgulanıyordu.

Gerekçe, tasarının dayandığı ikinci ilkeyi, “yükseköğretimin toplum ihtiyaçlarına 
yönelmesi” olarak açıklıyordu. Tasarının gerekçesi, kanunun tümü ile üniversiteleri 
toplum yararına yönelmiş kurumlar olarak düzenlemeyi hedef almış olmasının 
aşağıdaki maddelerde yer aldığını belirtiyordu.  

a) Üniversitelerin görevleri (Madde 3 b, c, ç, d, f) 
b) Yükseköğretim kurulunun kuruluş amaçlarından ve görevleri (Madde 4, 6 a, 

c, d)
c) Üniversite Denetleme Kurulunun görevleri (Madde 8 ç)
c) Çeşitli kaynakların sağlanması ve etkin şekilde kullanılması (Madde 38, 40, 

41, 43, 46, 47, 55, 56, 57, 71 b)
Gerekçe, “yükseköğretimde fırsat ve imkân eşitliği” prensibini, tasarının 

dayandığı üçüncü temel ilke olarak sayıyordu. Tasarı, bu ilkenin, sosyal adaletin bir 
gereği ve hukuk devletinin bir görevi olarak kabul edildiğini ve tasarıda öğrencilerin 
kabul esaslarının düzenlenmesinde yeteneklerinin bir unsur olarak dikkate alınması 
zorunluğu (Madde 52), aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı 
üniversiteler kuruluşlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkân tanınması ve unvan 
ve hakların eşdeğerliği meselesinin bir çözüme bağlanması (Madde 53 b, c), öğrenim 
süresinin sınırlandırılması (Madde 54), öğrencilere yapılacak çeşitli yardımlar 
(Madde 55), öğrencilere yönelmiş sosyal hizmetler (Madde 56, 57), üniversitelerarası 
zorunlu görevlendirmeler yolu ile yurt düzeyinde seviyeli bir öğretim sağlamayı 
öngören maddeler (Madde 6 a, 9 a, 22, 44, 46, 47) bilim ve dil jürilerinin teşkilinde 
güven sağlayıcı tedbirler getiren maddelerde (Madde 20 a, ç, 29 b, c, ç; 42) fırsat ve 
imkân eşitliğinin yer aldığını belirtiyordu.

Gerekçe, “kaynakların etkin bir biçimde kullanılması” prensibinin, tasarının 
temel ilkelerinden dördüncüsü olduğunu belirtiyordu. Malî kaynakları sınırlı olan 
Türkiye’de, kaynak yaratma, kaynakların israfını önleme, sınırlı kaynaklardan azami 
randımanı elde etme, kaynak kullanmada etkinliği sağlama, insan gücü ihtiyacının 
istenen nicelik ve nitelikte sağlanabilmesi için tesislerin, ders araç ve gereçlerinin, 
beşerî kaynakların ve diğer olanakların iktisadi verimlilik ilkesine uygun şekilde 
değerlendirilmesi gibi hususların, tasarıda yer aldığı vurgulanıyordu (Madde 3 c; 6 
c, ç; 31 d; 38; 39 öğretim yükü, 71, 72, 74).
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Beşinci ilke olarak “yükseköğretim plânlamasının örgütlenmesi” belirlenmişti. 
Gerekçede, Anayasanın 120 nci maddesinde, öğrenim ve öğretimin... çağdaş bilim ve 
teknoloji gereklerine ve kalkınma plânı ilkelerine göre yürütülmesi esasları kanunla 
düzenleneceğinin belirlenmesi üzerine yükseköğretim alanının bütün yönleri ile plâna 
bağlanması, madde ve muhtevası ile düzenlenmesi, yönlendirilmesi, uygulamaların 
yakından izlenip değerlendirilmesi, plânlamanın gereği olarak üniversitelerarası 
koordinasyonun sağlanması için devamlı bir örgütün kurulmasını kaçınılmaz olduğu 
belirtiliyor ve bu amaçla Yükseköğretim Kurulu adıyla yeni bir örgütün kuruluşu 
öngörülüyordu. Ayrıca bir Üniversitelerarası Kurul da oluşturularak YÖK’le işbirliği 
halinde çalışması amaçlanıyordu. Altıncı ilke olarak belirlenen “öğretim ve öğrenim 
hürriyetlerinin güvenlik altında bulundurulması” amacıyla Anayasa ve mevzuat 
çerçevesinde her türlü tedbirin alınması ve bunu sağlayıcı hükümlerin getirilmesi 
gerektiğinden, tasarıda, üniversite öğretim üye ve yardımcılarından öğrencilerine 
kadar üniversite organlarına, üniversitelerle ilgili üniversiteler dışı, üstü kuruluş ve 
organlara, zabıta kuvvetlerine ve nihayet hükümete ait görev, sorumluluk ve yetkiler 
belirtiliyordu. 

Gerekçe, tasarının pek çok yenilik getirmesinin yanında tasarıya yön veren temelli 
ve reformist özellikler taşıdığı iddiasındaydı. Bu yenilikler şöyle sıralanıyordu:

1. Yükseköğretim Kurulu: Kuruluş, gelişme ve işleyişleri ve aralarındaki 
koordinasyon yönünden üniversitelerin özel bir plânlamanın konusu olması 
istendiğinden Millî Eğitim Bakanının başkanlığında kurulan YÖK, yükseköğretim 
alanına bütünüyle yön vermekle görevlendirilecekti. Kurulun üyelerinin Bakanlar 
Kurulunca atanması öngörülüyordu. 

2. Üniversitelerin, kendi organları tarafından gerçekleştirilecek iç 
denetimlerinden ayrı olarak devletin devamlı, organize ve etkin dış denetimi altında 
çalışmaları, tamamen üniversiteler dışında, bazı hükümet üyeleri ile en yüksek yargı 
organlarından gelen üyelerden kurulacak olan bir Üniversite Denetleme Kurulu 
tarafından denetlenmeleri öngörülüyordu. 

3. Halen mevcut Üniversitelerarası Kurul un üye sayısı azaltılarak çok üyeli 
kurullarda rastlanan çalışma güçlüğü bertaraf edilmesi amaçlanıyordu. Buna karşılık 
Kurulun yetkileri genişletilmişti.

4. Mevcut ve yeni kurulacak üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla şu tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştu: 

a) Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için mevcut 
üniversitelere ek asistanlık kadroları verilmesi, bunların doktora yaptıktan sonra 
ilgili bulundukları yeni üniversitelere nakledilmeleri, 

b) Doçent unvanını kazananların, üniversitelerde çalışmak istedikleri takdirde 
ancak üniversitelerarası kurulun göstereceği üniversite veya üniversitelere tayin 
edilebilmeleri, 

c) İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulu üniversitelerle gelişmiş diğer üniversitelere 
mensup öğretim üyelerinin, bu kanun esasları dâhilinde, her yedi yılda iki öğretim 
yılı olmak üzere zorunlu rotasyona tabi tutulmaları,
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ç) Doçentlik sınavı için bekleme süresinin kısaltılması, yabancı memleketlerde 
bulunan Türk bilim adamlarının üniversitelere kazandırılmalarının kolaylaştırılması, 
yeni kurulan üniversitelerde istekle görevlendirilme olanağını getirilmesi.

5. Tasarıda rektör ve dekan yardımcılıkları öngörülüyordu. Öğretim, üyeleri 
için kesin bir emeklilik yaşı getirilmekle birlikte emekli profesörlerin bilgi ve 
tecrübelerinden yararlanmak amacıyla emekli profesörlerin bazı şartlarla Emeritüs 
profesör olabilmelerine imkân tanınıyordu. 

6. Üniversite ve fakülte organlarının daha kolay işlemesini sağlayacak çeşitli 
tedbirler arasında, fakültelerdeki profesörler kurulunun kaldırılması, yetkilerinin 
yönetim kuruluna verilmesi öngörülüyordu. Bu tedbirden, öğretim üyelerinin 
akademik meseleler dışında çok çeşitli konularla uğraşmalarına gerek bırakmaması 
umuluyordu. 

7. Asistanların temsilcileri aracılığıyla fakültelerin yönetimine, oy hakkına 
sahip olarak katılmaları ve katkıda bulunmaları esasının getirilmesi, geleceğin 
öğretim üyeleri olacak genç bilim adamı adaylarının fakülte kurullarına ve yönetim 
kurullarına katılmalarının sağlanması, temsilcilerin seçimi, nitelikleri, temsilciliğin 
devam şartları ve katılamayacakları toplantıların özelliklerinin ciddî esaslara 
bağlanması amaçlanıyordu. Bu amaçla bir yönetmelik çıkarılması da öngörülüyordu. 

8. Öğrencilerin de temsilcileri aracılığıyla fakülte kurullarına oy hakkına sahip 
olarak katılmaları öngörülüyor, öğrenci temsilcilerinin seçimlerine ilişkin hususlar 
ile bunların nitelikleri ve temsilciliklerinin devamı şartlan, katılamayacakları 
toplantıların özellikleri belirleniyor, bu konuda da esasları düzenleyecek bir 
yönetmelik çıkarılması hedefleniyordu.

9. Doçentlik ve asistanlık jürilerinin tespitinin objektif esaslara bağlanması, 
jüri raporlarının aleniyete kavuşturulması ile etkili bir denetim yolu oluşturulması 
amaçlanıyordu. 

10. Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış olan asistanların ders 
vermekle görevlendirilebilmelerinin önü açılıyordu.

11. Tasarıda malî bir avantaj karşılığı olmaksızın tam gün çalışma esası çeşitli 
yönleri ile düzenlenmişti. Öğretim üyeleri ve asistanlarla, aylıkla atanmış diğer 
öğretim yardımcıları, en az devlet memurları için kabul edilmiş olan günlük 
çalışma süresi kadar bir süre, aralıksız olmak kaydı ile üniversitelerin emrinde 
çalışacaklardı. Diğer taraftan tam gün çalışma esasıyla bağdaşacak şekilde, öğretim 
üyelerinden memleket ihtiyaçları için üniversite dışında nasıl yararlanılabileceği ve 
üniversitelerin uygulama alanına ne tarzda yardım edebileceği de ayrıca saptanmıştı.

12. Üniversite öğretim üyelerinin, bağlı oldukları üniversite içinde görevli 
oldukları ders, seminer ve uygulama süresini ifade eden öğretim yükünün, 
üniversitelerarası kurulca saptanması, bu konunun üniversitelerin takdirlerine 
bırakılmaması öngörülüyordu. 

13. Bir fakültenin faaliyete geçebilmesi için, öğretim üyesi yönünden gerekli 
asgari sayının kanunda belirtilmesi, mevcut uygulama yüzünden yıllardır kurulları 
dahi teşekkül edemeyen fakülte ve üniversiteler kurma devrinin geride bırakılması 
amaçlanıyordu. 



374

14. Üniversitelere girişin, insan gücü plânlaması, üniversitelerin ve Yükseköğretim 
kurulunun önerileri dikkate alınarak Üniversitelerarası Kurula bırakılacaktı. 

15. Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversiteler kuruluşlar 
arasında yatay ve dikey geçişlerin sağlanması ve bu önemli prensibin temel şartlarının 
(53 ncü maddede) düzenlenmesi amaçlanıyordu.

16. Öğrencilerin üniversitedeki azami öğrenim süresinin belirlenmesi, bu 
süre içinde öğrenimlerini tamamlamayanların üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi 
öngörülüyordu. 

17. Tasarı ile üniversitelere, yükseköğretim kurulunun yapacağı plân ve 
programlar uyarınca, öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, 
çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanması için, öğrenci ve mezunlarına iş bulma servisleri dâhil olmak üzere 
çeşitli tesisler yaptırma ve işletme görevi verilmekteydi. 

18. Ders kitap ve teksirlerinin, ilgili yükseköğretim birimince bastırılması ve 
öğrencilere maliyetini aşmayan bir bedelle dağıtılması öngörülüyordu. 

19. Üniversitelerin, bu kanunla kendilerine verilmiş bulunan görevleri gereğince 
başarmak için her türlü güvenlik tedbirlerini almaktan sorumlu tutulmaları, zabıtaya 
başvurduklarında bu isteklerinin derhal yerine getirilmesi de tasarıda öngörülüyordu. 
Ayrıca, zabıta üniversitelere, fakültelere ve bağlı kuruluşlarına suçların ve 
suçluların kovuşturulması amacıyla gerekli gördüğü her zaman, bir davete veya 
izne bağlı olmaksızın girebilecekti. Bu durumda üniversiteler, ilgili kurumlar zabıta 
kuvvetlerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlü tutuluyordu. 

20. Öğrenim hürriyetinin üniversitelerle onlara bağlı kuruluş ve kurumlarda 
veya bir üniversiteye bağlı fakültelerde tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite 
tarafından giderilememesi halinde, tasarı, Bakanlar Kuruluna idareye veya idarelere 
el koyma imkânı getiriyordu.913 

22 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 113 ncü birleşimde tasarının müzakeresi, 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz tarafından verilen 48 saatlik süre beklenilmeden 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ilişkin önergesinin kabul edilmesiyle başladı. 
Bakan Dengiz, ikinci bir önergeyle, mahiyeti itibariyle teknik ve sistematik bir bütün 
arz eden tasarının, tümü üzerindeki görüşmeler bitinceye kadar maddeler hakkında 
üyelerce verilecek değiştirge önergelerinin Başkanlığa tevdiine ve değiştirge 
önergeleri verilen maddeler üzerinde görüşme açılmasına, diğer maddelerin okunup 
oylanmasına karar verilmesini talep etti. Bu önerge aleyhinde Ahmet Durakoğlu 
(Sivas) ve lehinde İhsan Ataöv (Antalya) söz aldılar. Ataöv, reform kanunlarının 
çıkması, engellenmemesi gerektiğini belirti. Bunun üzerine C.H.P. grubu adına Ahmet 
Durakoğlu (Sivas) yeniden söz aldı. Ancak Durakoğlu’nun konuşması sırasında 
müdahaleler ve sataşmalar meydana geldi. Nihayet tartışmalar ve müdahaleler 

913  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 113 (22 Mayıs 1973), s. 
526 vd.; 889 Sıra Sayılı Basma Yazı: Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları.
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A.P. ve C.H.P. milletvekilleri arasında yumruklaşmaya dönüşünce Başkan idare 
âmirlerini göreve çağırmak zorunda kaldı. Gürültülerin yatışması üzerine Durakoğlu 
konuşmasını tamamladı. Salih Yıldız (Van) tarafından lehte yapılan konuşmanın 
ardından C.H.P. sıralarından beş üye ayağa kalkarak çoğunluğun olmadığını ve 
yoklama yapılmasını istediler. Yoklama sonunda çoğunluğun olduğu anlaşıldı 
ve önerge işleme konularak kabul edildi. Birleşimde tasarının tümü üzerinde 
müzakereler sürdürüldü. Demokratik Parti grubu adına Rasim Cinisli  (Erzurum), 
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mustafa Üstündağ (Konya), Cumhuriyetçi 
Güven Partisi grubu adına Salih Yıldız (Van), Adalet Partisi grubu adına Ertuğrul Mat 
(Bursa), C.G.P. grubu adına Celal Ahmet Sungur (Yozgat) gruplarının görüşlerini 
dile getirdiler.914  

Tasarı üzerindeki müzakereler, 23 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 114 ncü 
birleşimde devam etti. Sungur’un yarım kalan konuşmasını tamamlamasının ardından 
Demokratik Parti grubu adına ikinci kez Nuri Eroğan (İstanbul) söz aldı. İhsan Ataöv 
(Antalya) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Mehmet Yardımcı (İstanbul) 
söz aldı, ancak kifayet kabul edilerek maddelere geçildi. Maddeler hakkında 100 
kadar önerge verilmiş olduğundan ve 30 kadar yeni önerge daha geldiğinden yarım 
saat ara verildi ve ikinci oturumdan itibaren maddeler görüşüldü. Plân Komisyonu 
başkanı Muzaffer Naci Çerezci (Niğde) üzerinde değişiklik önergesi verilmiş olan 
maddeleri önergelerle birlikte komisyona geri istediğini bildirdi. Bu talep kabul 
edilerek üzerinde önerge verilmemiş maddelerin görüşülmesine başlandı. Birleşimde, 
üniversitenin tanımı (2 nci madde), üniversitelerüstü kuruluşlar, Yükseköğretim 
Kurulu (4 ncü madde), Üniversite Denetleme Kurulu görev ve yetkileri (8 nci madde), 
Üniversitelerarası Kurul, tanım ve görevi (9 ncu madde), üniversite yönetim kurulu 
(12 nci madde), yönetim kurulu (15 nci madde), dekan, seçimi ve görevleri (16 ncı 
madde), öğretim üyeleri ve görevleri (18 nci madde), yabancı memleketlerde alınan 
doçentlik unvanı (21 nci madde), üniversite profesörlüğünde aranacak şartlar (23 ncü 
madde), profesörlüğe tayin (24 ncü madde), öğretim üyesi seçimi ve profesörlüğe 
yükseltilme (25 nci madde), öğretim yardımcıları (28 nci madde), asistanların 
görevleri (31 nci madde), asistanların yönetime katılmaları (33 ncü madde), öğretim 
görevlileri ve araştırma görevlileri (34 ncü madde), okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler 
(35 nci madde), yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcıları (36 ncı madde), 
üniversitelerin uygulama alanına yardımı (39 ncu madde), bilimsel denetim (41 nci 
madde), doçentlik jürileri ve profesörlük komisyonları raporlarının aleniliği (42 nci 
madde), yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve ilk tayinler (43 ncü madde), yeni 
üniversite ve fakültelerin faaliyete geçmesi (44 ncü madde), yeni kurulan fakülte ve 
üniversitelerin organları (45 nci madde), yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi 
yetiştirilmesi (47 nci madde), memurlar ve diğer görevliler (rektörlük ve fakülte 
örgütleri, 49 ncu madde), rektörlük ve fakülte personelinin tayinleri (50 nci madde), 
özlük hakları (51 nci madde), öğretim ve öğrenciler, üniversitelere giriş ve üniversite 

914  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 113 (22 Mayıs 1973), 
s. 472-504.
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öğrenciliği (52 nci madde), öğretim (53 ncü madde), öğrenim süresi (54 ncü madde), 
öğrencilere yardım (55 nci madde), sosyal hizmetler (56 ncı madde), öğrencilerin 
yönetime katılmaları (58 nci madde), disiplin ve ceza işleri (59 ncu madde), itiraz 
(62 nci madde), memurların disiplin işleri (63 ncü madde), öğrencilerin disiplin işleri 
(64 ncü madde), fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili (67 nci madde), 
üniversitelerin kapatılması veya çalışmaların tatili (68 nci madde), malî hükümler 
(71 nci madde), üniversitelerin gelir kaynakları (72 nci madde), özlük hakları (75 
nci madde), üniversiteye dönüş (76 ncı madde), oylama ve kararların açıklanması 
(77 nci madde), üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının siyasî partilere üye 
olamamaları (78 nci madde), protokol işleri (79 ncu madde), siciller (80 nci madde), 
izinler (81 nci madde) ve geçici 4, 5, 7 8, 9, 11 nci maddeler kabul edildi.915 

4 Haziran 1973 günü toplanan 120 nci birleşimde, tasarının müzakereleri, Sezai 
Orkunt (İstanbul) ve Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) tarafından verilen ve madde 
ve takrirler hakkındaki konuşmaların 5 dakika ile sınırlandırılmasını talep eden 
önergenin kabul edilmesiyle başladı. Üzerinde önerge verilmiş bulunan maddeler 
hakkında C.H.P. grubu adına Hayrettin Uysal (Sakarya), D.P. grubu adına Nuri 
Eroğan (İstanbul), Mehmet Yardımcı (İstanbul), Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), Plan 
Komisyonu adına Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara), Mehmet Arslantürk (Trabzon), 
Mehmet Şemsettin Sönmez (Eskişehir), Ahmet Buldanlı (Muğla), Hüsamettin Başer 
(Nevşehir), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Ulaştırma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı 
Vekili Sabahattin Özbek (Cumhuriyet Senatosu, Cumhurbaşkanınca seçilen üye), 
Hilmi İşgüzar (Sinop), Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl) görüşlerini ifade imkânı 
buldular. 

Hayrettin Uysal (Sakarya) ve Orhan Vural (Rize) müştereken, Celâl Sungur 
(Yozgat), Mehmet Aslantürk (Trabzon), Plân Komisyonu Başkanvekili Naci Çerezci 
(Niğde), Necati Çakıroğlu (Trabzon) ve Rasim Cinisli (Erzurum) müştereken 
verdikleri önergelerle kanunun yapımına katkıda bulundular.

C.H.P. sıralarından beş milletvekilinin ayağa kalkarak yoklama istemesi üzerine 
Genel Kurul’da çoğunluğun olmadığı anlaşıldı ve birleşim sona erdi.916

Tasarının 6 ncı maddeden itibaren kalan maddeleri 5 Haziran 1973 günü toplanan 
121 nci birleşimde görüşüldü ve tasarının müzakeresi tamamlandı. Kanunun tümü 
üzerinde, lehinde Mehmet Yardımcı (İstanbul) söz aldı. Yardımcı, bütün gaye ve 
hedeflerinin, memleketin âli menfaatleri bakımından üniversitelerin her türlü 
ithamdan kurtarılması, tedris sisteminin rahat bir şekle getirilmesi ve gençlerin 
memleketin menfaatlerini idrak istikametinde, ilim anlayışı istikametinde; yarın 
bu yurdun ve bu milletin kalkınmasını ilimle yapabilecek şekilde, huzura getirme 
istikametinde tasarının üzerinde mümkün olan mesainin sarf edildiğini ifade etti. 
C.H.P. grubu adına ve aleyhte söz alan Mustafa Üstündağ (Konya), grubunun bu 

915  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 114 (23 Mayıs 1973), 
s. 540-567.
916  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 120 (4 Haziran 1973), 
s. 237-264.
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tasarının reform niteliği taşıdığına inanmadığını, tasarının hazırlanışında, üniversite 
öğretim üyelerinin ekseriyetini kapsayarak değil, yönetim organlarından gelen 
kişilerin ekseriyette olduğu bir grupla hazırlanarak getirildiğini, bu tasarı 12 Mart 
öncesi yükseköğretim kurumlarında çıkan olaylara bir tepki olarak hazırlanarak 
getirilmemiş, ülke koşulları içerisinde gerçek üniversite reformunu amaçlamış 
olsaydı, üniversiter sistemle toplumdaki diğer sistemler arasında, halka dönük yeni bir 
ilişkiler düzeni ortaya koyması gerektiğini, bu tasarıyla bu amacın gerçekleşmediğini, 
çoğunluğu üniversite dışından geleceklerle oluşacak Yükseköğretim Kurumunun, 
Anayasaya aykırı olduğunu ve özerk üniversitelerin kanunla idarî vesayet altına 
alındığını söyledi ve Anayasada belirlenen özerk üniversiteye yürütme organından 
baş tayinine gidilmesini öneren bu tasarının Anayasaya aykırılıktan iptal edileceğini 
düşündüğünü açıkladı. 

Konuşmaların ardından açık oylamaya geçildi. Hatay milletvekillerinden 
başlanarak oylar toplandı ve açık oylama sonunda, oylamaya katılan 247 
milletvekilinden 238 kabul,

6 ret, 3 çekinser oy alan tasarının kabul edilmiş olduğu Başkanlıkça açıklandı. 
Hükümet adına Ulaştırma Bakanı ve Millî Eğitim Bakan Vekili Sabahattin Özbek 
(Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen üye) teşekkürlerini sunmak için 
söz aldı.917 

20 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
Üniversiteler Kanunu, 7 Temmuz 1973 tarih 14587 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1762: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 
Yüksekokulunun fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro 
verilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek Kanun 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulunun fakülte haline 
getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 19 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 129 ncu birleşiminde, Plân Komisyonu Başkanvekili 
Muzaffer Naci Çerezci tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle ele alındı.

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca açılmış bulunan Diş 
Hekimliği Fakültesine ait (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadroların 5239 sayılı 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere 
eklendiğini; 2 nci maddesi, (1) sayılı cetvelde gösterilen Diş Hekimliği Fakültesi 
kuruluş kadrolarından, ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadroların 1973 malî 
yılında kullanılamayacağını; 3 ncü maddesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde ek görevle çalıştırılacak ve dışarıda özel veya resmî herhangi bir işi 

917  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 121 (5 Haziran 1973), 
s. 267-337.
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bulunmayan üniversite mensubu öğretim üye ve yardımcıları ile bu Fakülte öğretim 
üye ve yardımcılarının alacakları ek görevler dolayısıyla üniversite tazminatlarına 
halel gelmeyeceğini ve bu görevler için yapılan ödemeler hakkında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmünün uygulanmayacağını; 4 ncü maddesi, öğretim 
üyeleriyle yardımcılarına ve tıp personeline döner sermayeden ödenek ve prim 
verilmesine ilişkin 1044 sayılı Kanun hükümlerinin Diş Hekimliği Fakültesi için 
de geçerli olduğunu; 5 nci maddesi, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokuluna ait 13. 7. 1967 gün ve 908 
sayılı Kanun ve eki (1) sayılı cetvelde yazılı kadroların kaldırıldığını; geçici 1 nci 
maddesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu mezunlarının 
Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarına tanınan ve tanınacak olan haklardan 
faydalanacakları gibi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının da bu üniversitenin Diş 
Hekimliği Yüksekokulu mezunlarına özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan 
haklardan faydalanacaklarını; geçici 2 nci maddesi, 13. 7. 1967 gün ve 908 sayılı 
Kanuna ilişik (1) sayılı cetveldeki kadroları işgal edenlerin, bu kanunun yayımı 
tarihinde (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolara yeniden tayinlerine lüzum olmaksızın 
atanmış sayılacaklarını, geçici 3 nci maddesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksekokulunun Döner Sermayesi, Ayniyat defterinde kayıtlı demirbaş 
eşya, alet ve edevat, sıhhî malzemenin Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 
devrolunacağını ve devir işleminin üç ay içinde tamamlanacağını; geçici 4 ncü 
maddesi, halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulunun 
Tıp Fakültesinin Cebeci Hastanesinin iki binasındaki işgal ettiği kısımlardan Diş 
Hekimliği Fakültesinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 
iki sene daha faydalanacağını, bu müddetin sonunda işgal edilen kısımların Tıp 
Fakültesine boş olarak iade edileceğini; geçici 5 nci maddesi, 1973 malî yılı Bütçe 
Kanununa bağlı, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Yüksekokulu Bütçesinin, bu 
kanun yürürlüğe girdikten sonra Maliye Bakanlığının muvafakati ile Diş Hekimliği 
Fakültesi bütçesine inkılâb edeceğini hükme bağladı.918 

Kanun tasarısının tümü Meclisin oyuna sunuldu ve tasarı Meclisçe kabul edildi. 
25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 

kanun, 3 Temmuz 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1763: Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı 

Kanununa ek Kanun 
Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına ait 6953 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

ve Milli Eğitim ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 19 Haziran 1973 
tarihinde toplanan 129 ncu birleşiminde, Plân Komisyonu Başkanvekili Muzaffer 
Naci Çerezci tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle 
ele alındı.

918  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 129 (19 Haziran 1973), 
s. 146-148.
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Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 26. 4. 
1957 tarih ve 6953 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına, ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadroların eklenmesini; 2 nci maddesi, (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadroların 1973 malî yılında 
kullanılamayacağını hükme bağladı.919 

Kanun tasarısının tümü Meclisin oyuna sunuldu ve tasarı Meclisce kabul edildi. 
25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 

kanun, 3 Temmuz 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1764: 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 

Kanununa ek Kanun 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 19 Haziran 1973 
tarihinde toplanan 129 ncu birleşiminde, Plân Komisyonu Başkanvekili Muzaffer Naci 
Çerezci tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak açılan Yabancı 
Dil Yüksekokuluna ait ilişik 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı kadroların, 5247 sayılı 
kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklenmesini; 2 nci maddesi, Yabancı Dil 
Yüksekokulunda mevcut ve kurulacak kürsülerdeki ve kürsüsü bulunmayan dersleri 
okutmak için atanacak öğretim üyesi bulunmadığı takdirde diğer fakültelerin 
öğretim üyeleri ve yardımcılarının kadrolara ek görevle atanabileceklerini; 3 
ncü maddesi, Yabancı Dil Yüksekokuluna ek görevle atanan öğretim üyeleri ile 
yardımcılarına Üniversiteler Kanununun değişik 32 nci maddesine göre tazminat 
verilmeye devam edileceği gibi haklarında 7244 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
de uygulanmayacağını; geçici maddesi, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan (3) sayılı cetvelde gösterilen kadroların 1973 malî yılında 
kullanılmayacağını hükme bağladı.920 

Kanun tasarısının tümü Meclisin oyuna sunuldu ve tasarı Meclisce kabul edildi. 
25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 

kanun, 3 Temmuz 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1765: Üniversite Personel Kanunu 
Üniversite personel kanunu tasarısı ve plân komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 

14 Haziran 1973 tarihinde toplanan 127 nci birleşiminde ele alındı. Ferid Melen 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan tasarı, Üniversiteler Kanununa tabi 
öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük 
işlerini düzenlemek amacını güdüyordu. Kanunun kapsamına diğer yükseköğretim 
kurumları da alınmıştı.

919  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 129 (19 Haziran 1973), 
s. 143-145.
920  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 129 (19 Haziran 1973), 
s. 145-146.
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Gerekçe, Üniversite Personel Kanunu hazırlanırken iki temel amacın 
gerçekleştirilmesine çalışıldığını belirtiyordu: Bunlardan birincisi, üniversite öğretim 
üye ve yardımcılarının, maddî sıkıntılarının baskısı altında olmaksızın, ek görevler 
aramaya mecbur kalmaksızın, meslekî çalışmalarını yürütebilmelerinin sağlanması; 
ikincisi ise üstün nitelikteki gençlerin, üniversite öğretim üye ve yardımcılarının 
içinde bulundukları güç maddî şartlardan çekinerek, başka meslekleri veya serbest 
çalışmayı tercih etmelerinin önlenmesi, başka bir deyişle üniversite öğretim 
üyeliğinin cazip hale getirilmesiydi. Gerekçe, öğretim üyelerinden istenen üstün 
çalışma gücüne ve niteliklere karşılık, belli maddî koşullar sağlanmadığı takdirde 
öğretim üyesi olabilecek kabiliyetteki gençlerin, genellikle maddî açıdan daha çekici 
olan çalışma alanlarını tercih ettiklerini, bu durumun kamu yararı açısından tedbir 
alınmasını gerektirecek bir ölçüye vardığından Üniversite Personel Kanunu ile 
ekonomik koşullarının elverdiği ölçüde üniversite öğretim üye ve yardımcılarının 
maddî imkânlarının belli bir sınıra ulaştırılmasına çalışıldığını ifade ediyordu.921

14 Haziran 1973 tarihli 127 nci birleşimde tasarı üzerinde Plân Komisyonu 
Başkanı Kemal Yılmaz tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesi kabul edildi. 
C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon), tasarının olumlu olduğunu, 
ancak Üniversite Kanunu ile üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara ve asistanlık 
müessesesine büyük bir darbe vurulduğunu, üniversiteye öğretim üyesi olarak 
yetiştirilecek kişilerin 360- 500 liralık bir bursla ilime hazırlanmalarına C.H.P. 
grubunun razı olmadığını ifade etti. A.P. grubu adına Mehmet Yardımcı (İstanbul), 
öğretim üyelerinin ve yardımcılarının daha rahat bir şekilde çalışmalarını sağlamak, 
ilmî kökleştirmek, araştırmayı yerine getirebilmek amacıyla her türlü maddî imkânları 
temin etmeyi hedef tutan Adalet Partisinin bu kanuna olumlu oy kullanacağını arz 
etti. Reşit Ülker (İstanbul), kanunun yerinde olduğunu, eksikliklerinin tamamlanması 
zorunluğu bulunduğunu, üniversitenin özerkliğiyle ödenek ve diğer özlük işlerinin 
birbirinden ayrılamayacağını belirtti. Mehmet Özbey (Burdur) Kıbrıs’tan Türkiye’ye 
gelen asistanlara ne Türkiye’nin ne de Kıbrıs’ın ödeme yapmadığını, verdiği bir 
takrirle Kıbrıs’tan Türkiye’ye staja gelen on kadar doktora maaş verilmesini talep 
etti. C.G.P. grubu adına söz alan Celal Ahmet Sungur (Yozgat), bu tasarının, daha 
önce Demirel hükümetinin vermiş olduğu imkânları dahi getiremediğini söyledi. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen olmadığından maddelere geçilmesi oya 
sunularak kabul edildi.922 

Tasarının maddeleri, 18 Haziran 1973 tarihinde toplanan 128 nci birleşimde 
görüşüldü. 1 nci madde, kanunun Üniversiteler Kanununa tabi üniversite öğretim 
üyelerinin ve öğretim yardımcılarının aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini 
düzenlediğini; 2 nci madde, öğretim üyeleri ve asistanlar sınıfının profesörler, 

921  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Hazi-
ran 1973), s. 69 vd.; 903 Sıra sayılı basma yazı: Üniversite Personel kanunu tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu.
922  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Haziran 1973), 
s. 67-69.
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doçentler ve asistanlardan oluştuğunu ve profesörlerin, profesörlüğe yükseldikleri 
ve atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren birinci derecenin ilk kademe 
aylığını (kazanılmış hak olmamak şartıyla), doçentlerin, doçentliğe yükseldikleri ve 
atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 ncü derecenin ilk kademe aylığını 
(kazanılmış hak olmamak şartıyla) almaya başlayacaklarını hükme bağladı. Öğretim 
görevlileri ve diğer yardımcılar sınıfını düzenleyen 3 nci madde, öğretim görevlilerinin 
açık öğretim üyesi veya yardımcısı kadrolarından biri karşılık gösterilmek suretiyle, 
Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıfın derece ve kademesinin iki 
derece üstünden, diğerlerinin ise bir derece üstünden işe başlayacaklarını hükme 
bağladı. Birleşimde 23 madde ve 7 geçici maddeden oluşan tasarının maddelerinin 
tamamı müzakere edildi ve Meclis tarafından kabul edildi. Ahmet Şener (Trabzon), 
Celal Ahmet Sungur (Yozgat) İsmail Hakkı Alaca (Kars), Ahmet Sakıp Hiçerimez 
(Ankara), Reşit Ülker (İstanbul), Mehmet Sıddık Aydar (Bingöl), Mehmet Yardımcı 
(İstanbul), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Musa Doğan (Kars), Orhan Oğuz 
(Eskişehir), Plan Komisyonu adına Mehmet İsmet Angı (Eskişehir), Burhanettin 
Asutay (İzmir), A.P. grubu adına Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale) görüş, önerge ve 
açıklamalarıyla kanunun yapımına katkıda bulundular.923 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 19 Haziran 1973 tarihinde toplanan 129 ncu birleşimde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 277 milletvekilinden 266 kabul, 8 ret, 3 
çekinser ve 2 boş oyla kabul edildi.924

25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
kanun, 8 Temmuz 1873 tarih ve 14588 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

923  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 128 (18 Haziran 1973), 
s. 103-134.
924  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 129 (19 Haziran 1973), 
s. 186.
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KANUN NO 1516: İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu projesi sahasındaki 
gecekonduların tasfiyesi hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Orhan 
Cemal Fersoy’un, ekspres yollar ve İstanbul çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Anayasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 no’lu Geçici Komisyon raporu, Millet 
Meclisi’nin 3 Haziran 1971 tarihinde toplanan 107 nci birleşimde görüşüldü.925  

23 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul Senatörü M. Halûk Berkol ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Cemal Fersoy tarafından Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan 
kanun teklifinin gerekçesi, Kalkınma Plânı çerçevesinde yapımı kararlaştırılan 
İstanbul Boğazı çevre yolları ile ekspres yolların proje sahasına giren ve tasfiyesi 
zorunlu bulunan gecekondu sakinlerinin açıkta bırakılmaması ve mağduriyetlerine 
meydan verilmemesi için proje sahasında bulunan gecekonduların kamulaştırılması, 
kaldırılması ve bunların yerine altyapı tesisleri ile birlikte yeniden bina inşa ve 
tahsisi görevinin Bayındırlık Bakanlığınca yapılmasının sağlanması ve Bakanlığın, 
inşa edeceği yeni binaları maliyetleri ile birlikte İmar ve İskân Bakanlığına devrinin 
gerektiğini vurguluyordu.926 

3 Haziran 1971 günü toplanan 107 nci birleşimde 40 No’lu Geçici Komisyon 
Başkanı Orhan Deniz (Kastamonu), kanun teklifinin bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini teklif etti. Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve kanunun, İstanbul Boğaz Köprüsü 
ve çevre yolu projesi sahasına dâhil ve 775 sayılı Kanunun kapsamına giren veya 
girmeyen ve 23 Temmuz 1970 tarihine kadar inşa edilmiş olan gecekonduların 
tasfiyesi için sözü gezen kanunun ilgili hükümlerini uygulamaya Bayındırlık 
Bakanının yetkili olduğuna dair 1 nci maddesi kabul edildi. 2. Nci madde, gerekli 
giderlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesine aktarılacağını, 3 ncü madde Bayındırlık Bakanlığının yaptığı konut ve 
altyapı tesislerini, maliyet bedelleri ile birlikte, tevzi ve tahsis edilmek üzere, İmar 
ve İskân Bakanlığına devredeceğini öngörüyordu. Kanun teklifinin diğer maddeleri 
üzerinde de söz alan olmadı ve teklif kabul edildi. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
isteyen Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), muhalefetin ve bazı çevrelerin karşı çıkmalarına 
rağmen, Türkiye ekonomisinde birinci derecede rol oynayacak ve aynı zamanda 
enternasyonal karakteri haiz bulunan Boğaz Köprüsü’nün çevre yollarının tanzimi 
ve gecekonduların tasfiyesi için kanunun gerekli olduğunu belirtti. Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş (Zonguldak), Meclisin kanunun kabul edilmesiyle olduğu 
yüksek anlayış için şükranlarını sundu.

925  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 1971), s. 26-28.
926  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 
1971), s. 26-28. s. 35 vd.; 312 Sıra Sayılı Basmayazı: Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
M. Halûk Berkol ve İstanbul milletvekili Orhan Cemal Fersoy’un, ekspres yollar ve İstanbul 
çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Anayasa, 
Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 nolu 
Geçici Komisyon raporu.
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Cumhuriyet Senatosu tarafından değiştirilerek Meclis Başkanlığı’na gönderilen 
teklif, 7 Şubat 1972 tarihinde toplanan 36 ncı birleşimde yeniden ele alındı. 
Senatonun 1 nci maddede, proje sahasında gecekonduların tasfiyesi için bu kanunun 
hükümlerini uygulamaya Bayındırlık Bakanı’nı yetkili kılmaya yönelik değişikliği 
Komisyon ve Meclis üyeleri tarafından benimsendi ve teklif kanunlaştı.927 

Kanun, 12 Şubat 1972 tarih ve 14079 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1609: Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu 
Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 

Plan komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 15 Haziran 1972 tarihinde toplanan 
106 ncı birleşiminde ele alındı.  

1939 tarihli Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazifelerine dair kanunda bakanlığın 
görevleri, demiryolları ve limanlar inşaatı, su işleri, şose ve köprü işleri, yapı ve 
imar işleri, nafıa, şirket ve müesseseleri işler, kanunların yüklediği diğer işler, bu 
işlere ehliyetli fen adamlarının yetiştirilmesi ve bu işlerle ilgili her türlü şartname, 
tip sözleşmeler ile yönetmelikler hazırlanması olarak belirtilmiş ve bu hizmetlerden 
su işlerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, şose ve köprü işleri Karayolları 
Genel Müdürlüğüne, yapı ve imar işlerinin bir kısmı İmar ve İskân Bakanlığına, 
nafıa ve şirket işleri Sanayi Bakanlığına ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
fen adamlarınım yetiştirilmesi görevi de Millî Eğitim Bakanlığına aktarılmıştı. 
Üstelik daha sonra Bakanlığın denetimi altındaki DSİ Genel Müdürlüğü Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğü görevleri arasında 
bulunan bir kısım işler de Köy İşleri Bakanlığına intikal etmişti. Buna karşılık; bütün 
hava limanı, meydanları ve ilgili tesislerle ilgili işler de Bayındırlık Bakanlığına 
verilmişti. Bu karışıklık ve kanun çerçevesinde yeni kuruluşlar nedeniyle yapılması 
geciken işler, gelişen kamu ihtiyacına paralel olarak nicelik ve nitelik bakımlarından 
ortaya çıkan önemli artışlar, günün ve geleceğin koşullarıma uygun yeni bir kuruluş 
kanunu hazırlanmasını zorunlu hale getirmiş ve bu tasarı hazırlanmıştı. 

Gerekçe, tasarının birinci maddesinde yazılı bulunan işleri Bayındırlık 
Bakanlığının; ikinci maddede yazılı işleri ise kuruluş ve birimleriyle yapacağı, birinci 
maddede ve ikinci maddenin kuruluşlar bölümünde genel olarak yer almış bulunan 
yapı işleri, demiryolları, limanlar ve kıyı tesisleri, hava meydanları, akaryakıt tesisleri 
ve karayolları inşaat işleri deyiminin; genel bütçeye dahil kuruluşlara ait binalarla; 
demiryolu, liman, barınak, iskele, her çeşit kıyı koruma yapıları, hava limanları, hava 
alanları, akaryakıt ve gaz taşıma boru hatlarıyla pompalama ve depolama tesisleri ve 
karayolları dallarının yapım, tesis teçhiz, kullanma donatımı, bakım, esaslı onarım, 
tevsi ve uzatma işlerini, gerektiğinde bunların ilgili işletmelere devri ve teslimime 
kadar geçici olarak işletilmelerini ve bu işlerin başarılması için lüzumlu araştırma, 
etüt, koordinasyon ve projeleri, geçerli şartname, fiyat analiz ve birimlerinin, yıllık 
fiyat rayiçlerinin yapılması ve yayılması işlerini, bu işlerin yönetim ve denetimini 
kapsadığı belirtiliyordu.

927  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), s. 556-557. 
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Tasarının ikinci maddesinde açıklandığı gibi, Bayındırlık Bakanlığı üç genel 
müdürlükten oluştuğu, Yapı İşleri ile Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaat Genel müdürlüklerinin genel bütçeye dâhil, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
ise katma bütçeli bir kuruluş olduğu belirtiliyordu. Tasarı bu kuruluşların görevlerini 
de belirliyordu.928

Millet Meclisi’nin 15 Haziran 1972 tarihli 106 ncı birleşiminde tasarı hakkında 
öncelik ve ivedilik önergesi Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin tarafından 
sunuldu. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Hilmi İşgüzar (Sinop), Bayındırlık 
Bakanlığının tarihçesinden ve faaliyetlerinden bahsederek Teşkilât Kanununda 
bazı değişiklikler yapılmak suretiyle Bakanlığının öteden beri uhdesinde bulunan 
vazifelerin bir kısmının diğer genel müdürlüklere ve bakanlıklara tevdi edildiğini, 
ancak toplumun düzenini, emniyetini, hür seyahat imkânlarını sağlayacak yapı işleri 
ve karayolunun mutlaka emanet usulüne dönük bir şekilde Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından ele alınıp yapılması gerektiğini belirtti. Bayındırlık Bakanlığının teşkilât 
kanunundan sonra bu işleri daha düzenli bir şekilde yürüteceğini, büyük yatırımların 
en iyi şekilde kullanılması, kontrolü ve faydalı bir halde sürdürülmesinin teşkilâtla 
mümkün olduğunu belirten İşgüzar, Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanununda idarî 
birim olarak illerde il bayındırlık müdürlükleri varken bunun da ötesinde illerin 
sınırını aşan hizmetleri görmek durumunda olan bir bölge teşkilâtını da bu teşkilât 
kanununda yer aldığını, bu teşkilât kanununun biran önce çıkarılmasının yerinde 
olduğunu ifade etti. Bu konuşmanın ardından maddelere geçildi.929

Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri kanunu tasarısının 1 nci maddesi, 
Bayındırlık Bakanlığının görevlerini, Millî Savunma Bakanlığının inşaat, Millî ve 
NATO Enfrastrüktür hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere 
kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç olmak üzere, yapı 
işlerini, demiryolları inşaatını, limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, hava meydanları 
inşaatını, akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarını 
yapmak veya yaptırmak, 5539 sayılı kanun esasları dairesinde karayollarının yapım 
ve bakımını sağlamak, bu işlerle ilgili tüzük,  yönetmelik, tip sözleşme, şartname, 
rayiç fiyat analizleri ve birim fiyatlar hazırlamak ve yayınlamak, müteahhitlerle 
ilgili gizli sicilleri tutmak ve müteahhitlik karnesi vermek, özel idarelere ait yapı 
ve tesisleri yapmak ve yaptırmak, bu kanunla verilen proje onama ve denetleme 
hizmetlerini ve diğer kanunlarla verilen işleri yapmak olarak belirlemişti. 2 nci 
madde, Bayındırlık Bakanlığı merkez teşkilâtının, müsteşarlık, bayındırlık kurulu, 
yüksek fen kurulu, müşavirlik, yapı işleri genel müdürlüğü, demiryolları, limanlar 
ve hava meydanları inşaatı genel müdürlüğü, teftiş kurulu, hukuk müşavirliği, plan 
bütçe dairesi başkanlığı, personel dairesi başkanlığı, idarî işler dairesi başkanlığı, 

928 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), 
s. 431 vd.; 668 Sıra Sayılı Basma Yazı: Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları.
929  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), 
s. 411-412.
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özel kalem müdürlüğü ve savunma sekreterliğinde oluşacağını hükme bağlıyordu. 
3 ncü madde taşra teşkilâtını, 4 ilâ 17 nci maddeler merkez ve taşra teşkilatında yer 
alan kuruluşların görevlerini belirliyordu. Kanunun yapımına Plan Komisyonu adına 
Ahmet Karaarslan (Malatya), Hasan Tosyalı (Kastamonu), İlhan Ersoy (Kütahya) ile 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) ve Hasan Tosyalı (Kastamonu) müştereken verdikleri 
önerge ve açıklamalarıyla katkıda bulundular.930 

 Tasarı, Millet Meclisi’nin 21 Haziran tarihinde toplanan 110 ncu birleşiminde 
yapılan oylamada, 241 kabul ve 2 çekinser oyla kabul edildi.931

13 Temmuz 1972’de Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen tasarı, 
20 Temmuz 1972 tarih ve 14251 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

930  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 106 (15 Haziran 1972), 
s. 412-419.
931  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 110 (21 Haziran 1972), 
s. 612.
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KANUN NO 1447: Ticari İşletme Rehini Kanunu 
Ticari işletme rehini hakkında kanun teklifi, Bursa milletvekili Kasım Önadım 

tarafından 19 Kasım 1969 tarihinde toplanan 7 nci birleşimde Meclis Başkanlığı’na 
sunuldu ve Ticaret ve Adalet komisyonlarına havale edildi.932 Kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 13 Mayıs 1970 tarihinde 
yapılan 80 nci birleşimde Başkanlığa ulaştı ve gündeme konuldu.933  

Ticari işletme rehni kanun teklifi, ticari işletmelerin kredi alabilmelerini 
kolaylaştırmak amacıyla, Medeni Kanun hükümlerine göre yapılmakta olan ticari 
rehin işlemleri hakkında hukukî düzenlemeleri gerçekleştirmekti. Türk hukukunda 
bir menkulün teminat olarak gösterilmesi, yani menkul üzerinde bir rehin hakkı 
tesis edilmek istenmesi halinde kural olarak teslimi meşrut rehin hükümlerine göre 
menkulün borçlunun hasren zilyetliğini bertaraf edecek şekilde alacaklıya veya onun 
rızasıyla bir üçüncü şahsa devri gerekiyordu. Menkulün borçlunun elinde kalmasını 
sağlayan menkul ipoteği belirli kanuni istisnalar dışında Medeni Kanunun 853 ncü 
maddesine göre men edilmişti. Medeni Kanunun 854 ncü maddesine göre başlıca 
kanuni istisna hayvan rehiniydi. Bu sicilli menkul rehini de henüz gerekli tüzük 
çıkarılamadığı için uygulanamıyordu. Ancak, zirai krediler bakımından menkullerin 
teslim edilmeksizin teminat olarak gösterilmeleri çeşitli kanunlarla imkân dâhiline 
girmişti. Ziraat aletleri, hayvanlar, zirai mahsuller borçlunun elinde kaldığı halde 
muayyen şartlarla alınan zirai kredinin karşılığını teşkil ediyordu. Sanayici, tacir 
ve özellikle esnaf ve sanatkârlar için ise bu nevi özel kanunlar yoktu. Ticaretle 
ilgili uygulamalar, en çok Medeni Kanunun 777 nci maddesine dayandırılmaya 
çalışılıyordu. Bu maddeye göre gayrimenkul rehini mütemmim cüzilere ve teferruata 
şamildi. Menkulün her hangi bir gayrimenkulün teferruatı olması halinde -mesela 
matbaa makinaları- gayrimenkul rehini tesisi suretiyle menkuller teslim edilmeksizin 
rehin edilebiliyorlardı. Ancak, menkulün bir gayrimenkulün teferruatı olmadığı pek 
çok hallerde, meselâ bir otobüs işletmesine ait otobüslerde olduğu gibi, kredi elde 
etmede büyük güçlüklerle karşılaşılmaktaydı. Sanayici ve tacirlerin, çoğu defa ve 
özellikle esnaf ve sanatkârların, yerine göre bir gayrimenkulden fazla değer taşıyan 
menkullere sahip olmalarına rağmen çalışabilmeleri, faaliyette bulunabilmeleri için 
zaruri olan menkulleri kredi temini gayesiyle alacaklıya teslim etmeleri mümkün 
olmamaktaydı. Kanun, mahdut kredi kaynaklarına muhtaç durumda bulunan esnaf 
ve sanatkârlar açısından çok önemliydi. Bu kanun teklifiyle, menkuller üzerinde 
teslim edilmeksizin rehin tesisi yerine ticari işletme rehininin tercih edilmesinden 
fayda sağlanacağı ve ticari işletme rehini dolayısıyla esnaf ve sanatkârların daha 
geniş kredi kaynaklarından yararlanmaları mümkün olabileceği düşünülmüştü. 
Her ticari işletme mutlaka ticaret ve küçük sanat siciline kaydedilecek, işletmenin 
kayıtlı olduğu sicil belli olacağı için sicilli menkul rehinde çok eleştirilen bir durum 
olan menkulün kayıtlı olduğu sicilin tesbit edilememesi şeklindeki sakıncadan 
kurtulunacaktı. Böylece, rehinin malikiyle kredi ilişkisi kuran üçüncü şahısların 

932  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 7 (19 Kasım 1969), s. 179.
933  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 80 (13 Mayıs 1970), s. 716.
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işletmenin kayıtlı bulunduğu sicili inceleyerek kredi talebinde bulunanların 
malvarlıklarını kolayca tespit edebileceklerdi. Bu suretle, menkulün borçlunun 
elinde kalması halinde rehinli alacaklıya diğer teminatsız alacaklılara nisbeten 
bir tercih hakkı tanınmasının, hukukî muamelelerde bir güvensizlik yarattığı ileri 
sürülemeyecekti. Ticari işletme rehinine dâhil menkuller bir liste halinde ticaret 
ve küçük sanat sicili memurluğunda bulunacaktı. Buna rağmen, tasarıya, projeye 
işletme dahil münferit menkuller üzerinde mülkiyet veya diğer aynî hak iktisap 
etmek isteyenin sicili tetkik mükellefiyeti konulmamış, yani üçüncü şahısların iyi 
niyetleri korunmak istenmişti. Buna karşılık, ticari işletmeyi bütünüyle devralmak 
isteyen kimseler için bir istisna getirilmiş, rehinli alacaklının işletme devredilse dahi 
takip hakkı kabul edilmişti. Burada ticari işletme devrinin bir menkul devrinden çok 
farklı olduğu, ticari işletmeyi satın almak isteyen kimsenin ilk önce ticaret sicilini 
tetkik etmesinde her hangi bir zorluk bulunmadığı düşünülüyordu. Gerekçe, ticari 
işletme rehini ile beklenen diğer bir faydanın da bu kanunun uzun süredir kendisini 
hissettiren menkul ipoteği ihtiyacına cevap vermesi olduğunu belirtiyor, önem ve 
zaruret derecesine göre her menkul için ayrı bir kanun vaz ‘edilmesi yerine çeşitli 
menkulleri ve bu arada hakları içine alan bir ticari işletme rehininin uygulama 
sahasının çok daha geniş olacağını öngörüyordu.934 

Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 5 Mart 1971 
tarihinde toplanan 66 ncı birleşimde ele alınabildi. Raporun tümü üzerinde söz 
alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), özellikle Anadolu’nun küçük kasabalarında ticari 
işletmenin devamı için lüzumlu olan krediyi, kimsenin imzasına lüzum kalmadan, 
ticari işletme sahibi  vatandaşların kendi mallarını rehin etmek suretiyle, kimseye 
boyun bükmeden kredi almasını mümkün kılacağından kanun teklifini çok yerinde 
bulduğunu söyledi. Reşit Ülker (İstanbul), bu önemli kanun teklifinin temel kanun 
olan Medenî Kanundan ayrıldığı ifade edildiğinden çok ciddî sebeplerin olması 
gerektiğini, raporda bu sebeplerin  ciddiyet ve ayrıntılarıyla görünmediğini, uzman 
görüşlerine gerek olduğunu belirtti. Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde), kanun teklifinin 
Medenî Kanunun, “menkul rehini teslim ile tekemmül eder” hükmünü ortadan 
kaldıracağını, böyle bir ana maddeyi ortadan kaldırmanın sakıncalı olduğunu, menkul 
malın rehin edildikten sonra elden çıkarılabileceğini, dolayısıyla alınacak kredinin 
teminatının kalmayacağını söyleyerek kanun teklifinin aleyhinde olduğunu ifade etti. 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), Medeni Kanunda menkul ve gayrimenkullerin hangi 
hallerde ve nasıl rehin edileceğine dair, Ticaret Kanununda ve Bankalar Kanununda 
hangi hallerde ve nasıl kredi alınacağına dair açık hükümler bulunduğunu, teklif 
ile getirilen ticarî işletme rehininin suiistimale meydan verebileceğinden ticaret 
ve ekonomiye fayda yerine zarar getirebileceğini, dolayısıyla aleyhinde olduğunu 
beyan etti. Doğan Kitaplı (Samsun), Ticaret Kanununun son tadiliyle yed-i emin 
müessesesinin kalktığını, tacirlerin menkul mallar karşılığında teminat göstereceği 
kefil ve gayrimenkul gibi takviyelerinin olmaması durumunda kredi işlemlerini 

934  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 66 (5 Mart 
1971), s. 119 vd.; 128 Sıra Sayılı Basmayazı: Bursa Milletvekili Kasım Önadım’ın, Ticari 
işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları.
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yürütmelerinin mümkün olmadığını, bu açıdan kanun teklifinin bir boşluğu 
dolduracağını ifade etti. Burhanettin Asutay (İzmir), kanun teklifinin, çıraklıktan 
başlamak suretiyle sermayesizliği yüzünden sanatını icra edemeyen küçük esnafı 
memnun edebilecek bir kanun teklifi olduğunu söyledi. Vahit Bozatlı (Sivas), 
teklifin, küçük esnaf ve sanatkârın kredi ihtiyacını karşılayacak bir tasarı olduğunu, 
Necati Kalaycıoğlu (Konya), teklifin bürokrasiyi önleyecek bir teklif olduğunu, 
Nuri Kodamanoğlu (Niğde), teklif, Medeni Kanunun temel müesseselerinden 
birine istisna getirdiğinden çok dikkatle işlem yapılması gerektiğini, Hasan Türkay 
(İstanbul), daha dikkatli inceleme için maddelerin bir sonraki celseye bırakılması 
gerektiğini, Şükrü Akkan (İzmir), teklifin, esnafı geliştirme imkânlarını yaratacağını 
ve Demokratik Parti olarak bu kanun teklifinin lehinde olduklarını ifade ettiler. 
Maddelere geçilmesi oylandı ve kabul edildi, 66 ncı birleşim böylece sona ererek 
maddelerin görüşülmesi gelecek birleşime bırakıldı.935 

8 Mart 1971 Pazartesi günü toplanan 67 nci birleşimde, gündem maddelerinden 
ticari işletme rehini kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine başlandı. Kanunun 
kapsamını düzenleyen 1 nci madde, ticaret veya esnaf ve sanat sicilinde kayıtlı bir 
ticari işletme üzerinde rehin hakkının bu kanunda yazılı hükümler dairesinde tesis 
edileceğini hükme bağladı. Madde üzerinde söz isteyen Adalet Komisyonu sözcüsü 
Tevfik Koraltan (Sivas), kanun teklifinin Medeni Kanunla bâzı çelişmeleri olması 
ihtimali dile getirildiğinden endişeleri kısmen karşılamak amacıyla Medeni Kanunun 
ilgili hükümleri hakkında açıklamalar yaptı ve teklifle küçük esnaf ve sanatkârın 
küçük menkul ünitelerini bir ticari işletme küllü olarak tescil etmek suretiyle ve 
Medenî Kanunun 854 ncü maddesindeki kayıtlara paralel kayıtlar getirerek bir 
işletme rehini müessesesi haline getirilmesinin ekonomik ve sosyal olarak büyük 
hizmetlerde bulunacağını açıkladı. Tasarı,  67 nci birleşimde uzun müzakerelerden ve 
değişiklik önergelerinin tartışılmasından sonra 12, 15, 20 nci maddeler ile yürürlük 
ve yürütme maddeleri haricinde kabul edildi.936 

Komisyonda bulunan maddelerin hazırlanmasından sonra tasarının görüşülmesine 
15 Mart 1971 tarihinde yapılan 71 nci birleşimde devam edildi. 12, 15 ve 20 ncu 
maddeler Adalet Komisyonu tarafından tedvin edildikten sonra Meclis üyelerinin 
görüş ve onayına sunuldu. Maddeler üzerindeki müzakereler tamamlandıktan sonra 
kanunun tümü üzerinde ve lehte söz alan Turhan Özgüner (İçel), teklifin, krediye 
muhtaç esnafın ve ticari işletmenin muhtaç olduğu krediyi alırken sermaye sahibine 
ve özellikle tefeciye ezilmesine engel olan bir teklif olduğunu, ticari işletme rehininin 
ne bir gayrimenkul rehini, ne bir menkul rehini olduğunu belirterek kendine özgü, 
sui generis bir rehin olan bu uygulamanın küçük işletmecilere yararlı olacağına 
inandığını belirtti. Kanunun tümünü milletvekillerinin oylarına sunuldu ve Meclis 
tarafından kabul edildi.937 

935  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 66 (5 Mart 1971), s. 82-87.
936  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 67 (8 Mart 1971), s. 130-161.
937  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 71 (15 Mart 1971), 
s. 255-266.
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Ticaret işletme rehini kanun teklifi, 18 Haziran 1971 tarihinde toplanan 116 
ncü birleşimde Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişikliklerle Senato 
Başkanlığınca Meclis Başkanlığı’na sunuldu ve Adalet Komisyonuna havale 
edildi.938 Kanunu teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu, 19 Temmuz 1971 tarihli 133 ncü birleşimde gündeme konuldu 
ve 21 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 134 ncü birleşimde ele müzakere edildi.939 

Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklik 5 nci maddenin 3 ncü fıkrası 2 
nci satırında “Rehin” kelimesinin “Rehinin” olarak değiştirilmesinden ibaretti. Bu 
değişikliğin benimsendiği Adalet Komisyonu adına sözcü Tevfik Koraltan (Sivas) 
tarafından verilen bir önerge ile açıklandı. Benimsenen madde hakkında söz isteyen 
üye bulunmadığından madde oya sunuldu ve kabul edilerek kanun teklifi yasalaşmış 
oldu. 28 Temmuz 1971 tarih ve 13909 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1541: 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair Kanun 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dış 
Ekonomik İlişkiler, Sanayi ve Ticaret, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından kurulu 62 No. lu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 3 
Ocak 1972 tarihinde toplanan 23 ncü birleşiminde, 62 Sayılı Komisyon Başkanı 
Nuri Bayar tarafından verilen ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.940

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 3339 sayılı “hariçten satın alınan buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair kanunun 30. 12. 1960 tarih ve 179 sayılı kanunla 1970 malî 
yılı sonuna kadar uzatılmış bulunan yürürlük süresinin, 1980 malî yılı sonuna kadar 
uzatılmasına ilişkindi. 1 nci madde üzerinde söz isteyen milletvekili olmadığından 
madde aynen kabul edildi. Tasarının 2 nci maddesi ise bu kanunun 1 Mart 1971 
tarihinde yürürlüğe gireceğini hükme bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nde, 7 Ocak 1972 tarihinde toplanan 25 nci birleşimde 
oylandı ve açık oylamaya katılan 238 milletvekilinden 229 kabul, 5 ret ve 4 çekinser 
oy alarak kanunlaştı.941 

Cumhuriyet Senatosu tarafından da 22 Şubat 1972’de kabul edilen kanun 
29 Şubat 1972 tarih ve 14114 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

938  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 439.
939  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), 
s. 618-619.
940  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 23 (3 Ocak 1972), s. 8-9.
941  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 25 (7 Ocak 1972), s. 98.
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KANUN NO 1706: 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan Kararın 
onanması hakkında kanun 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 5 Mart 1972 
tarihinde toplanan 72 nci birleşiminde Plân Komisyonu Sözcüsü M. Kemal Yılmaz 
(Ankara) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele 
alındı.

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, ihracatı geliştirmek amacıyla vergilerle ilgili 
olarak hükümetçe alınacak tedbirlere dair 27. 6. 1963 tarih ve 261 sayılı kanunun 1 
nci maddesine istinaden hazırlanan 23. 5. 1967 tarih ve 12603 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanmak uretiyle yürürlüğe konulan 6/8101 sayılı Bakanlar Kurulu kararının, 
sözü geçen Kanunun 2 nci maddesi gereğince onanmasını hükme bağladı.942 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Mart 1973 tarihinde toplanan 75 nci birleşiminde, 
oylamaya katılan 234 milletvekilinden 226 kabul, 5 ret ve 3 çekinser oy alarak kabul 
edildi.943 

19 Nisan 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
3 Mayıs 1973 tarih ve 14524 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1726: 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan kararın 
onanması hakkında kanun 

261 sayılı Kanun gereğince hükümetçe alınan kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 
5 Mart 1973 tarihinde toplanan 72 nci birleşiminde, Plân Komisyonu Sözcüsü 
Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
teklifinin kabul edilmesiyle ele alındı.944

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, ihracatı geliştirmek amacıyla vergilerle 
ilgili olarak hükümetçe alınacak tedbirlere dair 27. 6. 1963 tarihli ve 261 sayılı 
kanunun 1 nci maddesine göre hazırlanan 26. 8. 1966 tarihli ve 12385 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan 6/6854 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin sözü geçen kanunun 2 nci maddesi gereğince onanmasını hükme 
bağladı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Mart 1973 tarihinde toplanan 75 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 237 milletvekilinden 229 kabul, 5 ret ve 3 
çekinser oyla kabul edildi.945 

Cumhuriyet Senatosu tarafından 8 Mayıs 1973 tarihinde kabul edilen kanun, 18 
Mayıs 1973 tarih ve 14539 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

942  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 72 (5 Mart 1973), 
s. 617-618.
943  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 75 (12 Mart 1973), s. 174.
944  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 72 (5 Mart 1973), s. 616-617.
945  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 75 (12 Mart 1973), s. 169.
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KANUN NO 1381: Bazı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin 
artırılması hakkında Kanun 

Bâzı İktisadi Devlet Teşeküllerinin sermayelerinin artırılması hakkında kanun 
tasarısı, Millet Meclisi’nin 1 Nisan 1970 tarihinde toplanan 63 ncü birleşiminde 
Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlarına havale edildi.946 Kanun tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporlarının 8 Temmuz 1970 tarihinde 
toplanan 122 nci birleşimde gündeme alınması kararlaştırıldı.947 

Tasarı gerekçesi, bazı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye yetersizliği 
nedeniyle,  plânlı dönemin gereği olarak ortaya çıkan yatırımlarının finansmanı 
için bütçe ödeneklerine başvurma zorunluğu içinde kaldıkları, kuruluş kanunları 
uyarınca genel büttçeye dâhil dairelerden devraldıkları menkul ve gayrimenkullerin 
muhasebeleştirilmesinde, itibari sermayelerinin tamamen ödenmiş olması nedeniyle, 
sermaye hesabına intikal ettiremedikleri ve birikmiş kârlarından hazine hissesine 
tekabül eden miktarları ile hazineye olan borçlarını bir finansman kaynağı olarak 
kullanmış olduklarının anlaşıldığını belirterek öngörülen sermaye artırımlarının 
teşekküllerin hâlihazırda düşük olan özkaynak - yabancı kaynak oranlarını 
yükselteceğini, bâzı kurumların sermaye ihtiyaçları için öngörülen ödeneklerinin 
teşebbüslere ödenebilmesini sağlayacağını, sermaye ihtiyaçları çok âcil bir durum 
gösteren kurumların ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtiyordu. Sermayelerinin 
arttırılması istenen teşekküller Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı, Etibank, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf Telefon İşletmesi, 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Falbrikaları İşletmeleri 
ile Türkiye Zirai Donatım Kurumu’ydu.948

Plân Komisyonunca benimsenerek Genel Kurul’da görüşülmek üzere Meclis’e 
sunulan kanun tasarısı, 1970 bütçesiyle ilgisi dolayısıyla Maliye Bakanı Mesut 
Erez tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulü üzerine 18 Ocak 
1971 tarihinde görüşülmesine başlandı. Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) 440 sayılı Kanuna göre kurulan bu teşekküllerin 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi için sermayeye ihtiyaçları bulunduğunu, sermayeleri 
yetmediği zaman kredi ve borç aldıklarını, bunların faizlerinin kuruluşların zararlarını 
artırdığını söyleyerek tasarının yerinde olduğuna işaret etti. Tasarının tümüne ilişkin 
başka söz isteyen olmadığından maddelere geçildi949: 

946  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 63 (1 Nisan 1970), s. 65.
947  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 122 (8 Temmuz 1970), s. 80.
948  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 37 (18 Ocak 
1971), s. 102 vd., 221 ve 221’e 1 nci sıra sayılı ekler: Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis-
yonları raporları 
949  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 37 (18 Ocak 1971), 
s. 100-102.
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Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkında Kanun
Madde 1. — Aşağıda adları yazılı İktisadi Devlet Teşekküllerinin kuruluş 

kanunlarında belirtilen  sermayeleri, karşılarında gösterilen miktarlara çıkarılmıştır.

Teşekkülün adı     Sermaye miktarı TL.
1. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı  1 500 000 000
2. Etibank       2 000 000 000
3. Toprak Mahsulleri Ofisi     1 000 000 000
4. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu   1 000 000 000
5. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşl. 8 000 000 000
6. Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşl. 1 000 000 000
7. Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi   1 000 000 000
8. Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi  1 000 000 000
9. Türkiye Zirai Donatım Kurumu          500 000 000

Kemal Demir’in (Bolu), Denizcilik Bankası dâhil, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
1970 yılı içindeki zararlarının miktarı hakkında Komisyona sorduğu soru Plân 
Komisyonu adına Rıfkı Danışman (Erzurum) tarafından bu teşekküllerin 1970 
yılı bilançolarının ancak 1971 Mart ayı içerisinde sonuçlanacağı cevabı verildi. 
Kemal Demir’in 1969 rakamlarını sorması üzerine Danışman, 1969’da Denizcilik 
Bankası’nın 142 milyon lira zarar, Devlet Demiryolları’nın 687 milyon lira zarar, 
Etibank’ın 459 milyon lira kâr. PTT’nin 53 200 000 lira kâr, Makina ve Kimya’nın 
67 400 000 lira kâr, Demir – Çelik’in 127 600 000 lira kâr ettiğini açıkladı. 
Kemal Demir’in 1970 yılı rakamlarının bulunabileceğini, 1 nci madde hakkındaki 
görüşlerini açıklayabilmek için bunlara ihtiyaç olduğunu belirtmesi üzerine 1 nci 
madde bir sonraki birleşime bırakıldı. 

Tasarının maddelerinin görüşülmesine 22 Ocak 1971 tarihinde toplanan 40 ncı 
birleşimde devam edildi.950 Birinci madde üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan  
Yusuf Ziya Yağcı Komisyon sözcüsünden alınan bilgilere göre Denizcilik Bankası 
Türk Anonim  Ortaklığının 1969’da 142 milyon 300 bin lira zarar ettiğini, geçmiş 
beş yıllık süre içerisindeki zararının 309 milyon 700 bin lira olduğunu, Devlet 
Demiryollarının 1969 hesabına göre 687 milyon 100 bin lira zararı olduğunu ve 
geçmiş beş yıllık zarar toplamının 2 milyar 909 milyon 700 bin lirayı bulduğunu 
belirterek Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılmasına taraftar olduklarını, ancak bu sermaye yükseltiminin 
teşekkülleri hedefe ulaştıracağı kanaatini de taşımadıklarını ifade etti. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin asrın ekonomik ve teknik şartlarına uygun olarak çalışmadıklarına 

950  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 40 (22 Ocak 1971), 
s. 219-229.
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ve iktidarın partizanca müdahalelerine açık hale getirilmesine işaret eden Yağcı, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin başarılı olması için sermayelerinin artırılması 
değil, yolsuzlukların önlenmesi ve İDT’lerin Türk köylüsünün, Türk müstahsilinin 
ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin aslında kuruluş sebep ve amaçlarına uygun bir 
çalışma düzenine girmeleri gerektiğini söyledi.951 

Hüsamettin Başer (Nevşehir) Türk iktisadi hayatında büyük rol oynayan 
dokuz İktisadi Devlet Teşekkülünün zarar ettiklerinin doğru olduğunu, buna karşın 
hükümetin bu müesseselerin borç para almalarını ve bunlara verilecek faiz ve 
masrafları kısmak için sermayelerini artırdığını söyledi. İDT’lerin üretim yapmaları, 
yeni iş sahaları açmaları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışmalarıyla sıkıntılarının 
aşılabileceğini belirten Başer, sermaye

Artırımı tasarısının olumlu karşılanacağını düşündüğünü belirtti. A.P. grubu 
adına söz alan Doğan Kitaplı (Samsun) tasarı’nın, İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
bir kısmının yeni  kanunları düzenleninceye kadar geçecek süre içindeki sıkıntılarını 
gidermek için getirildiğini söyleyerek  İDT’lerin maliyeye intikal etmesi gereken bir 
kısım hisselerinin, kârlarının muhasebeleştirilememesi sebebiyle Maliyeye intikal 
edemediğini, Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları gibi bazı teşekküllerin 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan inşaatlarının bu İDT’lerin sermayeleri 
donduğu için muhasebeye intikal edemediğini ve muvakkat hesaplarda beklediğini 
söyledi ve tasarının İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak teminindeki güçlüğü 
giderme amacında olduğunu ifade etti. Ali Rıza Uzuner (Trabzon) iktidar sözcüsü 
Kitaplı’nın İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeni kuruluş kanunlarının hazırlanmakta 
olduğunu, ancak bu kanunlar çıktıktan sonra bu teşekküllerin ehil bir iktidarın 
elinde bir ölçüde başarıya ulaşabileceğini söyledi ve İDT’lerin ihtiyacının böyle 
yama tasarıyla değil, cidden bu müesseseleri ıslah edecek kuruluş kanunlarıyla 
gerçekleşmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
tasarının memleketin iktisadi hayatının gelişmesini sağlayacak olan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin gerek özkaynağı, gerekse yabancı kaynaklarını temin bakımından 
çok yerinde olduğunu ve bu dokuz teşekkülün sermayelerinin arttırılmasıyla daha 
fazla gelişme imkânı bulacaklarını belirtti. Kemal Okyay (Kars) sermayesi 75 
milyon lira olan ve bir iktisadi devlet teşekkülü durumunda bulunan Süt Endüstrisi 
Kurumunun da sermayesinin arttırılması ve 300 milyon lira olarak kaydedilmesi 
için bir önerge vermiş bulunduğunu söyledi. Ekrem Dikmen (Trabzon) bu kanunla 
getirilen bütün sermaye artırımlarının, tıpkı belediyelerin borçlarının bağışlanması, 
taksitlendirilmesi gibi değerlendirilmesi gerektiğini, bunların bilanço hesapları 
olacağını ve getireceği başka bir şey olmadığını ifade etti.952 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komisyonları raporlarının görüşülmesine 

951  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 40 (22 Ocak 1971), 
s. 219-222.
952  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 40 (22 Ocak 1971), 
s. 222-229.
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1 Şubat 1971 günü de devam edildi.953  Burhanettin Asutay’ın (İzmir) Komisyonun, 
İDT’nin kâr ve zarar hesaplarını Meclis’e getirme gerekçesiyle tasarıyı geri 
istediğini, sonra yeniden Meclis’e sunduğunu, bunun gerekçesiz yapılamayacağı 
için usule aykırı olduğunu söylemesi üzerine Plân Komisyonu adına Rıfkı Danışman 
açıklama yaparak gündemde bulunan aktarma kanunlarının malı yılın bitiminden 
önce Meclislerden çıkması ve yürürlüğe girmesi gerektiği için böyle bir yolun tercih 
edildiğini ve bunun usul içerisinde olduğunu ifade etti. Turhan Özgüner (İçel) de 
tasarının gerekçesiz tekrar Meclis’e getirilişine itiraz etti. Maddelerin müzakeresine 
geçildiğinde A.P. grubu adına söz alan Doğan Kitaplı (Samsun) sermayesi arttırılmak 
istenen birçok müessesenin başında, kendi özel kanunlarına göre yürüten organları 
bulunduğunu, muhalefet smözcüsünün zararları hükümete bağlamasının doğru 
olmadığını belirtti. İsmail Hakkı Alaca (Kars) 227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu’nun sermayesinin 75 milyon lira olduğunu, kurumun Kars›ta, 
İstanbul›da, İzmir›de, Adana’da dört büyük faal tesisinin, iştirak halinde de Konya, 
Bolu, Burdur, Turhal tesislerinin bulunduğunu, ayrıca dört kaşar peyniri ve tereyağı 
fabrikası kurmak üzere yeni yatırımlara başlayacağını ve sermayesinin bunlara 
yetmeyeceği için Süt Endüstrisi Kurumunun sermayesinin 250 milyona çıkarılması 
için takrir verdiklerini belirtti. Salih Aygün (Amasya) sermayeleri arttırılacak olan 
İDT’lerin iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri ve karma ekonomi 
kurallarına göre kârlılık ve verimlilik esası ve anlayışı içinde çalışmak zorunda 
olduklarını belirtti ve  sermaye artışlarının gelişigüzel bir hareket tarzı ile ilmin 
ışığı altında olmayan gelişigüzel bir işletmecilik içinde kullanılmaması gerektiğini 
ifade etti. Plân Komisyonu adına söz alan Rıfkı Danışman (Erzurum) eleştirileri 
yanıtladı.954

Madde üzerinde başka görüşmek isteyen milletvekili olmadığından takrirlere 
geçildi. Yusuf Ziya Yağcı (Ankara) ve Nadir Yavuzkan (Burdur) tarafından 
verilen takrir, zikredilen kurumların sermayelerinin daha çok artırılmasını, Kars 
milletvekilleri Kemal Okyay, Musa Doğan, İsmail Hakkı Alaca ve Lâtif Aküzüm 
tarafından verilen takrir ise Süt Kurumunun bu listeye ithalini talep ediyordu. Bu 
önerge ile Süt Endüstrisi Kurumu da 250 milyon lira sermayeli olarak bu listeye 
dahil olması kabul edildi. Sermayelerin daha fazla arttırılmasına ilişkin birinci takrir 
ise Meclisce kabul edilmedi.

İDT’nin sermaye artırımlarının a) genel bütçeden sermayeye mahsuben 
yapılacak ödemeler, b) yıllık kârlardan teşekküllerin kuruluş kanunları ve diğer 
kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak artıklar, c) teşekküllerin 
hazineye olan borçlarından sermayeye mahsup edilecek miktarlar, d) çeşitli kanun, 
karar ve mevzuat gereğince devredilmiş ve devredilecek menkul ve gayrimenkul 
malların bedellerinden karşılanacağına ilişkin 2 nci madde ile teşekküllerin kârları 
ve hazineye olan borçlarının yılı bütçesine gelir, ödenek ve gider kaydı suretiyle 
sermayeye mahsup edileceğine ilişkin 3 ncü madde de Meclis tarafından kabul edildi. 

953  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), 
s. 370-381.
954  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), 
s. 370-377.
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4 ncü madde 22. 7. 1953 tarih ve 6186 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanununa, TCDD’ye hazinece yapılan ve 1970 
yılında yapılacak ikrazlar toplamının (faizleri dâhil) teşekkülün ödenmemiş 
sermayesine mahsup edileceği, TCDD’nin Devlet Yatırım Bankasına olan borçlarının 
anapara ve faiz olarak yıllık itfa taksitleri sermayesine mahsuben genel bütçeye 
konulacak ödeneklerden karşılanacağı, TCDD’nin 1970 yılı sonu itibariyle teşekkül 
edecek birikmiş zararlarının toplamının ödenmiş sermayeye mahsup edileceği ve 
TCDD’nin yıllık yol yenileme, bakım ve tamir masraflarının ait olduğu yıl içinde 
Hazine tarafından kanunda yazılı esaslar dairesinde karşılanacağı hükümleri eklendi. 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayesinin artırılması hakkında kanun 
tasarısı, 3 Şubat 1971 tarihinde toplanan 46 ncı birleşimde yapılan açık oylamada 
251 milletvekilinin 205 kabul, 43 ret ve 3 çekinser oyuyla kabul edildi.955 4 Nisan 
1971 tarih ve 13799 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1784: Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Kanunu 
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve 

Teknoloji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından alınan 3’er üyeden 
kurulu 110 No. lu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 1969-1973 yılları 
arasında hizmet eden 3 Dönem, 4 ncü Yasama Yılı milletvekillerinin görüştüğü son 
kanun tasarısı olarak Millet Meclisi’nin 21 Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 nci 
birleşiminde ele alındı.

Tasarı, Ferid Melen hükümeti sırasında hazırlanmıştı. Türk Uçak Sanayii, hem 
hızla gelişen dünya siyasetine ve ekonomisine ayak uydurmak, hem de millî güvenlik 
gerekleri de gözönünde tutularak, istihdam yaratan, teknoloji üretiminde itici ve 
özendirici bir niteliğe sahip, millî hâsılaya katkısı yüksek, yabancı ekonomilere 
bağlılığı hafifleten, uluslararası ticaret alanında Türkiye’yi güçlü bir ticaret ortağı 
haline getirecek sanayi dallarından birinde teşebbüse girişmek amacıyla geliştirilmesi 
öngörülen sanayiler arasında düşünülüyordu. Bu tür teşebbüsler ülkeye aktarılan 
teknolojinin diğer üretim dallarına yansıması açısından önemli görülüyordu. Bu 
niteliklere sahip sanayi dallarından biri olan uçak sanayiinin, uzun dönemli kalkınma 
ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel hedefleri ve stratejisine uygun olduğu 
düşünülüyor ve askerî ve sivil ihtiyaçların ortaya çıkardığı uçak taleplerini karşılamak 
amacıyla uçak sanayiini verimli olarak kurmak amacıyla tasarı hazırlanmıştı.956 

1973 yılının son kanun tasarısının kabul edildiği 131 nci birleşimde Türk Uçak 
Sanayii Anonim Ortaklığı kanunu tasarısı, 110 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı 
Tevfik Koraltan (Sivas) tarafından verilen ve öncelik teklif eden önergenin kabul 
edilmesiyle müzakere edilmeye başlandı.

955  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 46 (3 Şubat 1971), s. 481.
956  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 550 vd.; 879 Sıra Sayılı Basma Yazı: Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi ve Teknoloji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından alınan 3’er üyeden kurulu 110 
No. lu Geçici Komisyon raporu.
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekili bulunmadığından maddelere 
geçilmesi hususu oya sunularak kabul edildi. Tasarının 1 nci maddesi, Türk Uçak 
Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) adında tüzel kişiliğe sahip faaliyetlerinde özerk 
ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadî Devlet Teşekkülünün kurulması, 
teşekkülün bu kanuna, 440 sayılı kanuna ve sözü geçen kanunlar hükümleri saklı 
olmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi olması, merkezinin Ankara’da bulunması, 
ilgili olduğu bakanlığın Millî Savunma Bakanlığı olduğu, bu bakanlığın 440 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesindeki hallerde yetki ve sorumluluğunu kullanırken Maliye, 
Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile işbirliği yapabileceği hükme bağlandı. 

Orhan Cemal Fersoy (İstanbul) ve H. Avni Kavurmacıoğlu (Niğde) tarafından 
verilen bir önergeyle teşekkülün ilgili olduğu bakanlığın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olması talep edildi. Bu önergenin kabul edilmesiyle madde değişik haliyle 
kabul edildi. 

TUSAŞ’ın amaç ve faaliyet konularını ilgilendiren 2 nci madde, TUSAŞ’ın 
amacını, ülkenin teknolojik düzeyini yükseltecek, millî hâsılaya katkısı yüksek, 
yabancı ekonomilere bağlılığı hafifleten, dış piyasa ile rekabet edebilir, millî güvenlik 
ve sivil ihtiyaçlara yönelmiş bir uçak endüstrisini kurup işletmek olarak tanımlıyordu. 
Madde, TUSAŞ’ın, bu amaca ulaşırken verimlilik ve kârlılık esaslarına göre çalışacak 
ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyeceğini de hükme bağlıyordu. Tasarının 3 
ncü maddesi, TUSAŞ’ın faaliyet konularını; askerî ve sivil havacılıkta kullanılan 
her çeşit uçak, helikopter ve benzeri motorlu, motorsuz vasıtaların imal ve montajını 
yapmak, bu vasıtalarla ilgili her türlü yedek parça, teçhizat ve malzemelerinin imal 
ve alım satımını yapmak, konusu ile ilgili hususlarda gayrimenkuller alıp satmak, 
menkul ve gayrimenkullerini rehnetmek suretiyle borçlanmak, imalât ve satışlarıyla 
ilgili her türlü işletmeleri kurmak, hangarlar, depolar, meydanlar, tamirhaneler 
yapmak ve gerektiğinde bunları 3 ncü şahıslara kiralamak, kamu kurumlarına 
vermek veya kiralamak, konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıklara 
iştirak etmek, yukardaki fıkralarda sayılanlara ilişkin her türlü işleri yapmak ve ticarî 
işlemlere girişmek olarak tanımlıyordu. Madde olduğu gibi kabul edildi.

Tasarının 4 ncü maddesi, TUSAŞ’ın sermayesinin 1 500 000 000 (bir buçuk 
milyar) TL olduğunu, bu sermayenin, beheri 10 000 TL kıymetinde (nominal değerde) 
150 000 hisseye ayrıldığını, sermayenin Genel Kurul kararı ile artırılabileceğini, 
hisselerin A ve B grubu olmak üzere ikiye ayrılarak A grubu hisselerinin nama, B 
grubu hisselerinin hâmiline yazılı olduğunu hükme bağladı. Bütün hisselerin nama 
yazılı olduğuna ilişkin Rıza Çerçel (Afyon Karahisar) tarafından verilen önerge 
kabul edilerek madde buna göre düzenlendi.

5 nci madde, A grubu hisselerinin esas sermayenin % 55’ini teşkil ettiğini, 
bu sermayenin Hazineye tahsis edildiğini, bu hisselerin T.C. Maliye Bakanlığı 
tarafından temsil edileceğini, Hazine’nin bu hisseleri İktisadî Devlet Teşekküllerine 
devir ve temlik edebileceğini, B grubu hisselerinin sermayenin % 45’inden ibaret 
olup tamamının Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına tahsis edildiğini 
hükme bağladı. 
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TUSAŞ’ın sermayesinin ödenmesine ilişkin 6 ncı madde, kârın dağıtımı ve 
yedek akçelerle ilgili 7 nci madde, diğer malî konuları ilgilendiren 8 nci madde, 
yönetim, yöentim kurulu, kurulun nitelikleri, görev ve yetkileri, genel müdür ve 
yardımcıları, personel rejimi ve emeklilik hakları ile ilgili düzenlemeleri içeren 916 
ncı maddeler, koordinasyon sağlanmasına ilişkin 17 nci madde, genel hükümler 
başlığı altında muafiyetlerle, faydalanmayla, emniyet ve muhafazayla ilgili 18-
21 nci maddeler, teşekkül ve temsille ilgili 22 nci madde, genel kurul faaliyetinde 
uygulanacak kanunları gösteen 23 ncü madde, denetçilerin seçimi, yıllık rapor, yıllık 
raporun eleştirisi, bilanço tasdiki ve ibrayı düzenleyen 24-27 nci maddeler, 2 geçici 
madde ile yürürlük ve yürütme maddeleri kabul edildi.

Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi grubu adına söz alan Selâhattin Kılıç 
(Adana), İmparatorluktan Cumhuriyet’e kalan çuhahane ve Beykoz Kundura 
Fabrikasından sonra Cumhuriyet’in şeker, tekstil, çimento, demir-çelik, kâğıt, gübre, 
elektrik, petro-kimya, motor sanayiyi gerçekleştirdiğini, nihayet uçak sanayiine 
ulaşmanın Türk toplumu için kısmet olduğunu, bunun önemli bir başlangıç olduğunu; 
Bu teşekkülle Türkiye’nin belirli alanlarda para harcamada, personel kullanmada, 
mukavele yapmaktaki yetkileriyle, İktisadî Devlet Teşekküllerine nazaran üstün 
yetkilerle eihazlanmış bir müessese kazandığını belirtti.957 

Tasarı, yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 234 milletvekilinden 233 kabul 
ve 1 ret oyu alarak kabul edildi.958

28 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
kanun, 11 Temmuz 1973 tarih ve 14591 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

957  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 440-450.
958  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 513.
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KANUN NO 1186: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

Millet Meclisi’nin 28 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 98 nci birleşiminde Sosyal 
Sigortala Kurumu ile ilgili iki kanun tasarısı birlikte görüşüldü. Bu tasarıların 
birincisi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nebioğlu ve 3 arkadaşının, Aydın milletvekili Reşat Özarda’nın, Bursa 
milletvekili Kasım Önadım’ın, İstanbul milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul üyesi Rifat Öztürkçine’nin ve Adana milletvekili Bekir Tünay 
ve 8 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (897 Sıra Sayılı rapor); ikincisi ise 991 sayılı 
Devlet Demilyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (886 Sıra Sayılı rapor) idi. 

Birleşimde Meclis Başkanı iki kanunun tümü üzerindeki görüşmelerin tevhiden 
yapılması hususunu oya sundu ve bu talep kabul edilerek iki kanun görüşüldü. 506 
sayılı kanunda yapılması istenen değişiklik öncelikle ele alındı. Kanun tasarısı 
esas itibariyle 1964 yılında getirilmiş olan Sosyal Sigortalar mevzuatında yaşlılık, 
malûllük ve ölüm sigortalarında aylıkların artırılmasıydı. Bu aylıklar 1961 ve 
1962 fiyatları esas kabul edilerek belirlenmişti, görüşülen tasarı bu maaşları günün 
koşullarına uydurma amacını, ayrıca kanunda malûl ve emeklilerin geçindirmekle 
yükümlü oldukları eş ve çocuklarının sağlık yardımlarından istifade ettirilmesini 
sağlama amacını güdüyordu.

Tasarı, 28  Mayıs 1969 tarihinde gerçekleştirilen 98 nci birleşimde müzakere ve 
kabul edildi.959 

Kanun tasarısı 23 Ekim 1969 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul 
edildi. Kanun, 3 Kasım 1969 tarih ve 13341 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1189: 991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığına Sosyal Sigortalar Kanununa devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici 
madde eklenmesine dair Kanun 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı, 28 Mayıs 1969 tarihinde toplanan 98 nci birleşimde, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun (1186 sayılı kanun) ile birlikte görüşüldü. 

959  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 98 (28 Mayıs 1969), 
s. 657-682.
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Kanun tasarısı, 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre sağlanacak 
emekli aylıklarının tespitinde fiilî ve itibari hizmet sürelerinin toplamının 25 yıl 
olarak değiştirilmesini, fiilî ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl olanlar için 
emekli aylığının nispetinin, emekli aylığı bağlanmasına esas tutulan aylık veya 
ücretin % 70 i olarak uygulanmasını, fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 
yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 
fazlası üzerinden emekli aylığı bağlanmasını amaçlıyordu. Bu değişiklik, 991 sayılı 
kanunda yapıldı.960

Kanun tasarısı 13 Kasım 1969 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul 
edildi. Kanun, 22 Kasım 1969 tarih ve 13358 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1214: Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 5.1.1961 
gün ve 228 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, kaldırılmasına 
ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

Emekli Sandıklariyle Mâluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortalan kanunları tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı 5 Aralık 1969 günü Meclis’e ulaştı ve Çalışma,  Maliye ve Plân 
komisyonlarına gönderildi. Tasarı Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 23 
milletvekili ile Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 milletvekilinin, Emekli 
Sandıklariyle Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir maddenin kaldırılmasına dair kanun teklifleri olarak 12 Ocak 
1970 tarihinde toplanan 24. Birleşimde görüşülmeye başlandı. Geçici Komisyon 
Başkanı Ankara milletvekili Turgut Toker’in öncelik ve ivedilik önergesi üzerine 
tasarı gündeme alındı.961 

Tasarı üzerinde şahsı adına söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), Geçici 
Komisyonda müzakere edilmiş olan bu kanun adil hükümleri getiren, tüm hakkı hak 
sahiplerime tevzi eden, bugüne kadarki her türlü çelişmeyi, çekişmeyi bertaraf eden bir 
yasa olduğunu, ancak yine de 10 ncu maddesiyle 15 nci maddesinin büyük boşluklar 
taşıdığını belirtti.962 Hasan Türkay (İstanbul), bütün meselenin Emekli Sandığında 
geçen hizmetlerle Sosyal Sigortalarda geçen hizmetlerin birleştirilmesiyle 40  50 
bin vatandaşın mağduriyetlerine son verilmesinden ibaret olduğunu ve tasarının 
yerinde olduğunu açıkladı.963 Tasarı hakkında Enver Turgut’un değişiklik önergesi 
vermesinden sonra Hilmi İşgüzar (Sinop) kanunun çoktan gecikmiş bir tasarı 
olduğunu ve acilen yasalaşması gerektiğini ifade etti.

Madde 1. — 5.1. 1961 tarihli, 228 sayılı Kanunun 3, 4, 5, 6, ,10, 12, 15 ve 16 nci 
maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.

960  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 98 (28 Mayıs 1969), 
s. 682-688.
961  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 99.
962  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 100.
963  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 100.
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Madde 3. — Sigorta kanunları ile Emekli sandıklan kanunlarına tabi çeşitli 
işlerde çalışmış olanların, bu işlerde gecen hizmet süreleri birleştirilir.

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden ilgililere son ayrıldıkları kurum 
veya sandıkça kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasını icabettirmemesi halinde 
bu kanun hükümleri uygulanmaz.

228 sayılı kanunu değiştiren çerçeve maddenin 3 ncü maddesi hakkında Bilecik 
milletvekili Şadi Binay ile Ankara milletvekili Kazım Coşkun’un verdikleri ve 
228 sayılı Kanunun değiştirilen 3 ncü maddesine 1946 yılından önce aslî maaşlı 
hizmetlerde çalışmış olanların da dahil edilmesi talebi kabul edilmedi.964

Madde 4. — 3 ncü maddede belirtilen hizmet süreleri toplamına, emekliliğe tabi 
kimselerin itibari hizmetleri katılmaz.

Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne tahvilinde her ay 30 gün, 
gün üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin aya tahvilinde de her 30 gün bir ay 
addolunur.

Madde 5. — Sigorta kanunlarına göre hesaplanacak aylık miktarının tesbitinde, 
sandık kanunlarına tabi işlerde emekli keseneğine esas teşkil eden kazançlarda 
sigorta primlerinin hesabına esas tutulan ‘kazançlar gibi nazara alınır.

Madde 6. — Bu kanun gereğince ilgililere bağlanacak aylık miktarına, kurum 
veya sandıklar, birleştirilen hizmet süreleri toplamına göre kendilerinde geçen 
hizmet süresiyle orantılı olarak katılırlar.

Madde 10. — Sandık kanunlarına tabi hizmetlerden ayrıldıktan sonra bu 
kanunun 1 nci maddesinde yazılı işlerden birine girenlerin emeklilik kesenekleri geri 
verilmez.

Ancak:
A) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldıktan sonra emeklilik keseneklerini geri 

almış olup, birinci maddede yazılı işlerden birine giren ve bu işlerde çalışmakta 
olanlardan, aldıkları kesenekleri:

a) İstekleri üzerine tahsis yapılacak olanların istek tarihinden en az 6 ay önce,
b) Kurumlarınca re’sen (Malûllük ve yaş haddi dâhil) emekliye ayrılacak 

olanlarla ölenlerin, görevleri ite ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren en geç 8 ay 
içinde.

Kendileri veya dul ve yetimleri tarafından aldıkları günden yatıracakları güne 
kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte toptan, aldıkları sandığa ödenmiyenlerin;

B) Emekliliğe tabi bir görevden ayrıldıktan, sonra emeklilik keseneklerini geri 
almamış ve geri alma hakiki zamanaşımına uğramış bulananlardan, 1 nci maddede 
yazılı işlerden birine giren ve bu işlerde çalışmakta olanlardan zamanaşımına uğrıyan 
kesenekleri, faizsiz olarak  (A) fıkrasında yazılı süreler içinde kendileri veya dul ve 
yetimleri tarafından toptan, ilgili sandığa ödenmiyenlerin;

964  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 102.
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C) Sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen tahsis haklarından faydalanmış veya 
bu hakları kaybetmiş bulunanların,

anılan devrelere ait hizmet süreleri, 3 ncü maddeye gere yapılacak birleştirmede 
nazara alınmaz.

10 ncu madde üzerinde Burhanettin Asutay (İzmir), bırçlanmalarda 6 ayda 
ödenmesi hükmünün en az 18 ay olarak değiştirilmesini önerdi. Bu değişikliğin 
komisyon tarafından uygun görülüp sürenin bir miktar değiştirilmesiyle 1 nci çerçeve 
maddenin 10. Maddesi, A fıkrasının b bendinde “en geç altı ay” ibaresi yerine “en 
geç 12 ay içinde ve eşit taksitlerle” şeklinde tanzim edildi. 965 

Madde 15. — Bu kanunun 3 ncü maddesi gereğince birleştirilen hizmet süreleri 
aynı müessesede geçmiş olanlara, T. C. Emekli Sandığınca aylık bağlanması halinde 
ve birleştirilen hizmet süreleri toplamı esas alınarak, 5434 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde hak kazandıkları takdirde emeklilik ikramiyesi ödenir.

Ancak, yukarda belirtilen müessese tarafından ilgiliye kıdem tazminatı 
ödenmişse, bunun tutarı,  emeklilik ikramiyesinden düşülür.

Madde hakkında İstanbul milletvekili Bahir Ersoy ile İzmir milletvekili 
Burhanettin Asutay’ın çalışanların toplam hizmet sürelerinin aynı müessesede 
geçmiş olması şartının arandığı, çeşitli sebeplerle hizmet değiştirenlerin hizmetlerinin 
değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı gerekçesiyle son fıkranın metinden 
çıkarılmasına yönelik değişiklik önergesi verdiler. Geçici Komisyon Başkanı Turgut 
Toker (Ankara) yaptığı açıklamada SSK’ya bağlı bir kurumda çalışırken alınan 
kıdem tazminatının ikramiye verilirken tenzil edileceği ve yasanın kıdem tazminatını 
kaldırması gibi bir sorun yaratmadığı, yalnızca çift ödemeyi engellemeyi amaçladığı 
gerekçesiyle önergenin kabul edilmemesi gerektiğini belirtti.966 

Madde hakkında Zonguldak milletvekili Cahit Karakaş da kamu sektörü dışında 
özel sektörde de aynı kurumda çalışma şartı uygulanmasına dair bir önerge verdi 
ve Komisyonun önergeye katılması üzerine maddede değişikliğe gidilerek “Öz3el 
sektörde çalışmış olanlara bu hüküm uygulanmaz” ibaresi metne eklendi.967 Tasarının 
maddeleri üzerinde görüşmeler devam etti.

Madde 16. — 228 sayılı Kanunun ve bu Kanunun uygulama şekli, Maliye ve 
Çalışma bakanlıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir.

Tüzük, bu kanunun yayımından itibaren en geç altı ay içinde düzenlenir.
Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır..
Madde 2. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 

geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin üçte ikisi 
emeklilik keseneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınır.

965  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 104.
966  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 107.
967  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 24 (12 Ocak 1970), s. 108.
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Ek madde üzerinde söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop), hizmet sürelerinin üçte 
ikisinin değil, tamamının emeklilik aylığının tespitinde dikkate alınması gerektiğini 
belirtti. Kayseri milletvekili Enver Turgut ile Zonguldak milletvekili Cahit Karakaş 
da benzer bir önerge verdiler. Bu önergeler bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere 
Komisyon’a gönderildi. 

Ek Madde 2. — Sigorta kanunlarına tabi işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigortaya ve emekliliğe tabi olmıyan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli 
hizmetleri, T. C. Emekli Sandığı Kanununda yazılı esas ve oranlara göre borçlandırılır.

Madde 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde — Halen T. C. Emekli Sandığına tabi görevlerde çalışanların, 

Sigorta kanunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hakkında ek birinci madde hükmü 
uygulanır.

Ek birinci madde 16 Ocak 1970 tarihinde toplanan 26. Birleşimde görüşüldü ve 
tartışmalardan sonra Geçici Komisyonun hazırladığı şekliyle kabul edildi.968 Bir de 
geçici madde eklendi.

Ek madde 1. — Sigorta kanunlarına tabi işlerden T. C. Emekli Sandığına tabi görevlere 
geçenlerin, sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin tamamı, 
emeklilik keseneğine esas aylıklarının tesbitinde nazara alınır.

1046 sayılı Kanun (açık aylıklarına ait hükmü hariç) kapsamına girenler hakkında 
aynı kanuna göre yeniden intibakları yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas 
aylıkları tesbit olunur.

Madde 3. — 228 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde — Halen T. C. Emekli Sandığma tabi görevlerde çalışanların, 

Sigorta kanunlarına tabi işlerde geçmiş hizmetleri hakkında ek birinci ve ek ikinci 
madde hükümleri uygulanır.

Madde 4. — 223 sayılı Kanunun 7, 9, 11, 14, Geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşında yürürlüğe girer.
Madde 6. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28 Ocak 1970 günü kabul edilen kanun 13 419 numaralı Resmî Gazetede 6 Şubat 

1970 günü yayınlandı ve Mart ayından itibaren uygulanmaya başlandı.
KANUN NO 1243: 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilâtı 

ve memurin Kanununa bir madde ile iki geçici madde ilâvesine dair Kanun 
Samsun milletvekili İlyas Kılıç ve 13 milletvekilinin 3017 sayılı Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurin Kanununa ek kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyonlarının raporları Millet Meclisi’nin 13 
Şubat 1970 tarihli 46 ncı Birleşiminde gündeme alındı.969Tasarı 23 Şubat 1970 tarihli 

968   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s.175 .
969  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 46 (13 Şubat 1970), s. 
155. 



414

47 nci Birleşimde Plân Komisyonu Başkanı Sakarya milletvekili Nuri Bayar’ın 
öncelik ve ivedilik taklifinin kabulüyle görüşülmeye başlandı.970 Tasarının tümü 
üzerine söz alan İlyas Kılıç (Samsun), tasarının amacınınyurt dışındaki doktorların 
ülkeye gelmesini teşvik etmek ve yurt içindeki doktorların da Sağlık Bakanlığı’nda 
çalışmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Salih Zeki Altınbaş (Balıkesir), bu tasarının 
kabulünün Sağlık Bakanlığı sorunlarını çözmeyeceğini, geçici bir çözüm olduğunu, 
ancak kendisinin tasarının desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Şemsettin 
Sönmez (Eskişehir), Yakup Çağlayan (Çorum), Vefa Tanır (Konya) ve Hilmi İşgüzar 
(Sinop) tasarının Sağlık Bakanlığının personel ve hekim sorununu çözeceğine 
ve desteklenmesi gereğine, Talat Köseoğlu (Hatay) ise tasarının yurt dışındaki 
doktorların ülkeye çekilmesi için yeterli bir önlem olmadığına ve Bakanlığın başka 
tedbirler düşünmesi gereğine işaret ettiler.971 

Turhan Özgüner (İçel) ve Cevat Küçük’ün (Trabzon) aynı minvalde 
konuşmalarının ardından maddelerin müzakerelerine geçildi:

Madde 1. — Yurt içinde veya dışında mesleklerini serbest ifa etmekte veya 
barem dışı ücretli hizmetlerde çalışmakta iken ilk defa memuriyete intisabederek 
veya memuriyetten ayrıldıktan sonra aynı şekilde serbest meslek veya barem dışı 
hizmetlerde çalışıp tekrar memuriyete dönerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilâtında vazife alan tabip, diş tabibi, eczacı ve yardımcı sağlık personelinin 
serbest veya barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 3/4 ü, sosyalizasyon 
bölgelerinde çalışanların veya çalışacak olanların tamamı memuriyette geçmiş 
gibi sayılarak girebilecekleri derecelere atanmaları yapılır ve bu suretle kıdeme 
eklenen müddetlerin âzami on yılı 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu esasları 
dairesinde borçlandırılarak emeklilik fiilî hizmet süresine ilâve olunur. Bu suretle 
borçlananların Bakanlık Teşkilâtında beş yıl hizmet görmeleri ve borçlarını beş yıl 
içinde T. C. Emekli Sandığına taksitle ödemeleri gerekir. İlgililerin terfi ve emeklilik 
kıdemlerine eklenecek sürelerde bilfiil meslekleri ile iştigal etmiş olmaları şarttır.

Madde üzerine söz alan Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), maddede geçen 
“Sosyalizasyon bölgelerinde çalışanlarınveya çalışacak olanların tamamı 
memuriyette geçmiş gibi sayılarak girebilecekleri derecelere atanmaları yapılır” 
cümlesinin “Sosyalizasyon bölgelerinde en az beş yıl çalışanların veya çalışacak 
olanların” şeklinde tadil edilmesinin daha adil olacağını, buna karşın Turhan 
Özgüner (İçel) maddenin aynen kabul edilmesi gerektiğini savundu. Oğuz Aygün 
(Ankara), madde hakkındaki tereddütlerin giderilebilmesi için söz konusu ibarenin 
“...yardımcı sağlık personelinin serbest veya barem dışı hizmette geçirdikleri sürenin 
3/4 ü, sosyalizasyon bölgelerinde 5 sene çalışacak olanların da tamamı memuriyette 
geçmiş gibi sayılarak...” şeklinde olmasını önerdi.972  

970  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), s. 178.
971  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), 
s. 180-189.
972  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), 
s. 191-193.
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İlyas Kılıç (Samsun) ve Burhanettin Asutay’ın (İzmir) 5 senelik süreye ilişkin 
verdikleri 3 yıl ve 4 yıllık önergeleri tartışıldı, ancak kabul edilmedi. Tasarının diğer 
maddeleri de kabul edildi:973

GEÇİCİ MADDE 1. — Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yazılı 
olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaat edenler bu kanundan istifade 
edebilirler.

Ancak, seçimle alınan görev sebebi ile birinci fıkrada yazık zaman içinde 
müracaat edememiş olanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan sonra altı ay içinde yazılı 
müracaat ettikleri takdirde birinci maddeden istifade ederler.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kanunun yayımından önce Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtında görev almış olanlar da kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren (2) yıl içinde yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde birinci madde 
hükümlerinden yararlanırlar.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye 

bakanları yürütür.
5 Mart 1970 tarihinde Meclis’te oylanarak kabul edilen yasa 14 Mart 1970 tarih 

ve 13445 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1246: 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve 

memurları Kanununun bazı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda 
ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

11 Şubat 1970 tarihinde toplanan 45 nci Birleşimde, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan’ın, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde; 3017 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hakkındaki 6942 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair ve Ankara Milletvekili 
Oğuz Aygün ve 8 arkadaşının, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve Memurları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda 
ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporlarının görüşülmesi 
kararlaştırıldı.974 

23 Şubat 1970’te toplanan 47 nci Birleşimin görüşülen işlerinden biri bu 
kanun tasarısı oldu. Tasarının tümü üzerine söz alan Ahmet Şener (Trabzon) sağlık 
hizmetlerinin görülebilmesi için ek kadrolara gereksinim olduğu, kanununu bu 
yüzden gerektiği ve desteklenmesinin ülke yararına olacağını ifade etti. Hilmi 
İşgüzar (Sinop) ve Vefa Tanır (Konya) söz alarak kadro sorunlarının çözümü için 

973  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), 
s. 193-198.
974  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 45 (11 Şubat 1970), 
s. 72-73.
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bu kadroların verilmesinin yeterli olmadığını, acilen bir devlet personel kanunu 
tasarısının hazırlanmasının gereğine işaret etti.975 Bu müzakerelerin ardından 
tasarının maddeleri görüşüldü ve tasarı aşağıdaki biçimde kabul edildi:976

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair 981 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir:

Madde 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları 
Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara Trahom Savaş Müdürlüğü, Kanserle 
Savaş Müdürlüğü ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü eklenmiştir.

Trahomla savaş konusunda Trahom Savaş Müdürlüğü, kanserle savaş konusunda 
Kanser Savaş Müdürlüğü, ruh sağlığı konusunda Ruh Sağlığı Müdürlüğü, koruyucu 
ve tedavi edici hizmetleri düzenlemek, hastanelerle dispanserlerin ve rehabilitasyon 
kurumlarının ve bunlarla ilgili tesislerin çalışma programlarını uygulamak, yürütmek 
ve denetlemekle görevlidir.

MADDE 2. — 3017 sayılı Kanunun 65 nci maddesini değiştiren 225 sayılı 
Kanunun 981 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Madde 2, — Bakanlık Encümeni, Müsteşarın Başkanlığı altında Müsteşar 
Başmuavini ve Müsteşar muavinleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Sağlık İşleri Genel 
Müdürü, Tedavi Kurumları Genel Müdürü, Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik 
Genel Müdürü, Sıtma Genel Müdürü, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Genel 
Müdürü, Verem Savaş Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler Genel Müdürü, Mesleki 
öğretim Genel Müdürü, Donatım Genel Müdürü, Nüfus Plânlaması Genel Müdürü, 
Dış Münasebetler Dairesi Başkanı, Sosyalleştirme Dairesi Başkanı, Ana ve Çocuk 
Sağlığı Müdürü, Trahom Savaş Müdürü, Kanserle Savaş Müdürü, Ruh Sağlığı 
Müdürü ile Zâtişleri ve Muamelât Genel Müdüründen kuruludur.

MADDE 3. — 3017 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 17. — Hukuk Müşavirliği:
Birinci Hukuk Müşavirinin Başkanlığında 2 nci ve 3 ncü hukuk müşavirleri 

ile bürosundan kuruludur. Hukuk Müşavirliği, Bakanlıktan verilen işler hakkında 
mütalâasını bildirmek, memurların vazifesinden doğan kanun kovuşturmaları ve 
disiplin işleri ile Bakanlıkça yapılacak sözleşme tasarılarından lüzum görülenleri 
tetkik etmek, idari dâvalarda gerekli savunmayı hazırlıyarak duruşmalarında 
Bakanlığı temsilen hazır bulunmak, 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre Hazinece 
takibolunacak adlî dâvalarda gerekli bilgiyi sağlamak ve Bakanlıkça lüzumlu görülen 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında yardımcı olmakla yükümlüdür.

MADDE 4. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde, Sosyal Hizmetler 
Akademisi, eğitim enstitüleri ve diğer yüksek okullarda kullanılmak üzere asistan 
kadroları eklenmiştir.

975  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), s. 179-182.
976  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), s. 
182-184. Kanun metni ve cetvelleri için bkz.: Kanunlar Dergisi, Cilt 53, s. 193-201.
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Bu kuruluşlarda çalışacak asistanların çalışma esasları Bakanlıkça çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 5. — 4862 sayılı Kanunla kurulu Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne Etüt 
ve Dokümantasyon Şubesi eklenmiştir.

MADDE 6. — 225 sayılı Kanunla kurulu Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne, 
genel hastaneler, özel hastaneler, kan merkezi ve istasyonları ile lâboratuvarlar, tıbbi 
cihaz ve malzeme, sağlık kurumları mimarlığı, etüt ve araştırma ve hizmet içi eğitim 
şubeleri eklenmiştir.

MADDE 7. — 4258 sayılı Kanunla kurula Zâtişleri ve Muamelât Genel 
Müdürlüğüne Etüt ve

Dokümantasyon Şubesi eklenmiştir.
MADDE 8. — 225 sayılı Kanunla kurulu Verem Savaş Genel Müdürlüğüne 

Eğitim ve Propaganda Şubesi, hastaneler şubesi, gezici röntgen verem tarama 
merkezi, ile Re - Test grupu, gezici verem tarama grupları, B. C. G. kampanyası 
grupları eklenmiştir.

MADDE 9. — Köy enstitüleri mezunu köy sağlık memurları, sağlık memurları 
kadrolarına atanır.

MADDE 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden bu kanuna bağlı 
(3) sayılı cetvelde yazılı kuruluşlardaki kadrolar çıkarılmıştır.

MADDE 11. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) 
ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelle kadroları 
kaldırılanlar (Kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu kanuna, bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolara yeniden atanırlar.

Yeni atanmalar yapılıncaya kadar bu memurların almakta oldukları aylıkların 
ödenmesine devam olunur. Yeni atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve 
hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama kaydı 
aranmaz.

MADDE 12, — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ancak (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar kanunun yayımı tarihinde (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
28 . 2 . 1971 tarihinde muteberdir.

MADDE 13. — Bu Kanunun hükümlerini Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanları yürütür.

Tasarının lehinde söz alan Hayrettin Uysal (Sakarya) kanunun gereğinden söz 
etti ve hazırlayan komisyon çalışanlarının gayreti için teşekkürlerini sundu.977  

Tasarı 24 Mart 1970’te oylanarak kanunlaştı. 31 Mart 1970 tarih ve 13459 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı. 

977  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 47 (23 Şubat 1970), s. 184.
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KANUN NO 1377: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 12. maddesinin II işaretli fıkrasına bir (n) bendi ve sözü geçen 
kanuna geçici iki madde eklenmesine ve 5434 sayılı Kanuna 23.2.1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunun 5. maddesi ile eklenen ek maddede değişiklik yapılmasına 
dair Kanun 

15 Aralık 1969 tarihinde toplanan 15 nci Birleşimde Maliye ve Plân komisyonlarına 
havale edilen 5434 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve komisyon raporlarının 8 Temmuz 1970 
tarihli 122 nci Birleşimde gündeme alınmasına karar verildi. Rize Milletvekili Erol 
Yılmaz Akçal ve 9 milletvekilinin 5434 sayılı Kanuna ek yapılması için verdikleri 
tasarının amacı kamu hizmeti gören kişilerin bir tür toplumsal sigortanın temin ettiği 
maddi haklardan ve güven duygusundan yararlandırılmasıydı. Teklifin gerekçesi, 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (e) bendindeki “önceden emeklilik hakkı 
tanınan bir görevde bulunmuş olmaları koşuluyla” kaydının bir gerekçesi olmadığı, 
yeni Anayasanın getirdiği sosyal devlet anlayışının ışığı altında bu ibarenin gereksiz 
bir fazlalık olduğu, emeklilik hakkı tanınan bir görevde daha önce bulunmuş 
olan belediye reislerinin emeklilik hakkına sahip olabilirken daha evvel böyle bir 
vazifede bulunmamış olanların sosyal sigorta demek olan Emekli Sandığına dâhil 
olamadıkları, dolayısıyla önceden belediye reisliği gibi görevlerde bulunmuş 
olanların da Emekli Sandığı Kanununun temin ettiği himayeden yararlandırılması 
gerektiği hususlarına dayanıyordu.978

Tasarı 31 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 137 nci Birleşimde ele alınarak 
görüşüldü. Plân Komisyonu Başkanvekili Erol Yılmaz Akçal (Rize) kendilerinin 
vermiş oldukları ve komisyonda tasarı kapsamına milletvekillerinin, il daimi 
komisyon üyelerinin de alınmasıyla değiştirilen tasarı hakkında öncelik ve ivedilik 
önergesi verdi ve önerge kabul edilerek tasarının tümü üzerinde müzakere etmek 
isteyen olmadığından maddelere geçildi979: 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasına bir (N) 
bendi ve sözü geçen kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun

Madde 1. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun “sandıktan 
faydalanacaklar” hakkındaki 12 nci maddesine aşağıdaki (N) bendi eklenmiştir.

(N) Emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan illerin daimî komisyon üyeliğine 
seçilenlerle, Emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla ilgilenmeden belediye başkanlığına 
veya Parlâmento üyeliğine seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay içinde yazı ile Sandığa 
müracaat ederek emeklilikle ilgilenmelerini istedikleri ve emekli keseneklerini 
ödedikleri takdirde, kesenek karşılıkları da ilgili kurumlardan alınmak suretiyle,

978  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Tem-
muz 1970), s. 933 vd: 220 Sıra Sayılı Ek: Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 9 arkadaşı-
nın, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
979  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), 
s. 877-878.
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Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 1 nci maddede yazılı 
görevlerde bulunanlarla bu görevlerden ayrılıp, emeklilikle ilgili başka görevlere 
geçmiş olanlar, sözü geçen görevlerdeki hizmetlerini 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek 23. 2. 1965 tarihli ve 545 sayılı Kanun esaslarına göre borçlanmak 
suretiyle emeklilik sürelerine eklenmesini isteyebilirler.

Maddelerin kabulünün ardından Vahit Bozatlı (Sivas), Ahmet Zeydan (Hakkâri), 
Tevfik Koraltan (Sivas), Hüseyin Dolun (İstanbul), Tevfik Doğan Avşargil (Kayseri), 
Mustafa Timisi (Sivas) ve İhsan Kabadayı (Konya) tarafından verilen ortak bir önerge 
ile 2 nci bir geçici maddenin eklenmesi teklif edildi. Bu madde il daimî komisyon 
üyeleri ile belediye başkanları ve Parlâmento üyelerine tanınmış olan emeklilik 
haklarının kullanılabilmesi için ek başvuru süresi sağlamak amacını güdüyordu980 

Geçici madde 2. — Durumları, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (II) 
işaretli fıkrasına

5951 sayılı Kanunla eklenen (L) ve bu kanunla eklenen (N) bendleri şümulüne 
girenlerle, Kurucu Meclis Üyeliğinde bulunmuş olanlardan halen emeklilik hakkı 
tanınan görevlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bulunanlardan; tanınan altı aylık 
süre içinde müracaat etmemiş olanlar için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yeniden bir yıllık süre tanınmıştır.

Bu yeni maddenin Plân komisyonu tarafından da kabul edilmesiyle madde 
oylandı ve geçti. Tasarının tümü hakkında söz isteyen bulunmadığından kanunun 
tümü Meclisce kabul edildi. Tasarı 22 Ocak 1971 tarihinde toplanan 40 ncı Birleşimde 
Cumhuriyet Senatosu’ndan geri geldi. Cumhuriyet Senatosu’nun, belediye 
başkanlığında ve illerin daimî komisyonu üyeliklerinde bulunanlarla, bu görevlerden 
ayrılıp, emeklilikle ilgili görevlere geçmiş bulunanların; belediye başkanlığında 
ve illerin daimî komisyonu üyeliklerinde geçmiş olan hizmet sürelerinden onbeş 
yılının borçlandırılarak emeklilik fiilî hizmet sürelerine eklenmesi ve emeklilik 
keseneklerinin maaş veya ödeneklerinden oniki eşit taksitte yapılması hakkındaki 
değişiklikleri 1 Mart 1971 tarihli 63 ncü Birleşimde Meclis tarafından benimsendi.981 

Böylece kanunlaşan tasarı 13 Mart 1971 tarih ve 13777 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1425: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırılmasına dair Kanunu 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 

980  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), 
s. 878.
981  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 63 (1 Mart 1971), 
s. 15-17.
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kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 11 Şubat 1971 tarihli 47 nci birleşiminde Maliye ve 
Plân komisyonlarına gönderildi.982 Tasarı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 5 
Mart 1971 tarihinde, 66 ncı birleşimde gündeme konuldu.983  

Tasarı gerekçesi, 7 Şubat 1969 tarihinde kabul edilen 1101 sayılı kanunla, 50-
60 yıl öncesine kadar bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıkları arasında görülen 
çeşitli farkların giderildiğini, oranlar ve son rütbe, kadro unvanı ve derece aylığı 
itibariyle eşitlik sağlandığını, personel aylıklarında yapılacak yükseltmelerin, 
emekli, dul ve yetim aylıklarına da intikalinin dikkate alındığı belirtilerek, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan 31 Temmuz 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunla kabul edilen 
gösterge ve katsayı itibariyle aylık tutarlarında meydana gelen yükselmelerin, emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarına da intikalinin gerektiği ifade 
edilmişti. Ancak, 1101 sayılı kanunla emekli aylıkları nisbeti 30 yıl için % 70’e 
yükseltilmiş olduğundan, yeni aylık tutarlarından emekli aylığı bağlandığı takdirde 
veya evvelce bağlanmış aylıkların yükseltilmesi halinde, emeklilerin eline geçen 
aylıkların görevde iken ele geçen aylıklardan fazla olması durumu ortaya çıkıyordu. 
Bunun sebebi sadece emekli aylıkları nisbetinin yükseltilmesi değildi. Fazlalığın 
nedeni, görev aylıklarından vergi alınırken emekli aylıklarının vergiye tabi 
olmamasıydı. Görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki farklılık, özellikle yukarı 
derecelerde ve hizmet süresi fazla olanlarda meydana çıkıyordu. İlk dört derecenin 
bütün kademelerinde 30 yıl ve daha fazla süre için bağlanan emekli aylığı, görev 
aylığını geçiyordu. Beşinci dereceden 12 nci dereceye kadar da 40 yıl hizmete göre 
bağlanan emekli aylığı, görev aylığından fazla oluyor, bundan aşağı derecelerde ise 
emekli aylığı görev aylığını geçmemekle beraber, ele geçen aylığa yakın bir miktara 
ulaşıyordu. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar mevzuatında emekliye bağlanan 
aylığın hiçbir suretle çalışanın eline geçen miktarın üstüne çıkmadığı, aksine görev 
aylığının % 30 kadar altında olması öngörülüyorken çalışan personele verilen 
aylıktan fazla emekli aylığı bağlanması ağır bir malî külfeti doğuruyordu. Hükümet, 
bu sorunu çözmek için emekli aylıklarından da vergi alınması, ayrı bir emeklilik 
katsayısı veya emeklilik gösterge tablosu tesisi, aylık nisbetlerinin 1101 sayılı 
kanundan önceki nisbetlere indirilmesi veya emekli aylıklarının, emekliye ayrılma 
tarihinde müktesep hak olarak alınan görev aylıklarının ele geçen miktarı üzerinden 
bağlanması gibi usul ve sistemleri incelediklerini, son olarak emekli aylıklarının, 
emekliye ayrılma tarihinde müktesep hak olarak alınan görev aylıklarının ele geçen 
miktarları üzerinden bağlanması şeklinin en olumlu bir uygulama olduğu sonucuna 
vardıklarını belirtmişti. Bu esasa göre hazırlanan tasarıyla alt sınır aylıkları personel 
kanunlarına ekli gösterge tablosuna bağlanarak bu aylıkların da otomatikman 
yükseltilmesi amaçlanıyor, emekli ikramiyelerinin belirli hizmet süresine göre 
ödenme şartı kaldırılarak (yaş haddi, malûllük ve ölüm gibi hallerde) 30 ve 25 yıldan 

982  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 47 (11 Şubat 1971), s. 548.
983  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 66 (5 Mart 1971), s. 53.
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aşağı hizmet için de ikramiye ödenmesi kabul ediliyor, bundan başka emeklilerin, 
aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavileri gibi yeni ve 
önemli hükümler degetiriliyordu.984  

Tasarı, 7 Mayıs 1971 günü toplanan 96 ncı birleşimde ele alındı. Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu adına söz alan Sakıp Hiçerimez (Ankara), aslında Demirel 
Hükümetince hazırlanarak Meclise sunulan ve yeni Hükümetçe benimsenen 
tasarının her türlü mahrumiyete mahkûm edilmiş bir avuç emekli, malûl, dul ve 
yetimin değişmeyen talihini gösterdiğini, tasarının 1101 sayılı kanunun emekliler 
için getirdiği kazanılmış hakkı müktesebi yok eden, kişilerin devlete ve hükümete 
olan güvenini daha kanunlaşmadan sarsan bir tasarı olduğunu söyledi. 1101 sayılı 
kanunun Türk kamu oyunda acı bir burukluk meydana getiren, 42 sayılı kanunun 
yarattığı sivil, asker emekli ayırımını ortadan kaldırarak, sivillerin de askerler 
gibi brüt maaşlarının % 70 i üzerinde emekli olabilmelerini sağladığını ve emekli 
ikramiyelerini de brüt aylıkları üzerinden 15 maaşa çıkardığını belirten Hiçerimez, 
1101 sayılı kanunun 2 nci maddesinin personel kanunlarının çalışanlar için getireceği 
imkânların aynı oranda emeklilere de uygulanacağı âmir hükmünü taşıdığını, 
fakat aradan henüz iki yıl kadar kısa bir süre dahi geçmeden 1101 sayılı kanunun 
çıkarılması için büyük çaba sarf eden devrin komisyon sözcüsü ve Maliye Bakanı 
Mesut Erez’in, temelinden çürütebilecek birtakım gerçek dışı gerekçelerle 1101 
sayılı kanunun uygulama kabiliyeti olmadığını rahatlıkla söyleyebildiğini, ve günün 
Maliye Bakanı Sait Naci Ergin’in de bu tasarıyı benimsediğini ifade etti. 

Önceki ve şimdiki bakanların, 1101 sayılı kanunun aynen uygulanması 
durumunda, emekli olanların çalışandan daha fazla aylık alacaklarını söylemelerinin 
kamuoyunu yanılttığı gibi Parlâmento üyelerinden bir kısmını da etkisi altında 
bıraktığını, ancak 40 yıl devlete hizmet etmiş bir kamu personelinin emekli 
olduğu zaman çalışan emsali kamu personelinden bir miktar fazla para aldığının 
kanıtlanması gerektiğini, bu farkın 1327 sayılı Personel Kanunu çıkmadan önce 
söz konusu olduğunu ve farkın çok büyük olmadığını ifade etti. Tasarının SSK ile 
Emekli Sandığı emeklilikleri arasında da eşitsizlik yaratacağını söyleyen Hiçerimez, 
1101 sayılı kanunun getireceği malî külfetin Hazine tarafından karşılanamıyacağı 
hususundaki gerekçenin de kabul edilemez olduğunu, söz konusu ödemelerin Hazine 
ile alakası olmadığını, Emekli Sandığının gelirlerinin 1101 sayılı kanunun getireceği 
malî külfeti fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu ifade etti.  Hiçerimez, sözlerini 
hükümet tasarısının, getirdiği sosyal hükümlerin muhafaza edilerek, 1101 sayılı 
kanunun aynen uygulanmasına imkân verecek şekilde kanunlaştırılması olduğunu 
söyleyerek tamamladı.985 

984  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 
1971), s. 237 vd.; 291 Sıra Sayılı Basmayazı: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân Komisyonları raporları.
985  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), 
s. 199-203.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), tasarının, 
görevli ve emekli aylıklarını dengelemek iddiasında olmasına rağmen, bunun aksine 
emekliler aleyhine hükümler taşımakta olduğunu, Personel ve Bütçe Kanunu ile 
görevlilere % 135’e kadar zam yapılmasına karşılık emeklilere ortalama ancak % 
60 zam yapıldığını, 1101 sayılı kanunun uygulanmasıyla emeklilerin görevlilerden 
fazla aylık alacağı görüşünün doğru olmadığını ifade etti. İşçi ve memur maaşları 
ve emeklilikleri arasındaki farka dikkat çeken Kabadayı, memurlara daha az imkân 
sağlanmasının demokratik anlayışa ve haklılık ölçülerine aykırı olduğunu belirtti. 
Kabadayı, asker ve sivil görevli personel aylıklarında gerçekleşen % 135’e varan 
artışın emekli, dul ve yetimler için kabul edilen 1101 sayılı kanunla emekli, dul ve 
yetimlere de sirayet etmesi gerektiğini, oysa Personel Kanununun uygulanmasından 
6 ay sonra da değiştirilme yoluna gidilerek bu kazanılmış hakların kısıtlanmak 
istendiğini ve M.G.P. grubunun 1101 sayılı Kanunla verilen hakların kesinlikle geri 
alınmaması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.986 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kadri Eroğan (Sivas), tasarının yalnızca 
250 bin emekliyi değil, aynı zamanda 800 bin memur ile birlikte bir milyon insanı 
yakından ve doğrudan doğruya, asgari beş milyon insanı da ikinci dereceden 
alâkadar eden çok ciddî bir konuyu ele aldığını, Maliye Bakanlığı’nın emeklilere 
kanunlarla temin ve tesis edilmiş bulunan bu kazanılmış hakları iptal mahiyetinde 
olan bu tasarıyı getirmiş bulunduğunu söyleyerek 1101 sayılı kanunun ek 1 nci 
maddesine göre emekli aylıklarının tesbitinde emekli keseneğine esas aylığın 30 yıl 
için % 70’i, 40 yıl için de % 80’i esas alınırken, Maliye Vekâletinin bu kazanılmış 
hakkı çiğneyerek, brüt maaş sistemini keyfince değiştirdiğini ve brüt maaş 
sisteminin yerine net maaş uydurmasını ikâme etmeye çalıştığını ifade etti. Eroğan, 
tasarıyı savunanların, emekli maaşlarının yüzde 60 artırılmış olması, emeklilerin 
çalışandan daha çok almaması gerektiği ve malî gücün yüksek emekli maaşlarını 
karşılamaya uygun olmaması gibi düşüncelerini de eleştirerek 1101 sayılı kanunun 
bütün maddeleriyle yürürlükte olduğunu, 1101 sayılı kanunun; emekli maaşlarının 
bağlanmasında emekli keseneğine esas olan brüt aylıklarının hizmet müddetine 
göre, % 70 ve % 80 üzerinden tesis ettiği hakkı mükteseplerin ihlâl edilemeyeceğini, 
1101 sayılı kanunun tatbik edilmemesinin suç olduğunu, Maliye Vekâletinin, “hiçbir 
memlekette emekliler çalışanlar kadar para almıyor” iddiasının çürütüldüğünü, malî 
imkânsızlık iddiasının hakikatte varit olmadığını sözlerine ekledi.987 

Adalet Partisi grubu adına söz alan Mustafa Akan (İzmir), 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu değiştikten sonra devlet memurunun eline geçen maaş ile 1101 
sayılı kanuna göre bağlanacak olan emekli aylığı arasında denge çalışan memurun 
aleyhine bozulduğu için, bu tasarının, hem bu dengeyi düzeltmek, hem yeni Devlet 
Personel Kanununun kapsamına dâhil edilmiş bulunan kişilerin intibaklarını 

986  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), 
s. 203-207.
987  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), 
s. 207-211.
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sağlamak, emekliliklerini, emeklilerin dul ve yetimlerinin emekli aylıklarının yeni 
sistem içerisinde intibaklarını sağlamak üzere hazırlandığını belirtti. Tasarının, 
yalnız emeklilerin maaşlarını düzenlemekle kalmadığını, aynı zamanda emekliler, 
emeklilerin dul ve yetimlerine, malûllere yeni sosyal haklar da getirdiğini söyleyen 
Akan, çalışanla emekliler arasında ele geçecek para bakımından bir denge kurma 
amacını güden tasarının diğer maddelerinin, taşıdığı mânanın, ortaya koyduğu 
esprinin gerçekten yapılması gerekli olan hususları kapsadığını ifade etti.988 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ikinci kez söz alan İlhami Sancar (İstanbul), 
tasarının eşitlik ve adalet prensiplerine saygı göstermediğini ve sosyal sigortacılık 
prensipleriyle bağdaştırılamayacağını örneklerle ve rakamlarla açıkladıktan sonra 
kanunla dahi olsa iktisap edilmiş hakların bâzı istisnai kayıtlarla ihlâl edilemeyeceğini, 
tasarının kazanılmış hakları ihlâl eden hükümlerinin tadil edilerek eski hükümlere 
dönülmesi gerektiğini ifade etti. M.G.P. grubu adına ikinci kez söz alan Nebil Oktay 
(Siirt), tasarının, yaş haddi, sakatlık gibi hallerde 30 ve 25 yılını doldurmamış 
memurların dahi ikramiye alabilmeleri imkânının sağlanması, emeklilerin çocuklarına, 
dul ve yetimlerine tedavi imkânlarının tanınmış bulunması gibi olumlu yanlarının 
bulunduğunu, ancak, emeklilerin lehine reformist hükümler getirmiş bulunan 1101 
sayılı kanunun esaslarından uızaklaşmış olmasıın ve 1101 sayılı kanunun emekli, 
dul ve yetimler için getirdiği müktesep hakların ihlâl edilmiş bulunmasının kabul 
edilemez olduğunu söyledi. Tasarının tümü hakkındaki müzakerelerin kifayeti için 
Veysi Kadıoğlu (Maraş) ve Güngör Hun (Sakarya) tarafından verilen önergelerin 
aleyhinde Mehmet Yardımcı (İstanbul) söz alarak kanunun fevkalâde mühim, sosyal, 
psikolojik ve kazanılmış hakların müdafaası olduğunu belirtti. Kifayeti müzakere 
takrirlerinin kabul edilmesi üzerine tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitti. 
Plân Komisyonu adına Rıfkı Danışman (Erzurum) tasarı hakkında verilen 58 adet 
tadil önergesini komisyona istedi. Böylece, Komisyon, 58 tadil takriri ile kanunun 
tümünü geriye almak talebinde bulunmuş oldu. Komisyonun, tadil tekliflerini tetkik 
ettikten sonra sonucunu Genel Kurula getirmek üzere kanunun Komisyona iadesi 
kabul edildi.989

Tasarının görüşülmesine 13 Mayıs 1971 Perşembe günü toplanan 99 ncu 
birleşimde devam edildi. Bütçe Plân Komisyonunun gerekli müzakereler  sonucunda 
verdiği kararların Meclis Başkanlığı’na takdim edilmiş olduğu gerekçesiyle Bütçe 
Plân Komisyonu sözcüsü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen 
ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle tasarı bu birleşimde ele alındı. Maddelerin 
görüşülmesine başlanarak 1 nci maddede vurgulanan tanımlar ele alındı. Buna göre, 
“personel kanunları” deyiminin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların ek ve tâdillerini, bu kanunlara 
tâbi olmayan kamu personelinin aylık ve sair özlük haklarını düzenlemek üzere 
çıkarılacak kanunları; “katsayı” deyiminin, iştirakçilerin görev aylıklarının tâyini 

988  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), 
s. 211-213.
989  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 96 (7 Mayıs 1971), s. 219.
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için kabul edilen katsayıyı; “emekli aylığı bağlanmasına esas aylık” deyiminin bu 
kanuna ekli gösterge tablosunda her derece ve kademe için gösterilen rakamların 
katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarları ifade edeceği maddede belirtildi. 
Bu madde üzerinde söz alan Suna Tural (Ankara), emekli, dul ve yetimlerin maaşları 
için 1969’da kabul edilen  1101 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi icabı olarak 
Personel Kanununun malî hükümlerinin emekli, dul ve yetimlere aynen uygulanması 
beklenirken, 1970 Martı’ndan beri yürürlükte bulunan kanunlar uygulanmamak 
suretiyle emekli, dul ve yetimlerin haklarının tanınmamış olduğunu eleştirdi. 
Bu maddeye göre, çalışanın brüt maaşının, eşidi emekliye âzami % 80  üzerine 
verilmesinin zorunlu olduğunu ve 1101 sayılı kanunun âdil hükümlerini dolaylı 
yollardan emekliler aleyhine değiştirmeye çalışmanın onaylanmayacak haksız 
davranışlardan biri olduğunu belirten Tural, kanunun tümü ile kabul edilmemesi, 1101 
sayılı Emekli Kanununun yürürlükte kalması gerektiğini ifade etti. Hilmi İşgüzar 
(Sinop), maddede yer alan “katsayı” deyiminin 657 sayılı Personel Kanununun 
da âmir hükümleri içerisinde olduğunu, son önergelerle göstergelerde yapılan 
bâzı değişikliklerin birinci maddede düşünülen miktarı eskiye nazaran bir miktar 
artırdığını, ancak 1101 sayılı kanunun tanıdığı haklara göre yine de  emeklilerin 
aleyhine olduğunu ifade etti. Birinci maddenin son fıkrasındaki göstergelerin 
emeklilerin elde edeceği miktarları çok sınırladığını ve eşitliği zedelediğini 
söyleyen İşgüzar, emeklilerin çalışırken hakettiklerinden fazlasını istemediklerini, 
kanundaki aksaklıkların Emekli Sandığından değil, Maliye Bakanlığından 
doğduğunu, Sandığın Bakanlıktan kurtarılarak bir bankaya dönüşmesi gerektiğini 
belirtti. Hasan Tosyalı (Kastamonu), emeklilere, dul ve yetimlere devlet bütçesinden 
verilebileceğin son haddine gelindiğini, bunun  daha fazla zorlanmasının Maliyeyi 
hem memura hem de emekliye imkân bırakmayacak şekilde sarsabileceğini, bütçe 
imkânlarının görevli ve emeklilere tahsis edilmesiyle memur ve emeklilerden gayrı 
fertlerin nasıl kalkındırılacağını, emeklilere devlet bütçesinden daha fazla vermenin 
enflâsyonist tedbirlere yol açabileceğini, bunun ise kalkınmaya ve para değerinin 
düşmesine, dolayısıyla hayat pahalılığına sebep olacağını söyledi. Ali Rıza Uzuner 
(Trabzon),  gösterge tablosunun daha çok emeklilik derecesi yüksek olanlara bir 
imtiyaz sağlamakta ve tabandan, alt kademelerden emekli olanlara gerekli ölçüde 
imkân sağlamadığını, emekliler refaha kavuşturulurken emekliler arasında büyük 
farklılık yaratacak dağınık bir tablodan yana olmanın sosyal adaleti zedelediğini 
belirtti. Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), maddede bulunan göstergeye göre emeklilerin 
eline geçecek aylıkların 1101 sayılı kanuna veya 657 sayılı kanunun tatbik edilmesi 
halinde emeklilerin eline geçecek miktarlara göre hesaplanmış oranlar olmadığını, 
geçmişte almakta bulundukları emekli aylıklarına göre hesap edilen oranlar olarak 
konulduğunu, bunun ise ne üst ne de alt kademedekileri memnun etmediğini 
ifade etti. Bu kanunun bu şekliyle çıkması durumunda hastalık, sakatlık veya 
artık çalışamayacak hale gelmiş olanlar dışında, hiçbir devlet memurunun kendi 
istekleriyle emekliye ayrılmayacağını, bunun da genç çalışanlar için iş bulma sıkıntısı 
doğuracağını belirten Yağcı, emeklilere haklarının verilmesi gerektiğini, bunun ise 
devlet bütçesi ile değil, Emekli Sandığı ile ilgili olduğunu söyledi.990 

990  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 99 (13 Mayıs 1971), s. 390-397.
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Plân Komisyonu adına söz alan Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara), İran hariç, 
dünya yüzünde hiç bir ülkede emeklilerin fiilen çalışan memurlarla aynı aylığı 
almadığını, Emekli Sandığı Kanununda, Personel Kanununa müşabih olarak bu 
prensipten hareket edildiğini, Mecliste kanunun tümü görüşülürken, üyelerin 
verdikleri önergelerle gösterge tablosunun değişmesi talep edildiği ve Komisyonun 
göstergenin son kademesini 675’ten 695’e çıkardığını söyledi. Komisyonda yapılan 
değişikliklerle tasarının getireceği malî külfetin 357 milyondan 570 milyon liraya 
yükseldiğini belirten Yılmaz, verilen tahsisatların ve çıkarılan kanunların muvazene-i 
umumiyeyi bozmaması gerektiğini ifade etti. İlyas Kılıç (Samsun) tarafından verilen 
ve tasarının müzakeresinde Maliye Komisyonu raporunun esas alınmasını teklif 
eden önerge kabul edilmedi. Tasarının 1 nci maddesi üzerinde verilen önergelerden 
Hatay milletvekili Hüsnü Özkan’ın önergesi benimsendi, Ankara milletvekili Sakıp  
Hiçerimez’in, Bingöl milletvekili Mehmet Bilgin’in, Samsun milletvekili İlyas 
Kılıç’ın, Konya milletvekili İhsan Kabadayı’nın önergeleri benimsenmedi.991 

Tasarıya 2 nci madde ile ilave edilen ek 1 nci madde, aylıklarını personel 
kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emeklilik keseneklerine, personel 
kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademelerin gösterge 
rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarlarının esas 
alınacağına ve yasama organı üyelerinden birinci dereceye yükselmiş bulunanların 
emeklilik keseneklerinin ilk yıl bu derecenin, ikinci kademesinden, ikinci yıl 
üçüncü kademesinden, üçüncü yıl son kademesinden kesileceğine ilişkindi. Ek 
madde 1 ile ilgili olarak verilen önergelerden Ankara milletvekili Şerafettin 
Yıldırım’ın değiştirme önergesi benimsendi; Ankara milletvekili Suna Tural’ın, 
Sinop milletvekili Hilmi İşgüzar’ınn, Denizli milletvekili Ali Uslu’nun, Manisa 
milletvekili Kâmil Şahinoğlu’nun, Konya milletvekili Baha Müderrisoğlu’nun, 
Amasya milletvekili Salih Aygün’ün, Ankara milletvekili Cengizhan Yorulmaz’ın 
önergeleri Komisyonda yinelenen görüşmelerde benimsenmedi. Önergeler üzerine 
müzakereler yapıldı madde Komisyonun getirdiği şekilde Meclis tarafından kabul 
edildi.

Aylıklarını personel kanunları hükümlerine göre almayan iştirakçilerin emeklilik 
keseneklerine, tahsil durumları itibariyle Personel kanunlarına göre girebilecekleri 
derece ve kademelerin aylıklarının esas alınacağına dair Ek 2 nci madde Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanvekili İçel milletvekili Cavit Okyayuz tarafından verilen bir 
önergeyle düzenlendi ve Meclis’e Komisyon önerisi olarak getirildi.992 Meclis’teki 
müzakerelerde bu madde üzerinde Kemal Güneş’in (Kırşehir) ve Tekin Erer’in 
(İstanbul) önergeleri Komisyonca benimsendi  ve madde kabul edildi.  Ek 3 ncü 
maddeSosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi 
olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak 
olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle 

991  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 99 (13 Mayıs 1971), 
s. 397-405.
992  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 99 (13 Mayıs 1971), s. 408.



426

geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 
2, 3, 4 ve 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece 
ve kademe aylığının esas alınacağına dairdi. Tasarıya yeni ek 4 ncü madde olarak 
ilave edilen ve emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının, iştirakçilerinin 
görevden ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden, 
1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı oranlara 
göre bağlanacağını hükme bağlayan madde, Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanvekili 
Cavit Okyayuz tarafından verilen bir önerge ile değiştirildi. Madde üzerinde 
Demokratik Parti grubu adına söz alan Kadri Eroğan (Sivas), maddenin, tasarının 
en önemli maddesi olduğunu ve yürürlükte bulunan 1101 sayılı kanunun emeklilere 
tanıdığı kazanılmış hakları ihlal ettiğini vurgulayarak 1101 sayılı kanunla tanınan 
aylık tutarlarındaki artışların emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul 
ve yetim aylıklarına da uygulanacağı hakkını zedelediğini, dolayısıyla maddenin 
tasarıdan çıkarılması için önerge sunduklarını belirtti. Adalet Partisi grubu adına söz 
isteyen Mesut Erez (Kütahya), eski Maliye bakanı olarak hem 1101 sayılı kanunun 
yapımında hem de söz konusu kanunda emeklerinin olduğunu, bu kanunun emekli 
aylığını mâkul seviyeye getirme amacı taşıdığını, bu seviyenin Komisyonlarda tesbit 
edildiğini ve uygun gördüğünü söyledi.993 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin söz aldı ve Maliye’nin olanaklarından ve 
imkansızlıklarından bahsederek Mesut Erez’in sözlerini destekledi. Ahmet 
Sakıp Hiçerimez (Ankara), eski Maliye Bakanı Erez’e, 1101 sayılı ve 1327 sayılı 
kanunların görüşmelerindeki tutumunu hatırlattı ve biraz önceki konuşmasında 1327 
sayılı Kanunun getirdiği şartlar altında 1101 sayılı Kanunun uygulama kabiliyeti 
olmadığını söyleyen Erez’i eleştirdi. Madde hakkında Kadri Eroğan (Sivas), Sakıp 
Hiçerimez (Ankara), Cengiz Ekinci (Ordu), İlyas Kılıç (Samsun), Hayrettin Hanağası 
(Elâzığ), Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve İhsan Kabadayı (Konya) tarafından verilen 
önergeler kabul edilmedi ve birleşim sona erdi.994 

Tasarının görüşülmesine 14 Mayıs 1971 günü toplanan 100 ncü birleşimde 
de devam edildi. Verilen önergeler üzerine Komisyonca yeniden hazırlanan ek 5 
nci madde bağlanacak emekli, adî malûllük ve vazife malûllüğü, dul ve yetimlere 
ödenecek aylıkların alt sınırları ile ilgiliydi. Madde üzerinde söz alan Suna Tural 
(Ankara), maddenin emeklilerin müktesep haklarını kısıtlamadığını, aylıkların 1101 
sayılı kanunda öngörüldüğü gibi ödenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Sakıp 
Hiçerimez (Ankara), Başbakanlık Devlet İstatistik Umum Müdürlüğünün 1969 
yılında neşrettiği geçim endeksine göre, iki çocuklu dört nüfuslu bir ailenin Türkiye 
ortalaması olarak geçinebilmesi için 1 715 liraya ihtiyacı olduğunun öngörüldüğünü 
ve yaşam koşullarının ağırlığı göz önüne alınarak emekli, dul ve yetimlerin insanca 
yaşayacak koşullara kavuşturulması gerektiğini belirtti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), 

993  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 99 (13 Mayıs 1971), 
s. 409-417.
994  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 99 (13 Mayıs 1971), 
s. 422-426.
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Türkiye’de 800 000 memur, 203 090 emekli memur olduğunu, bütçe, yapılması 
gereken başka işler ve devletin durumu nazarı itibara alınarak emeklilere daha 
fazla ödeme yapmanın imkân dâhilinde olmaduını öne sürdü. Burhanettin Asutay 
(İzmir), malûl, vazife malûlü veya zaruri emekli memurların ve geride bıraktığı 
dul, yetim, malûl ve muhtaç kişilerin kimseye muhtaç kalmadan geçinebilecekleri 
imkana kavuşturulmaları gereğini belirterek verilmiş olan önergelerin Komisyonca 
nazarı dikkate alınmasını talep etti. Madde hakkında, İsmet Yalçıner (Samsun), Suna 
Tural (Ankara) ile Hilmi İşgüzar (Sinop) müştereken, Sakıp Hiçerimez (Ankara) 
tarafından verilen değiştirme önergeleri kabul edilmedi. Kenan Mümtaz Akışık 
(Bitlis) tarafından verilen önerge ve yapılan açıklama madde ile ilgili olmadığından 
oya sunulmadı.995 

Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanan veya toptan ödeme yapılan 
iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarların yarısının 
emekli ikramiyesi olarak verileceğine ve verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 
30 fiilî hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağında ilişkin ek madde 
6 hakkında söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop), 30 fiilî hizmet yılından fazla sürelerin 
nazara alınmayacağı kaydının, fiilen görevi başında olan insanlara tanınan süreyi, 
emekliye ayrıldığı zaman tanımamak gibi bir çelişki yarattığını, maddenin adalete 
ve eşitlik ilkesine uymadığını belirtti. Sakıp Hiçerimez (Ankara), tasarı ile1101 
sayılı kanunun değiştiği, göstergelerin Personel Kanununa muvazi hale getirildiği 
söylenirken emekli aylıklarında % 40 oranında bir düşüş meydana getirildiğini, emekli 
aylıklarının artırılmayıp aksine düşürüldüğünü, hiç olmazsa emekli ikramiyelerini 
1101 sayılı Kanun paralelinde tutulması gerektiğini ifade etti. Turhan Özgüner 
(İçel), 30 sene hizmetten fazlasının emeklilikte yok sayılmasının adil olmadığını 
ve emekli ikramiyesinin net maaş üzerinden değil brüt üzerinden hesaplanması 
gerektiğini söyledi. Madde hakkında Ahmet Çiloğlu (Burdur) tarafından verilen 
önerge halihazırda Komisyonca kabul edildiği için oylamaya konmadı. Suna Tural 
(Ankara) ile Hilmi İşgüzar’ın (Sinop) müştereken, Sakıp Hiçerimez’in (Ankara) ve 
Hüsamettin Başer’in (Nevşehir) önergeleri kabul edilmedi.996  

Tasarının ek 10 ncu maddesi, yasama organı üyeleri ile açıktan bakanlığa 
tâyin edilenlerden daha önce emekliliğe tâbi bir görevde bulunmuş olanların, 
daha evvel SSK’lı olmuş bile olsalar TC Emekli Sandığına tabi olacaklarını, 
bu kişilerin Sosyal Sigortalar mevzuatına tâbi olarak geçmiş hizmet süreleri için 
intibaklarının yapılacağına ilişkindi. Kanun tasarısına bir madde eklenmesine dair 
Baha Müderrisoğlu’nun (Konya) önergesi ile Turgut Nizamoğlu’nun (Yozgat) 
önergesi kabul görmedi. SSK’ya veya Emekli Sandığına tabi bulunmadan ücretli, 
geçici kadrolu veya gündelik olarak çalışanların borçlandırılmalarına dair ek 13 
ncü madde tartışıldıktan sonra, Nuri Kodamanoğlu (Niğde) ile Ali Rıza Uzuner’in 

995  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 100 (14 Mayıs 1971), 
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s. 438-445.
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(Trabzon) tasarıya, kademe ilerlemesi yapamayan iştirakçilerin her yıl için kademe 
ilerlemesi yapmış sayılarak emekli işlemlerinin bu itibarî kademeden yapılmasına 
ilişkin bir madde eklenmesine dair önergeleri Meclisçe kabul edildi ve ek madde 
Komisyona verildi, ancak komisyondan geldikten sonra madde önerisi reddedildi. 
Tasarıya madde eklenmesi için Hidayet İpek (Giresun), Mehmet Bilgin (Bingöl), 
Baha Müderrisoğlu (Konya), Sakıp Hiçerimez (Ankara), Naci Çerezci (Niğde), 
Sakıp Hiçerimez (Ankara) ile İlyas Kılıç (Samsun) müştereken, İlyas Kılıç (Samsun), 
Hasan Tosyalı (Kastamonu) önergeler sundular, fakat müzakereler sonucunda bu 
önergeler de kabul edilmedi.997 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanunun, ek ve 
tadillerine dair olan kanunların ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin 
ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesinin kaldırıldığı 3 ncü maddenin 
kabulünden sonra tasarının 4 ncü maddesi ile Emekli Sandığı Kanununa geçici 
maddeler eklendi. Madde hakkında  Sakıp Hiçerimez (Ankara), Hayrettin Hanağası 
(Elâzığ) ve Ahmet Şener’in (Trabzon) önergeleri kabul edilmedi. Hüsnü Özkan 
(Hatay) ile İlyas Kılıç’ın (Samsun) müştereken verdikleri ve 1 Aralık 1970’ten 1 
Mart 1971’e kadar üç aylık sürede birikmiş paralarının emeklilere verilmesini 
öneren takrir kabul edildi. Yasama organı üyesi veya dışarıdan atanmış bakan iken 
bu kanunun yayınlandığı tarihten önce emekliye ayrılmış bulunanların emekli 
aylıklarının intibak ve yükseltme işlemlerinin ek gösterge esasları da göz önünde 
bulundurularak, emekli oldukları derecenin son kademesi üzerinden yapılacağına 
ilişkin geçici ikinci madde hakkında söz alan Ali Rıza Uzuner (Trabzon), maddeyle 
yasama organı üyelerine imtiyazlı bir hak tanındığı eleştirisini yaptı. Naci Çerezci 
(Niğde), Mustafa Akan (İzmir), Kevni Nedimoğlu (Elâzığ) ve Halil İbrahim Cop 
(Bolu) tarafından verilen önergelerin görüşülmesinden sonra madde kabul edildi ve 
oturum sona erdi. 

Tasarının müzakereleri 17 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 101 nci birleşimde 
de devam etti. 1. 3. 1970 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yükseltme işlemlerinin bu tarihten geçerli 
olarak yapılacağına ve yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu aylıkların, 1. 3. 
1971 tarihinden itibaren (sonradan mahsubu yapılmak üzere) % 40 oranında avans 
ilâvesi ile ödeneceğine ilişkin geçici 3 ncü madde hakkında Yavuz Acar (Amasya) 
tarafından verilen önerge kabul edilerek oran % 50’ye çıkarıldı. Geçici 4 ncü madde, 
Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, 
Kurtuluş Savaşında ve iç isyanların bastırılmasında fevkalâde hizmetlerinden dolayı 
şahıslarına veya (bunlardan şehit olanlarm dul ve yetimlerine ayrı ayrı kabul edilen 
özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış olan aylıklar ile Kore  Savaşında 
üstün başarısından ötürü vatani hizmet tertibinden maaş alanların aylıklarının yüzde 
yüz oranında artırılacağına ilişkindi. Bu madde üzerinde söz alan Turhan Özgüner 

997  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 100 (14 Mayıs 1971), 
s. 450-462.
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(İçel), yetkililerden bunun malî portesini sorduğunu, teklif kabul edilirse bir yıl 
zarfında sadece 3 milyon lira külfet getireceğini, sözü edilen kişilerden çok az 
kaldığını, Kurtuluş Savaşı’nda büyük yararlık göstermiş olanların almakta oldukları 
miktarın, üç - dörtyüz liradan, Kore Savaşı’nda üstün başarı göstermiş olanların 
1 000 liradan ibaret olduğunu, dolayısıyla Türk ulusunun tarihinde değerli bir yer 
işgal etmiş olan bu değerli kişilerin aylıklarını % 200 artırmak amacıyla teklif 
verdiğini belirtti. Hilmi İşgüzar (Sinop), söz konusu kişilerin maaşlarının yüzde 100 
artırılmasını öngören kanun maddesini yerinde gördüğünü, ancak, Kore Savaşı’na 
katılanlar ile Sivas Kongresince seçilen üyelere, Büyük Millet Meclisinin birinci 
döneminde vazife alanlara ve İstiklâl Savaşı’nda yararlık göstermiş olanlara verilen 
maaşlar arasında bir fark olup olmadığını öğrenmek istedi. Özgüner’in teklifi ise 
kabul görmedi.998  

1 Mart 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 ncü maddeler gereğince yapılacak yükseltme 
işlemi sonunda alt sınır aylıklarının altında kaldığı takdirde, bu aylıkların ilgililerin 
durumlarına göre ek 5 nci maddede yazılı alt sınıra yükseltileceğine dair geçici 5 nci 
madde ile 1 Mart 1970 tarihinden

30 Kasım 1970 tarihine kadar 5434 sayılı kanunla, bu kanuna atıf yapan 
kanunlar gereğince hizmet borçlanması hususunda Sandığa müracaat edenlerin 
borçlanma muamelelerinde,  müracaat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine 
esas aylıklarının 7244 sayılı kanundaki tutarlarına 263 sayılı kanunla yapılan % 
35 nispetindeki zammın ilâvesi ile bulunacak miktarların esas tutulacağına ilişkin 
geçici 6 ncı madde kabul edildi. Emekli, adî malullük veya vazife malûllüğü aylığı 
bağlanmış olanlarla bunların kanunen bakmakla mükellef bulundukları aile fertleri 
dul ve yetim aylığı alanların resmî sağlık kurumlarında tedavi olacaklarına dair 
geçici 7 nci madde tedavi giderlerinin tamamen sandık tarafından ödeneceğini de 
hükme bağladı. Mehmet Aytuğ (Elâzığ), Baha Müderrisoğlu (Konya), Hilmi İşgüzar 
(Sinop), Sakıp Hiçerimez (Ankara) ve İlyas Kılıç (Samsun)madde hakkında söz 
aldılar. Baha Müderrisoğlu (Konya), Mevlût Ocakçıoğlu (Niğde), Sakıp Hiçerimez 
(Ankara) ve Hilmi İşgüzar (Sinop) ile Suna Tural (Ankara) müştereken değişiklik 
önergeleri sundular. Bir önergenin kabulü üzerine madde yeniden görüşülmek üzere 
Komisyona iade edildi.999 

Personel kanunlarına tabi olmayan Sandık iştirakçilerinin hastalık izin 
sürelerinin, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı kanunun 
hastalık izni hakkındaki 105 nci maddesi hükümlerinin uygulanacağına ilişkin geçici 
8 nci maddeden sonra Emekli Sandığınca bağlanmış aylıklar ile 1969 tarih ve 1101 
sayılı kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan aylıklardan yalnız vatani hizmet 
aylıklarının, faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödeneceğine ilişkin geçici 9 ncu 

998  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 101 (17 Mayıs 1971), 
s. 479-483.
999  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 101 (17 Mayıs 1971), 
s. 483-491.
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madde görüşüldü. Bu madde hakkında Enver Turgut (Kayseri) fıkra eklenmesine 
dair önergesini sundu, ancak önerge kabul görmedi. 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek 
geçici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen aylık farklarının hesabında, bu kanun 
hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hükümlere göre tahakkuk 
ettirilmiş bulunan aylıkların esas tutulacağına dair geçici 10 ncu madde aynen 
kabul edildi. Sandığın iştirakçisi olup aylıklarını personel kanunları hükümlerine 
göre almayanların emeklilik  kesenekleri hakkındaki geçici 11 nci madde, 5 nci 
dereceye intibak ettirilmiş memurların emeklilik keseneklerine ilişkin geçici 12 nci 
madde ve 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulanması nedeniyle 1.12.1970 
tarihinde yeniden iştirakçi durumuna girmiş olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca alınacak artış farklarının, bunların intibak 
ettirildikleri derece veya kademelere tekabül eden aylık tutarlarının % 25’inden 
fazla olamayacağına dair geçici 13 ncü madde aynen kabul edildi. Bu kanun 
hükümlerinin uygulanmasından dolayı Sandığın her türlü kanuni gelirleri ile kanuni 
giderleri ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir fazlasının Genel Bütçeye 
gelir kaydolunacağına ilişkin geçici 14 ncü madde hakkında söz alan Suna Tural 
bu gelirlerin Emekli Sandığında kalması gerektiğini, asıl amacın Emekli Sandığını 
Maliye Bakanlığının külfetinden kurtarmak olması gerekirken Sandığı Maliye’ye 
daha fazla bağlı kılmanın anlamsız olduğunu belirtti. Sakıp Hiçerimez (Ankara), 
maddenin, Emekli Sandığının kuruluşunu ortadan kaldıran, Emekli Sandığının 
sosyal sigorta hüviyetini ortadan kaldıran, Emekli Sandığının emekliler yararına veya 
yarın emekli olacak çalışanlar yararına çalışan bir müessese olma vasfını ortadan 
kaldıran bir madde olduğunu söyledi. Turhan Özgüner (İçel), Maliye’nin Emekli 
Sandığına borcunun 6 milyar liraya yakın olduğunu, Emekli Sandığının parasının  
hedeflerinin tam aksine çarçur edilmesini önlemek ve Emekli Sandığının Maliye 
Bakanlığından alacağını, kendi parası ile itfa etme yoluna gitmemek için maddenin 
değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Hilmi İşgüzar (Sinop), Sandığın gelirlerinde artış 
olduğu zaman, bu gelirlerin artan miktarını Maliye Bakanlığına devrinin sakıncaları 
olduğunu belirtti. İhsan Kabadayı (Konya), geçici 14 ncü maddenin kabul edilmemesi 
gerektiğini ,Sandığın kendi gelirleriyle güçlenmesi, kendi kaynağına ve imkânlarına 
sahip olması zorunluluğu bulunduğunu ifade etti.1000 

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin söz aldı ve Emekli Sandığı’nın da devlet kurumu 
olduğunu, devletin yatırım, ülkenin kalkınma için kaynağa ihtiyaç duyduğunu, 
dolayısıyla gelirleri kurumlar içinde bırakmak yerine Maliye’de topladıklarını ifade 
etti. Şevket Doğan (Kayseri), 14 ncü maddenin, Anayasaya aykırı bir durum arz 
ettiğini, sosyal sigorta veya emeklilik prensiplerine göre, iştirakçilerden kesilen 
primlerin, ilgililerin bir nevi mevduatı sayılması ve bunu kurum karşılığı meblâğla 
da cem’ettikten sonra, meydana gelen fonun, emekliye ayrılanların kendilerine veya 
dul ve yetimlerine tahsis edilmesi gerektiğini belirtti. Müzakerelerin ardından, İhsan 

1000  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 101 (17 Mayıs 1971), 
s. 492-499.
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Kabadayı (Konya) ile Şevket Doğan (Kayseri) müştereken ve Sakıp Hiçerimez 
(Ankara) tarafından verilen ve geçici 14 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını teklif 
eden önergeler, Hilmi İşgüzar (Sinop) ile Suna Tural (Ankara) tarafından verilen 
ve maddenin yalnızca 1 nci fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını öneren önergeler ile 
Hayrettin Hanağası (Elazığ) tarafından maddede değişiklik yapılmasını talep eden 
önergeler kabul edilmedi. Komisyondan gelen geçici 7 nci maddenin kabulünden 
sonra, seçilme hakkını kullanmak üzere seçim kanunu icabı olarak görevinden istifa 
edip de seçilenlerden emekliliklerini devam ettirenler ile seçilemiyenlerden yeniden 
sandığın iştirakçisi olanların, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibeden 
aybaşına kadar açıkta geçirdikleri sürelerinin, istekleri üzerine, Emekli Sandığı 
Kanunundaki esas ve oranlara göre borçlandırılmalarına dair geçici 15 nci madde 
Meclisce kabul gördü. Geçici 16 ncı madde, 1950 yılından itibaren yasama organı 
üyeliğinde bulunmuş ve üyelik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde, kıdemlerinde 
sayılmamış ve halen emekli olanların, emekli aylıklarının yükseltilmesine ilişkindi. 
Bilecik milletvekili Sadi Binay tarafından maddenin değiştirilmesine dair verilen 
önerge kabul edilmedi.1001 

Komisyon tarafından, serbest avukatların hizmet sürelerini borçlanmaları 
için üç ay ek süre tanınması, T. B. M. M. üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların 
emeklilik keseneklerinin ödeneklerden kesilerek Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam edilmesi, 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince, Bakanlar Kurulunca tespit edilen 
kadrolara intibak ettirilme halinin, iştirakçilere, emeklilik yönünden ayrıca bir hak 
sağlamaması, aylıklara mahsuben ödenen ödeneklerin kesilmesi hakkındaki geçici 
maddeler de kabul edildi. Ayrıca, Ali Rıza Uzuner (Trabzon) ile İhsan Kabadayı 
(Konya) tarafından müştereken verilen ve kadro yokluğu nedeniyle üst derecelerin 
1 nci kademesine intibakları yapılmış bulunan iştirakçilerin emeklilik işlemlerinin 
almakta oldukları maaş derecelerinin son kademesinden yapılacağına dair önerge 
kabul edilerek nazarı mütalâaya alınmak üzere Komisyona verildi. Tasarıya 
geçici maddeler eklenmesine dair verilen 20 kadar önergenin gelecek birleşimde 
görüşülmesi amacıyla birleşim sona erdirildi.1002

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı, 20 Mayıs 1971 günü toplanan 102 nci birleşimin asıl gündemini 
oluşturdu. Ali Rıza Uzuner (Trabzon) ile İhsan Kabadayı (Konya) tarafından 
bir önceki birleşimde müştereken verilen önerge, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrasının, 
halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık veya ücret alanların 
kadrolarına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber aldıkları 1, 2 veya 

1001  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 101 (17 Mayıs 1971), 
s. 499-505.
1002  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 101 (17 Mayıs 1971), 
s. 505-514.
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3 üst derece aylık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk aylıklarının ödenmesi 
hükmünü taşıması nedeniyle, emeklilik işlemlerinin ilk kademe aylıklarını aldıkları 
derecenin son kademesi üzerinden yapılmasının personel rejiminin prensiplerine 
aykırı düşeceğinden Komisyonca uygun görülmedi. Ali Rıza Uzuner’in (Trabzon) 
önergenin kabul edilmesiyle ilgili konuşmasından sonra söz alan Maliye Bakanı Sait 
Naci Ergin, bu konunun Personel Kanununa taallûk eden bir husus olduğunu ve çok 
kısa zamanda Personel Kanununu tadil eden bir kanun getirileceğini belirterek bunun 
Personel Kanununun müzakeresi sırasında dikkate alınmasının uygun olduğunu 
söyledi. Madde ilâvesi kabul edilmedi.1003 

İştirakçi olup 1136 ve 1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen 
hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmet sürelerine eklenmesi için 
zamanında müracaat etmemiş olanlara kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
2 aylık yeniden müracaat süresi tanınmasına dair Necati Alp (Gümüşane) ile Ata 
Topaloğlu (Ordu) müştereken, Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul), Mazhar Arıkan (İçel), 
Cengizhan Yorulmaz (Ankara) ile Şevket Doğan (Kayseri) tarafından müştereken 
verilen takrirler geçici 17 nci madde olarak 6 aylık bir süreye bağlandığından işleme 
konulmadı. Çeşitli konularda Mustafa Rona (Artvin), Ahmet Buldanlı (Muğla), 
Mesut Önür (Çanakkale), Kemal Bağcıoğlu (Çanakkale), Hüseyin Dolun (İstanbul) 
müştereken, Bütçe - Plân Komisyonu üyesi Cihat Bilgehan (Balıkesir), Baha 
Müderrisoğlu  (Konya), Hayrettin Hanağası (Elâzığ), İlyas Kılıç (Samsun), Suna 
Tural (Ankara) ile Hilmi İşgüzar (Sinop) müştereken, Sakıp Hiçerimez (Ankara-2 
adet), Mustafa Çalıkoğlu’nun (Çanakkale), Neşet Tanrıdağ (Yozgat), İlyas Kılıç 
(Samsun) ile Naime İkbal Tokgöz (İstanbul) müştereken, Tufan Doğan Avşargil 
(Kayseri-3 adet) ve Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) tarafından geçici maddeler 
eklenmesine dair önergeler kabul görmedi. Mehmet Yüceler (Kayseri) tarafından 
verilen ve 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 28. 2. 1959 tarihli ve 
7242 sayılı Kanun, 19. 9. 1963 ve 334 sayılı Kanunun 7. 2. 1969 tarihli ve 1101 
sayılı Kanunla değişik muvakkat maddesi hükmünün bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hakkında da uygulanacağına 
dair önergesi kabul edildi. Hatay milletvekili Hüsnü Özkan tarafından verilen ve 
emeklilik keseneğine esas aylığı birinci derecede olan ve ek gösterge rakamı mevcut 
görevlerde bulunanların, 1. 3. 1970 - 28. 2. 1971 tarihleri arasına ait kesenek ve 
karşılık farkları hakkında 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
34 ncü madde hükümlerinin uygulanacağına dair önerge de kabul edildi. Sakıp 
Hiçerimez (Ankara) ile Nadir Yavuzkan (Burdur) tarafından müştereken verilen 
ve 12 Mayıs 1971 tarihinde vukubulan deprem felâketi sırasında Burdur’da ikâmet 
eden emekliler ile dul, yetim ve malûllere bu kanundan doğan ikramiye farkları ve 
aylıklarının, 12 aylık tutarlarının % 50’sinin 1970 yılı aylık farklarına mahsuben 
kendilerine derhal avans olarak ödeneceğine dair önerge kabul edildi.1004 

1003  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 102 (20 Mayıs 1971), 
s. 527-532.
1004  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 102 (20 Mayıs 1971), 
s. 532-544.
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Tasarının 5 nci maddesi, kanunun geçici 4, 5, 11 ve 12 nci maddelerinin 1. 3. 
1970, ek 13, geçici 8 ve 13 ncü maddelerinin 1. 12. 1970, geçici 7 nci maddesinin, 
bu maddede yazılı tüzüğün  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından 3 ay sonra 
ve diğer hükümlerinin 1. 3. 1971 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğine ilişkindi. 6 
ncı madde ise yürütme maddesi olarak kabul edildi.1005 

Adalet Partisi grubu adına Rıfkı Danışman (Erzurum), tasarının tümü hakkında 
ve lehte söz alarak hükümetin, bu kanunun tatbikatından sonra boşalacak kadroları, 
devlet dairelerinin hazırlamakta bulundukları görev ve çalışma yönetmeliklerini 
tatbikata koyuncaya kadar mutlaka bloke tutması ve yönetmelikler çıktıktan sonra 
boşalacak kadroları âzami derecede ve bilhassa merkez teşkilâtında bulunan 
kadroları tasarruf etmesi gerektiğini söyledi. Tasarının aleyhinde söz alan Millî 
Güven Partisi sözcüsü İhsan Kabadayı (Konya), kabul edilen bu kanunun, görevli 
ve emekli aylıklarını dengelemek iddiasında olmasına rağmen, aksine emekliler 
aleyhine birçok hükümler getirdiğini, görevliye, Personel ve Bütçe kanunları ile 
yüzde 135 zam getirmesine karşılık, emeklilere ortalama yüzde 70 ilâ 75 oranında 
fark verdiğini, dolayısıyla emekli, dul ve yetimlerin büyük bir oranının mağdur 
edildiğini ifade etti. Oyunun rengini belli etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu 
adına söz alan Sakıp Hiçerimez (Ankara), kanunun, 1101 sayılı kanunun getirdiği 
birtakım müktesep hakları ortadan kaldırdığını, 1101 sayılı kanuna göre brüt maaşlar 
üzerinden ödenmesi öngörülen yüzde 70 oranındaki aylıkların yüzde 40’a, 15 maaş 
nisbetindeki ikramiyelerin ise daha alt bir düzeye indirildiğini, bununla birlikte bu 
kanunun getirdiği olumlu bir toplumsal kurumun emekli, dul, yetim ve malûllere 
tedavi edilebilme, sağlık yardımı görebilme imkânı olduğunu belirtti ve Emekli 
Sandığının gelirlerinin “Emeklibank” adı verilebilecek bir bankada toplanarak 
yatırım yapmasının sağlanması gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Sait Naci Ergin de 
söz aldı sosyal yanı malûm olan bu kanunun ekonomik yanının ülkenin arz ve talep 
mekanizmasına etki edici mahiyette olduğunu, ikramiyelerle ve sosyal hizmetlerle 
birlikte ödemeler miktarının  3 600 000 000 lira olduğunu, bu miktarın ekonomik 
faaliyetlere hareketlilik getireceğini söyleyerek Meclis’e şükranlarını sundu.1006  

Tasarı, aynı oturumda yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 85 üyeden 78 
kabul ve 7 ret oyu aldı. 21 Mayıs 1971 günü toplanan 103 ncü birleşimde 210 üyeden 
195 kabul, 12 ret ve 3 çekinser oy çıktı. Ekseriyet bulunmadığından açık oylama 
sonraki birleşime bırakıldı. 24 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 104 ncü birleşimde 
tasarının oylamasına 274 üye katıldı, 258 kabul, 11 ret ve 5 çekinser oy alan tasarı 
kanunlaştı.1007 

1005  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 102 (20 Mayıs 1971), 
s. 544.
1006  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 102 (20 Mayıs 1971), 
s. 545-550.
1007  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 104 (24 Mayıs 1971), 
s. 584.
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Ancak, kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni Cumhuriyet 
Senatosu’ndan geri geldi. Senato’nun Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5’er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu Millet 
Meclisi’nin 5 Temmuz 1971 günü toplanan 125 nci birleşiminde Plân Komisyonuna 
gönderildi. Kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu Millet Meclisi’nin 7 Temmuz 1971 tarihli 126 ncı birleşimde 
Meclis Başkanlığı’na verildi ve bir sonraki birleşimde müzakere edildi. Kanun metni 
ve raporlar 8 Temmuz 1971 günü toplanan 127 nci birleşimde Plân Komisyonu 
sözcüsü Ankara milletvekili M. Kemal Yılmaz tarafından verilen ivedilik önergesi 
üzerine ele alındı. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu Kanunun başlığını değiştirerek 
“5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
kaldırılmasına dair Kanun” haline getirmesi Meclisce kabul edildi.1008

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu’nun 2 nci maddeye bağlı ek 1 nci madde 
üzerinde yaptığı değişiklik gösterge rakamları ile ilgiliydi. Değişiklik, Anayasa 
Mahkemesi, Danıştay, Temyiz Mahkemesi, Sayıştay, Askerî Yargıtay gibi 
kurumlardan emekli olanlara uygulanacak göstergelerin Askeri Personel Kanununa 
göre albaylıktan emekli olanlarla eşleştirilmesine dairdi. D.P. grubu adına söz alan 
M. Kubilay İmer (Konya), Komisyonun getirmiş olduğu teklifin ve Senatonun 
yapmış olduğu değişikliklerin aksine olarak, Millet Meclisinin daha evvel kabul 
etmiş olduğu metnin kabul edilmesini talep etti. Madde hakkında söz alan Ali Rıza 
Uzuner (Trabzon), Senato’nun izaha muhtaç bir gerekçe ile hattâ gerekçesiz bir 
görüşle, bu maddede büyük değişiklik yaptığını ve Millet Meclisi metninin ek 1 nci 
madde olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. Vahit Bozatlı (Sivas), Nuri Eroğan 
(İstanbul), Plân Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz (Ankara), Refet Sezgin 
(Çanakkale), Mesut Erez (Kütahya), Kıyasettin Karaca (Erzurum) söz aldılar ve 
Senato’nun göstergelerde yaptığı değişiklikler üzerine düşüncelerini beyan ettiler.1009 

Baha Müderrisoğlu (Konya), Halil İbrahim Cop (Bolu) ve Ahmet Buldanlı 
(Muğla) tarafından müzakerenin yeterliğine dair verilen önergelerin kabulü üzerine 
ek 1 nci maddenin benimsenmiş şekli oylandı, kabul edildi ve madde kesinleşti. 
Üzerinde değişiklik yapılan ve komisyonca benimsenmiş olan ek 6 ncı madde, ek 10 
ncu madde, ek 11 nci madde, ek 12 nci madde, ek 14 ncü madde de kabul edildi ve 
kesinleşti. 5434 sayılı Kanunun 39, 53, 62, 66, 78, 82 ve 88 nci maddelerinde yazılı 
(15) ve (20) yıllık sürelerin (10) yıla indirilmesini öngören, ancak, 53 ncü maddeye 
22.6.1956 tarihli ve 6741 sayılı kanunla eklenen fıkra hükmünün saklı olduğuna 
dair değiştirilen ve komisyonca benimsenmen madde ile, 5434 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesinin son fıkrasını değiştiren ve fiilî hizmet müddeti zamlarının, 

1008  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 127 (8 Temmuz 1971), 
s. 280.
1009  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 127 (8 Temmuz 1971), 
s. 280-288.
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emeklilik muamelelerinde fiilî hizmet sayılacağına, bu zamların toplamının 8 
yılı geçemeyeceğine ve lokomotif makinist ve ateşçilerinin 8 yıl kaydına tabi 
olmadıklarına dair 4 ncü madde kabul edildi. 1101 sayılı kanunla eklenen ek 1 nci 
maddenin son fıkrası olan bağlanacak aylıkların toplamının, emekli ve âdi malûllük 
aylıklarında, emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkların % 80 ini geçemeyeceğine 
dair hükmü içeren 5 nci madde, 1239 sayılı kanunla eklenen ek 1 nci madde olan ve 
ölüm halinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 
25 yaşını doldurmamış çocuklarda malûllük şartı aranmayacağına dair hükmü içeren 
6 ncı madde de benimsendi ve kesinleşti. Geçici maddeleri kapsayan 7 nci madde 
üzerinde Senato tarafından yapılan değişikliklerin kabulüyle kanun metni 8 Temmuz 
1971 tarihinde kesinleşmiş oldu.1010 

Kanun, 11 Temmuz 1971 tarih ve 13982 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1453: Vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal 

güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 5 Aralık 1969 tarihinde Dışişleri ve Çalışma 
komisyonlarına gönderilen vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal güvenlik 
konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları, 
Meclisin 10 Nisan 1970 tarihli 67 nci birleşiminin gündeminde yer aldı.1011

Tasarı, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansının 28 Haziran 1962 
tarihinde yapılan 46 ncı toplantısında kabul edilen ve Sosyal Güvenlik Eşit Muamele 
Sözleşmesi diye adlandırılan 118 sayılı sözleşmenin TBMM tarafından onaylanması 
için Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Sözleşme, onaylayan devletlerin 
sosyal güvenlik uygulamalarında vatandaşlarla vatandaş olmayanların hak ve 
vecibeler bakımından eşit muamele görmelerini öngörüyordu.1012 

Sosyal güvenlik konusunda yurttaş olanlarla olmayanlara eşit muamele yapılması 
hakkındaki sözleşmenin onaylanması için hazırlanan kanun tasarısı, 10 Haziran 
1971 günü toplanan 111 nci birleşimde ele alındı. Çalışma Komisyonu Başkanı 
Enver Turgut (Kayseri) tarafından verilen ivedilik önergesi kabul edildikten sonra 
tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekili olmadığından maddelere geçildi ve 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun kabul edildi.1013 

1010  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 127 (8 Temmuz 1971), 
s. 288-294.
1011  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 67 (10 Nisan 1970), s. 
185.
1012  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), 
s. 186 vd.; 111 ve 111’e 1 nci Sıra Sayılı Basmayazılar: Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere 
sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları.
1013  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 111 (10 Haziran 1971), 
s. 170.
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11 Haziran 1971 tarihinde toplanan 112 nci birleşimde 320 kabul, 4 ret, 1 çekinser 
ve 1 boş oyla Millet Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, 29 Temmuz 1971 günü 
kanunlaştı ve 10 Ağustos 1971 tarih ve 13922 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1474: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı 
Kanunla değişik 78. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay ile Kâzım Özeke›nin 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet 
Meclisi’nin 25 Ocak 1971 tarihinde toplanan 41 nci birleşiminde Çalışma ve Plan 
komisyonlarına havale edildi.1014 Kanun teklifi ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
8’er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon raporu, Meclisin 3 Haziran 1971 
tarihinde yapılan 107 nci birleşiminin gündeminde yer aldı.1015  

Mevzuata göre, özel sektörde çalışanların tümü, resmî sektörde çalışanların 
bir kısmı Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı bulunmaktaydı. Memurlar ise Emekli 
Sandığına bağlı bulunuyorlardı. Her iki kuruluşa bağlı olanlar belirli bir süreden 
sonra almakta oldukları aylıklarının yüzde yetmişi üzerinden emekliliğe hak 
kazanıyorlardı. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanlar ne kadar yüksek 
aylık alırlarsa alsınlar 3 600 liralık tavanın yukarısı için prim ödeme imkânından 
kanunen mahrum edildiklerinden emeklilikleri bu ölçüde düşük oluyordu. Emekli 
Sandığına bağlı olanlar ise Devlet Personel Kanununun verdiği imkânla çok daha 
yüksek aylıklar üzerinden emekli olma hakkına kavuşturulmuşlardı. Örneğin, bir 
devlet memuru, katsayı yedi olması göz önüne alınarak 7 000 lira üzerinden yüzde 
yetmişten emekli oluyor, 4 900 lira emekli aylığı alabiliyordu. Oysa Sosyal Sigortalar 
Kurumuna bağlı olarak çalışan bir kimse, devlet memuru gibi yedi bin lira aylık 
alsa dahi, bu kimsenin sigorta primlerine esas olan günlük kazanç tavanı 120, aylık 
tavan 3 600 lira olarak sınırlandırıldığından emekli aylığı 2 520 lirayı geçmiyordu. 
Gerekçe, bu durumun çalışanları ikiye ayırdığını, ayrıcalıklar yarattığını ve bir 
tarafa imtiyazlar tanıdığını ileri sürerek çalışanların emeklilik aylıkları arasında bir 
paralellik ve bir eşitlik sağlamak amacı güdüldüğünü ve kanun teklifinin bu ayrıcalığı 
ortadan kaldırmak için hazırlandığını belirtiyordu.1016

Teklif 26 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 137 nci birleşimde Çalışma Bakanı 
Atilâ Sav tarafından verilen öncelik ve ivedilik takririnin kabul edilmesiyle müzakere 
edilmeye başlandı. Teklifte hazırlanan 78 nci madde, bu kanun gereğince alınacak 

1014  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 41 (25 Ocak 1971), s. 233.
1015  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 107 (3 Haziran 1971), s. 5.
1016  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 
1971), s. 107 vd.; 337 Sıra Sayılı Ek: İstanbul milletvekilleri Eşref Derinçay ve Kâzım Özeke ve İzmir 
milletvekili Burhanettin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli milletvekili Hasan Korkmazcan ve 7 arka-
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân 
komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazançların alt sınırının 
18 lira, üst sınırının 150 lira olmasını, günlük kazançları yukarda belirtilen asgari 
hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançlarının alt 
sınır üzerinden, günlük kazançları 150 liranın üstünde olanların kazançlarının da 
150 lira olarak hesaplanacağını hükme bağladı. Maddede, sigortalının kazancı alt 
sınırın altında olması durumunda bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta 
primlerinin tümünün işveren tarafından ödeneceği de hüküm altına alındı. Aynı 
zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen 
primlerin yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşması durumunda 
aradaki farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine ödeneceği 
ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış 
olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigortalıların hak sahibi kimselere 
bağlanan aylıkların ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla bağlanan aylıklara 
esas tutulan günlük kazançların alt sınırının, kanunun yayımı tarihini takip eden 
dönem başından itibaren 18 liraya çıkarılarak ödemenin bu esasa göre yapılacağı da 
hükme bağlandı.1017 

Madde üzerinde İbrahim Cüceoğlu (Ankara), Şevket Yılmaz (Adana), İlhan 
Ersoy (Kütahya), Enver Turgut (Kayseri), Bahir Ersoy (İstanbul), M. Kubilây İmer 
(Konya), M. Nebil Oktay (Siirt) ve Hasan Türkay (İstanbul) tarafından müştereken 
verilen bir önergeyle kanun teklifinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazançların üst sınırının 165 lira olması kabul edildi. 
Yine aynı milletvekilleri tarafından verilen bir başka önergeyle de geçici bir madde 
eklenerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile yayımı tarihi arasında kalan günlere 
asit işçi ve işveren prim farklarının, kanunda öngörülen hisseleri üzerinden işveren 
ve sigortalı tarafından ve bu kanunun yayımı tarihini izleyen bir yıl içerisinde 
kuruma ödeneceği, günlük kazançların miktarının ve ödenecek prim farklarının 
tespitinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş olan bordrolardaki miktarların esas 
alınacağı da hükme bağlandı. Söz konusu milletvekillerinin üçüncü bir önergesiyle 
kanun hükümlerinin, kanunun yayımı tarihini takibeden kurumun ödeme dönemi 
başından itibaren yürürlüğe girmesi yerine, 1 Mart 1970 tarihinden itibaren geçerli 
olması talebi ise Meclisçe kabul edilmedi. Tümü oya sunulan teklif kabul edildi.1018

25 Ağustos 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
teklif kanunlaştı ve 1 Eylül 1971 tarih ve 13943 sayılı resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1478: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 7. 2. 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanuna geçici madde 
eklenmesi hakkında verdikleri kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından 

1017  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), 
s. 62-63.
1018  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 137 (26 Temmuz 1971), 
s. 63-65.
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16 Ocak 1970 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde Maliye ve Plân komisyonlarına 
havale edildi.1019 22 Ocak 1971 günü toplanan 40 ncı birlesimde İstanbul milletvekili 
Reşit Ülker tarafından verilen Eminsuların zararlarının giderilmesi hakkında kanun 
teklifi, havale edildiği Maliye ve Plan Komisyonlarından 8’er üye alınmak suretiyle 
kurulan bir Geçici Komisyonda görüşülmesi kabul edildi. 12 Şubat 1971 tarihinde 
toplanan 48 nci birleşimde, Maliye Komisyonu Başkanı yerine sözcü Ahmet Buldanlı 
(Muğla) tarafından Meclis Başkanlığına verilen bir önerge ile, Komisyonda bulunan 
ve aynı mahiyete sahip olan, Zekiye Gülsen (Çanakkale) ve on milletvekilinin, 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek 7. 2. 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanuna 
geçici madde eklenmesi hakkında verdiği tasarının, İsmet Angı’nın (Eskişehir) 5434 
sayılı Kanuna ek 2. 8. 1960 gün ve 42 sayılı Kanuna 10. 7. 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında, Cumhuriyet Senatosu 
Afyon üyesi Kemal Şenocak’ın, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında verdiği teklifin, Cumhuriyet 
Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Aksoley ve iki arkadaşının, 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair verdiği 
teklifin ve Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Hamdi Özer’in, 7. 2. 1969 tarihli 
1101 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin, aynı Geçici 
Komisyonda görüşülmesi Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Böylece 
tasarı, Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Hamdi Özer, Eskişehir milletvekili İsmet 
Angı, Çanakkale milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu 
Afyon üyesi Kemal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Aksoley 
ve İstanbul milletvekili Reşit Ülker’in, Eminsuların zararlarının giderilmesi hakkında 
kanun teklifleri adını aldı. Teklif ve Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 8’er 
üyeden kurulu 37 numaralı Geçici Komisyon raporu Millet Meclisi’nin 17 Mayıs 
1971 tarihinde toplanan 101 nci birleşimde gündeme alındı.1020  

27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra Millî Birlik Komitesinin tasarrufları arasında 
yer alan 42 sayılı kanunla bazı üst rütbeli subaylar ve generaller emekli edilmişler, 
147 profesör görevlerinden uzaklaştırılmış, bâzı vatandaşlar mecburi iskâna tabi 
tutulmuş ve pek çok kimsenin siyasi hakları ellerinden alınmıştı. Millî Birlik 
Komitesi, 1960 senesi Ağustosunda tekmil ordu mensuplarının istisnasız 20 Ağustos 
1960 gününe kadar emeklilik isteğinde bulunmayan her subayın 42 sayılı Kanun ile 
eşit haklar üzerinden emekli edileceklerini, bu istekte bulunmayanların bu kanundan 
faydalanamayacakları ve  % 50 esası üzerinden emekliye sevk edileceklerini bildirmişti. 
Bu toptan tasfiyeden iki ay sonra 262 sayılı Kanun çıkarılarak orduda kalanlara birer 
üst derece maaş verilmiş ve beş yılın bitiminde yürürlükten kaldırılacağı bildirilen 42 
sayılı Kanun bu defa orduda kalanlara da teşmil edilerek yürürlükte bırakılmıştı. Daha 
sonra öğretim üyelerinin görevlerine iadesi sağlanmış, yerlerinden edilen 55 ağanın 
da geri dönmelerine imkân tanınmıştı. Kendilerini emekli inkılâp subayları (Eminsu) 

1019  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 160.
1020  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 101 (17 Mayıs 1971), 
s. 474.
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olarak adlandıran 7 200 subay ve 365 generalin emeklilik işlemleri de 16. 7. 1965 
tarih ve 696 sayılı kanun 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek 2. 8. 1960 gün ve 
42 sayılı kanuna geçici bir madde eklenerek yapılmış, 27. 2. 1961 tarihinden önce 42 
sayılı Kanuna göre çeşitli sebeplerle emekliye ayrılmış bulunanlar ile ölenlerin dul ve 
yetimlerine bağlanmış olan aylıkların aynı rütbedeki emsallerinin 24. 2. 1961 gün ve 
262 sayılı Kanunda yazılı derece tutarları esas alınmak suretiyle yeniden bağlanarak 
ödenmesi düşünülmüştü. Ancak, 1966 tarihinde başlayan uygulama sırasında, 
1957 nasıplı albayların, 20 Ağustos 1960 tarihli emeklilik emirlerini tebellüğ edip 
Ağustos sonu ve Eylül ayı içinde muhtelif tarihlerde ayrılmış olmalarına rağmen 
ayrılışları Millî Savunma Bakanlığınca emeklilik emri tarihi olan 20 Ağustos 1960 
tarihi esas tutulduğundan, albaylıkta üç yıllarını tamamlamadıkları ileri sürülerek 
262 sayılı Kanunda yazılı emsallerinin derece tutarlarına intibak ettirilmemişlerdi. 
Oysa 30 Ağustos 1960 tarihinde yükselme sırasında bulunan binbaşı ve yarbayların 
emeklilik işlemleri terfilerini sağlamak ve mağduriyetlerine meydan vermemek gaye 
ve düşüncesiyle 2 Eylül 1960 tarihinde yapılmıştı ve bu subaylar için sonradan 92 
sayılı kanun çıkarılarak durumları kanun çerçevesi içerisine sokulmuştu. Bu tarihte 
kıdemli albaylık derecesi mevcut olmadığı için 1957 nasıplı albaylara aynı şekilde bir 
işlem yapılamamıştı. 20 Ağustos 1960 tarihli emeklilik emirlerimi almış olmalarına 
rağmen devir ve teslim, ayrılış sicillerini doldurmak, muhasip durumunda olmak ve 
esas görevlerine ek olarak Millî Birlik Komitesince kendilerine verilmiş olan valilik, 
kaymakamlık gibi idari hizmetleri yürüten1957 nasıplı albayların görevlerinden 
hemen ayrılmaları mümkün olmamış ve ayrılışları Eylül ayının ortalarına kadar 
devam etmişti. Nitekim bu ayrılış tarihlerini tevsik eden aynı nasıplı albaylardan 
beşi üç seneyi doldurdu düşüncesiyle kanundan istifade ettirilerek intibakları 
sağlanmıştı. Ancak tasfiyeye uğrayan albayların çoğu, 20 yılını dahi doldurmadan 
emekli edilmişlerdi, zararlarının telâfisi için de Hazinece emekli maaşlarına ‘% 20 
ilâve edilerek % 70 üzerinden kendilerine emekli maaşı bağlanmıştı. Hizmeti çok 
olan ve normal emekli edilen subaylar ise % 80 üzerinden emekli maaşı alıyorlardı. 
Bu yüzden hizmet azlığı nedeniyle Eminsular devletin en az maaş alan emeklileri 
durumuna düşmüşler, aynı hak sahipleri arasında ayrılıklar yaratılmıştı. 6 yıllarını 
doldurmaya birkaç gün eksiği kalmış olan albaylar terfileri için Danıştaya müracaat 
etmiş ve Danıştayca hizmetleri tam kabul edilerek terfileri yoluna gidilmişti. 1957 
nasıplı albaylar için çıkarılan 696 sayılı kanuna geçici bir maddenin eklenmesiyle 
bu albaylarla, aralarından ölenlerin dul ve yetimlerinin hak kayıplarının önlenmesi 
amaçlanıyordu.1021 

1021  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Hazi-
ran 1971), s. 78 vd.; 322 Sıra Sayılı Basmayazı: Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Hamdi 
Özer, Eskişehir milletvekili İsmet Angı, Çanakkale milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkada-
şı, Cumhuriyet Senatosu Afyon üyesi Kemal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Mebrure Aksoley ve İstanbul milletvekili Reşit Ülker’in, Eminsuların zararlarının giderilme-
si hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 8’er üyeden kurulu 
37 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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Tasarı, 4 Haziran 1971 günü toplanan 108 nci birleşimde 37 numaralı Geçici 
Komisyon Başkanı Ahmet Buldanlı (Muğla) tarafından verilen öncelik ve ivedilik 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen 
Hasan Tosyalı (Kastamonu), 27 Mayıs 1960 İhtilâlinin, Silâhlı Kuvvetlerde 2 800 
kurmay subaydan 2 611’ini emekliye sevkettiğini, geriye 189 kurmay subay ve 
yalnızca 19 general kaldığını, kanun teklifinin, 2 Ağustos 1960 tarihi ile 5 Ocak 
1961 tarihleri arasında 42 sayılı kanun gereğince Millî Birlik Komitesi tarafından 
resen emekli edilen kişileri ihtiva ettiğini, bunun dışında, gene aynı kanunla 6 Ocak 
1961’den sonra emekli edilen 225 kişi daha bulunduğunu, bunların bu kanun teklifi 
dışında kalması durumunda büyük bir adaletsizlik doğacağını belirtti. İhsan Kabadayı 
(Konya), tasarının, Millî Birlik Komitesi tarafından 1965 yılına kadar 42 sayılı 
kanun ahkâmına göre emekli edilen Emekli İnkılâp Subaylarına haklarını verdiğini, 
tasarının kabul edilmesi durumunda, bunların Emekli Sandığına borçlanmak suretiyle 
1971 yılına kadar orduda bulunan emsalleri kadar barem derecesi yükselmelerinin 
temin edileceğini ve her maaş alışlarında yüzde 10’u kesilerek Emekli Sandığına 
borçlarını ödemek suretiyle, 11 yıldan beri süregelen dert ve ıstıraplarının dindirilmiş 
olacağını ifade etti. Hayrettin Hanağası (Elâzığ), 27 Mayısta ordunun bir fedakârlık 
ve feragat örneği verdiğini, kendi pramidini kendi yapısı içerisinde, kendi yenini ve 
kolunu keserek yapıp devletteki kadro şişkinliğine örnek olmak istediğini belirterek 
42 sayılı kanunun, gerçekte, emekliye ayrılanlara üstün şartlar sağladığını, emeklilik 
süresini kısa kabul edip buna mukabil yüzde 70 misalini tanıdığını ve dolgun maaş 
ve ikramiye verdiğini ifade etti. Bu yapılırken Eminsuların zarara uğradığını ve bu 
kanun tasarısının kapsamına giren 4 479 emekli subay olduğunu söyleyen Hanağası, 
tasarıyı olumlu karşıladığını belirtti. Müzakerelerin ardından maddelere geçilmesi 
hususu oya sunuldu, ancak kabul edilmediği için kanun reddedilmiş oldu.1022 

Eminsuların zararlarının giderilmesi hakkında Millet Meclisince reddolunan 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi, Millet Meclisi’nin 
30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşiminde Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 37 No’lu Geçici Komisyona havale edildi.1023 

Teklif ve Geçici Komisyon raporu Millet Meclisi’nin 6 Ağustos 1971 tarihli 144 
ncü birleşiminde gündeme konuldu.1024  

Kanun teklifi, 19 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 151 ncü birleşimde yeniden ele 
alındı. Geçici Komisyon Başkanı Ahmet Buldanlı (Muğla) tarafından verilen öncelik 
önergesi aleyhine söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), 1 200 000 işçinin beklediği 
ve 2,5 senedir iş hayatını bomboş bırakan İş Kanununun çalışma hayatını yakından 
ilgilendirdiğini, öncelikle müzakeresine başlanmış olan kanunların tümünün bitmesi 
gerektiğini belirtti. Önerge kabul edildiğinden görüşmelere başlandı.

1022  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 108 (4 Haziran 1971), 
s. 71-75.
1023  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 262.
1024  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 144 (6 Ağustos 1971), 
s. 534.
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Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilen kanun teklifinin tümü üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Sezai Orkunt (İstanbul), teklife konu 
olan 4 228 subayın ordu mahrutundaki şişkinlikleri önlemek gayesi ile 42 sayılı 
kanuna göre emekli edildiklerini, ortalama olarak 18 yıl hizmet ettikten sonra zorla 
meslekten ayrılan bu subayların mağdur bir sınıf haline getirildiğini, Anayasanın 
geçici 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bunların her hangi bir yargı merciine 
müracaat olanağı olmadığından haklarının iadesi ile bu emekli subayların taltif edilmiş 
olacağını belirtti. Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde), emekli oldukları tarihte ikramiye ile 
taltif edilmiş olan subayların mağduriyetlerinin bahis konusu olmadığını, daha evvel 
esasen Mecliste reddedilmiş bulunan teklifin Hazineye getireceği külfet göz önünde 
tutularak benimsemenin reddedilmesi taraftarı olduğunu ifade etti. Reşit Ülker 
(İstanbul), kanun teklifinin, hak ve adalet açısından gayet önemli bir kanun olduğunu, 
bir devrim harekâtı sırasında emekli edilen subayların mağdur olduğunu ve yapılan 
haksızlığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Mazhar Arıkan (İçel), tek taraflı 
feshedilen bir âkit sonucunda haksızlık ve mağduriyet olarak telâffuz ve ifade olunan 
bu durum için bir kanun teklifi getirmenin hakkaniyet ve nasafet kurallarına uygun 
bir hakşinaslık olacağını söyledi. İsmet Angı (Eskişehir), kanunu teklif edenlerden 
biri olarak lehinde oy verilmesini istirham etti. Geçici Komisyon sözcüsü İlyas Kılıç 
(Samsun), emekli edilme keyfiyetinden sonra, haksızlığa uğradığını iddia edeceklerin 
her hangi bir kanun merciine müracaat etme hakkının, Anayasanın geçici 4 ncü 
maddesi gereğince elinden alınmış olduğunu ve bu tasarrufta birtakım haksızlıkların 
olabileceğini belirterek bu kanunla, yaş haddine kadar hizmet edemeyen insanlara, 
kanuni gerçekler muvacehesinde emekli edilmiş olmaktan dolayı aradaki farkı, yani 
yaş haddine kadar olan farkı para olarak tediye etmek amacı güdüldüğünü söyledi ve 
Meclisin lehte oy kullanmasını rica tti. Hüseyin Abbas (Tokat), kanunun getireceği 
malî yükün yüksek olduğunu, herkesin hayat pahalılığı yaşadığını ve teklifle 12 Mart 
muhtırasının gayesinden uzaklaşıldığını ifade etti.1025 

Başkanvekili Talat Köseoğlu maddelere geçilmesini oylattı ve bunun kabul 
edilmesinden sonra 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin 1 nci maddesi okundu. 
Madde, 42 sayılı kanun hükümlerine göre emekliye sevk edilmiş bulunan 
subayların emekli aylıklarının, emekliye ayrıldıkları tarih ile bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih arasındaki sürenin her üç yılı bir derece yükseltilmek ve artan yıllar 
kademe ilerlemesine sayılmak suretiyle düzeltileceğini hükme bağlıyordu. 
Ayrıca, emekli olduklarında (b) fıkrası dışında kalanların 30 yıldan noksan hizmet 
sürelerinin, emekliye sevk edildikleri tarihteki görev aylıkları üzerinden Emekli 
Sandığınca borçlandırılacaklarını ve hükmün ölenlerin dul ve yetimleri hakkında 
da uygulanacağını, ancak geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli 
ikramiyesi farklarının ödenmeyeceğini de belirliyordu. Ancak A.P. sıralarından yedi 
milletvekilinin ayağa kalkarak Genel Kurulda çoğunluğun olmadığını iddia etmeleri 
üzerine birleşim, tartışmalar arasında kapandı. 

1025  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 151 (19 Ağustos 1971), 
s. 28-38.
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Maddeler bir hafta sonra, 26 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 155 nci birleşimde 
yeniden ele alındı ve kabul edildi.1026 

Böylece kanunlaşan teklif, 3 Eylül 1971 tarih ve 13945 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı. 

KANUN NO 1479: Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu 

Bursa milletvekili Kasım Önadım’ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar 
kanunu teklifi, Millet Meclisi’nin 19 Kasım 1969 tarihinde toplanan 7 nci birleşiminde 
Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Çalışma ve Plân komisyonlarına havale edildi.1027 
Meclis Başkanlığı, 27 Haziran 1970 tarihinde toplanan 113 ncü birleşimde, kanun 
teklifi ve 6 numaralı Geçici Komisyon raporunun gündeme alınmasına karar verdi.1028 

Kanun teklifi, Emekli Sandığı ve SSK’ya üye olmayan esnaf ve sanatkârlar ile 
bağımsız çalışanların Bağ Kur olarak bilinen yasal çerçevede sosyal güvenliklerini 
sağlamayı amaçlıyordu. Teklif, Anayasanın sosyal ve iktisadi hak ve ödevler 
bölümünde yer alan 48 nci maddesinin, herkese sosyal güvenlik hakkının devlet 
tarafından sağlanması için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardımlar teşkilâtı kurma ve 
kurdurmakla görevli olduğunu belirterek gerekçelendirilmişti. Türkiye’de sosyal 
sigorta, yabancı ülkelerde olduğu gibi önce işçilere uygulanmıştı. 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile iş kazaları ile meslek hastalıkları, analık, hastalık, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları bu kanuna göre sigortalı sayılanlara uygulanmaktaydı. Bu 
kanuna göre genel olarak tarım sektöründe çalışanlar hariç olmak üzere, bir hizmet 
akdi ile bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılıyorlardı. Ayrıca 
bu kanun, sigortalı sayılanların eş ve çocuklarının, sürekli iş görenlerin, malûllük 
veya yaşlılık aylığı almakta olanların hastalıkları halinde sağlık yardımlarından 
yararlanmasını da hükme bağlamıştı. Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi, 
SSK tarafından sigortalı sayılanlar dışındakilerin ihtiyari topluluk sigortası 
imzalayabileceklerini öngörmüşse de bu yolla sosyal sigortalardan faydalananlar 
çok azdı. Avukatlık, banka, sigorta ve resurans şirketleri, ticaret odaları, sanayi 
odaları, borsalar veya bunların oluşturdukları birliklere bağlı çalışanlara da en az 
Sosyal Sigortalar Kanunundaki hak ve menfaatlerin sağlanacağı kendi statülerinin 
uygulanacağı da öngörülmüştü. Ücretli olarak çalışanlar dışında sosyal sigortalardan 
faydalananlar, Emekli Sandığı’ndan yararlanan devlet memurları, iktisadi devlet 
teşkilâtı ile benzeri kuruluşlarda, özel idarelerde ve belediyelerde çalışan memurlar 
ve Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’na tabi ordu mensuplarıydı. İstatistiklere 
göre sigortalı sayılanlarla memurların sayısı 2 - 2,5 milyon olduğu, eş ve çocuklarla 
sosyal sigorta kapsamında olanların 6 - 7 milyon kadar olduğu bilindiğinden nüfusun 
çok az bir kısmının kapsam içinde olduğu tespit edilmişti. Gerekçe, Anayasanın 

1026  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 155 (26 Ağustos 1971), 
s. 213-214.
1027  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 7 (19 Kasım 1969), s. 179.
1028  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), 
s. 164.
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48 nci maddesi, sosyal ve ekonomik nedenler, sosyal adalet ilkeleri, uluslararası 
anlaşmalar gibi nedenlerle, ülkedeki bütün sosyal grupların biran evvel sosyal 
sigortalardan faydalandırılması gereğine işaret ediyordu. 

Tarım sektöründe çalışan işçiler, esnaf ve sanatkârlar, çiftçi, tüccar, sanayici 
ve serbest meslek erbabı sosyal sigortalardan faydalanabilirken bu gruplar içinde 
işçilerden sonra en fazla sosyal güvenlik himayesine muhtaç olan kütle esnaf ve 
sanatkârlardı. Esnaf ve sanatkârlar 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu gereğince 
dernek, birlik, federasyon ve konfederasyon halinde örgütlenmişlerdi. Türkiye’de 
Esnaf ve Sanatkârlar tarafından kurulmuş 4 000 kadar dernek, 65 birlik, 5 federasyon 
ve bir konfederasyon şeklinde örgütlenmiş, 3 milyondan fazlası esnaf ve sanatkârı 
bünyesinde toplamıştı. Tasarının gerekçesi, esnaf ve sanatkârların sosyal sigortalar 
sisteminin uygulanmasını sağlayacak yeterli ortamı oluşturduklarını, esnaf ve 
sanatkârlar için henüz gerçekleştirilememiş olan hastalık ve yaşlılık gibi sosyal 
sigorta dallarının kurulmasının gerekli olduğunu vurguluyordu. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı da, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hazırlığı sırasında, 1965 yılında 
Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonuna, esnaf ve esnaf yanında çalışanların 
SSK kapsamına alınması, bunun İkinci Beş Yıllık plân devresinde gerçekleştirilmesi 
görevini vermişti. Bu komisyon, yabancı ülkelerin sosyal sigortalar mevzuat 
ve tatbikatını, milletlerarası sosyal güvenlik teşkilâtının yayınladığı müstakil 
çalışanların sosyal güvenliği adındaki araştırma raporunu göz önüne alarak sosyal 
sigortaların müstakil çalışanlara teşmili konusunda bir rapor hazırlamıştı. Bu raporun 
hazırlanmasında göz önünde bulundurulan başlıca ilkeler, esnaf ve sanatkârların; 
çiftçi, tüccar, sanayici ve serbest meslek erbabı ile birlikte nüfusun müstakil 
çalışanlarını teşkil ettikleri ve faaliyet türleri, ekonomik güçleri, teşkilâtlanma 
derecesi ve ihtiyaç duydukları himaye tedbirleri bakımından ayrı bir sosyal sigorta 
sistemine bağlanmalarının zorunlu olması; Plânda, esnaf ve sanatkârlar, bağımsız 
çiftçiler ve serbest meslekte çalışanların hastalık, ihtiyarlık ve ölüm hallerinde gelir 
güvenliklerini sağlamak için sosyal sigortaların kurulacağının ve kurulan bu sigorta 
kurumlarının ileride Sosyal Sigortalar Kurumunda birleştirilerek tek bir sosyal 
güvenlik sisteminin oluşturulacağının belirtilmiş olması; esnaf ve sanatkârlar için 
düşünülen sosyal sigortalara, 507 sayılı Kanunun ikinci maddesinde tarif edilen 
esnaf ve sanatkârların mecburi olarak, 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa göre müseceel tacir 
ve sanayici hakkına haiz gerçek kişilerin yazılı istekleri üzerine ihtiyari olarak dâhil 
edilmelerinin gerekli görülmüş olması; bunların, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm hallerine karşı bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin de hastalık 
hallerine karşı Sosyal Sigortalardan faydalandırılmalarının Plân hedeflerine uygun 
olmasıydı. Bu ilkelere uygun olarak, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Halk Bankası, Türk 
Kooperatifçilik Kurumu, temsilcileri ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 
ile Federasyon ve birlikleri mensuplarının fikirleri alınmak suretiyle Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı hazırlanmıştı. 
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Tasarı “kuruluşa ilişkin hükümler” ve “sigortaya ilişkin hükümler” olmak üzere 
iki bölümü ihtiva etmekteydir. Birinci bölüm 22 maddeyi, ikinci bölüm ise 6 madde 
genel hükümler, 32 madde yardımlar; 7 madde primler; 9 madde ortak hükümler; 7 
madde çeşitli hükümler; 2 madde karşılıklar ve bilanço; 4 madde geçici hükümler ve 
2 madde son hükümler olmak üzere 8 kısımdan oluşuyordu. Buna göre 88 asıl ve 4 
geçici maddeyi kapsayan bu kanun tasarısının, esnaf ve sanatkârların durumlarını ve 
geleceklerini güven altında bulunduracağı ve  sosyal ve ekonomik yönlerden ulusal 
yapıya büyük etkisi olacağı düşünülüyordu.1029 

Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, 
Sanayi, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 6 Numaralı 
Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 21 Haziran 1971 tarihinde toplanan 
117 nci birleşiminde müzakere edilmeye başlandı. Kanun teklifinin tümü üzerinde 
D.P. grubu adına söz alan Nuri Eroğan (İstanbul), D.P. olarak, devlete, sosyal adalet, 
yani vatandaşını bugün insanca yaşatma vazifesi yanında, ona sosyal güvenlik, 
yarına emniyetle bakma imkânını sağlama görevinin de düştüğüne inandıklarını, bu 
inançla D.P. programında, diğer sosyal sınıflar gibi, esnaf ve sanatkârları da yarın 
endişesinden kurtaracak tedbirlere geniş ölçüde yer verdiğini ve teklifi destekleyerek 
teklif sahibini takdir ettiklerini ifade etti.1030 

Teklif üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Kaftan (Malatya), çalışanların 
önemli bir kesimini teşkil eden esnaf ve sanatkârları sosyal güvenliğe kavuşturma 
amacı ile hazırlanmış bulunan kanun teklifinin, sosyal sigortalar ve sosyal yardım 
örgütleri kurmayı devlete bir görev olarak veren Anayasaya, aşamalı kalkınma 
plânlarında anlamını bulan sosyal güvenlik stratejisine, yalnız esnaf ve sanatkârları 
değil, memuru, işçiyi, çiftçiyi, köylüyü, işsizi ve bütün çalışanları sosyal güvenliğe 
kavuşturmak yolundaki çabaların yanında ve önünde bulunan C.H.P. ilkelerine uygun 
düştüğünü, teklifin bir milletvekili tarafından değil, yeni reform hükümeti tarafından 
hükümet tasarısı şeklinde, daha yetkili komisyonlardan geçirmek suretiyle Meclis’e 
sevk edilmesi ve Anayasa’nın herkesin sosyal güvenliğe kavuşturulması ilkesi 
varken münferit bir sosyal grup için bir kanun getirilmesinin, bir ölçüde Anayasanın 
ruhuna uygun düşmediğini belirtti. Esnaf ve sanatkârların ve bunların yanında 
çalışanların Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmasının mümkün olduğunu ve 
Beş Yıllık Plânda buna âmir hükümler ve tavsiyeler bulunduğunu belirten Kaftan, 
yürürlükteki mevzuatta yapılacak küçük bir değişikliğin, esnaf ve sanatkârları aynı 
amaca ulaştırması mümkünken, teklifin teşkilât bölümünde ifade edildiği şekilde, 
Çalışma Bakanlığına bağlı müstakil bir genel müdürlük, müstakil bir yönetim kurulu 
ve genel kurul ile bunlara bağlı geniş bir sigorta örgütünün kurulması, gerek tecrübe, 
gerekse masraf ve harcamalar yönünden sakıncalı olabileceğini ifade etti.1031 

1029  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 531 vd.; 201 Sıra Sayılı Basmayazı: Bursa Milletvekili Kasım Önadım’ın, Esnaf ve Sanatkârlar 
Sosyal Sigortalar kanunu teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 3’er üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu.
1030  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 506-507.
1031  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 507-508.
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Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik meselelerinden birini daha halleden bu kanun teklifinin 
tümüne müspet rey vereceklerini ve milletin 4 milyon kütlesini memnun edecek, 
refaha kavuşturacak olan bu kanun teklifinin daha iyi bir şekilde çıkmasına yardımcı 
olacaklarını söyledi. Teklifin getirdiği faydaları, esnaf, sanatkâr, şoför, ticaret ve 
sanayi odalarına kayıtlı üyelerine maluliyet, yaşlılık ve ölüm yardımları yapmak, 
sosyal güvenlik yanında, bunlardan tahsil edilen primlerin yüzde 30’nu esnaf ve 
sanatkâra tekrar kredi olarak vermek üzere Halk Bankasının gelir kaynağını teşkil 
ettirmek ve esnaf ve sanatkârın işyerlerini içine alan küçük sanat siteleri, esnaf 
çarşıları ve bunların mesken sorunlarını krediyle desteklemek suretiyle temin etme 
ve çözme yollarını sağlamak olarak belirten Tosyalı, sosyal güvenliğe kavuşacak 
esnafın, genel ve millî sosyal güvenliği ve istikrarı sağlayacağını ve küçük sanayiinin 
gelişmesini ve memleket sathına yayılmasını temin edeceğini ifade etti. Tosyalı, 
sözlerini, orman köylülerinin ve işçilerinin ve Türk çiftçisinin sosyal sigortadan, 
genel güvenlik sigortasından ve sosyal güvenlikten yararlanabilmeleri için âcil 
düzenlemeler yapılması gereğine işaret ederek tamamladı.1032 

A.P. grubu adına söz alan Yaşar Bir (Sakarya), Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortaları kanun teklifinin, bölüm ve maddelerini sayarak kanun teklifinin esnaf 
ve sanatkârların mühim sorunlarından biri olan kredi konusunun, 16 ncı maddede 
ele alınarak toplanan sigorta primlerinin sigortalıların mesken, işyeri edinmeleri ve 
işlerini geliştirmeleri için kredi olarak yine kendilerine döneceğini öngördüğünü 
ve sosyal güvenlik ve sosyal adaleti tahakkuk ettirecek olan bu kanunun acele 
çıkması için parlamenterlere yardımcı olmalarını rica etti. Mehmet Aytuğ (Elâzığ), 
Türkiye’de sosyal güvenlik gelişmelerini özetledi ve ihmal edilmiş olan esnaf ve 
sanatkârların hastalık, ölüm, yaşlılık, maluliyet hallerine güvenlik sağlayacak olan 
bu kanun teklifinin desteklenmeye ve oy verilmeye uygun olduğunu ifade etti. Salih 
Aygün (Amasya), çiftçilerin bu kanun kapsamı dışında bulundurulmasının uygun 
olmadığını, kanunda yapılacak basit bir tadille 25 nci maddenin baş tarafına “çiftçiler” 
tâbirini koymakla çiftçinin de bu kanun kapsamına alınabileceğini, kanunun, her 
hangi bir iş akdine bağlı olmadan, sigortalılara malûllük, yaşlılık, ölüm halinde 
uygulanacağını, hastalık konusunun, bâzı ekonomik sebeplerden kanun metninden 
çıkarıldığını, ancak bunu belirsiz bir tarihe talik etmek doğru olmayacağından 
geçici bir madde ile bunun ilerideki bir tarihini tesbit etmenin iyi olacağını belirtti. 
Sabahatin Savcı (Diyarbakır) ile Yaşar Bir (Sakarya) ve Nuri Eroğan (İstanbul) 
tarafından verilen yeterlik önergeleri aleyhinde söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), 
konunun açıklığa kavuşmedığını, tümünü müzakere etmek gerektiğini, kanunun 
hazırlanış şekli ile yetersiz olduğunu ve teklifin komisyona iade edilerek hükümetin 
getirdiği yeni teklif ile birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Oya sunulan yeterlik 
önergesi kabul edildi, ancak Geçici Komisyon Başkanı Hayrettin Toker (Ankara), 
Erim Hükümetinin, teklif Mecliste müzakere halindeyken yeni bir tasarı hazırlamış 

1032  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 508-509.
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olduğunu ve Heyet-i Umumiye müsaade buyurursa tasarı ile birlikte maddelerini 
müştereken mütalâa etmek üzere teklifin maddelerinin Komisyona iade etmeye 
karar verilmesini istirham etti. Çalışma Bakanı Atilâ Sav, 1/490 numara ile serbest 
meslek toplumsal güvenlik kurumu kanun tasarısının komisyonlara havale edildiği 
ve aynı mahiyette Bursa milletvekili Kasım Onadım tarafından sunulan teklifin 4 
numaralı Geçici Komisyona havale edilmesini teklif eden bir önerge sundu. Aynı 
şekilde, Geçici Komisyon sözcüsü Kasım Önadım (Bursa) tarafından da yeniden bir 
metin hazırlamak üzere maddelerin komisyona iadesini talep eden bir önerge Meclis 
Başkanlığı’na verildi. Görüşülmekte olan teklifin maddelerine geçilmesi oylanıp 
kabul edildikten sonra önergeler de oylandı ve aynı Komisyona havale edildi.1033 

4 numaralı Komisyondan gelen Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik Kurumu 
kanunu tasarısı ile Bursa milletvekili Kasım Önadım’ın, Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal 
Sigortalar kanunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 14 Temmuz 
1971 tarihinde toplanan 130 ncu birleşiminde gündeme konuldu.1034  Tasarı 16 
Temmuz 1971 Cuma günü toplanan 132 nci birleşimde yeterli zaman olmadığından 
görüşülemedi.1035 

Millet Meclisi’nin 21 Temmuz 1971 günü toplanan 134 ncü birleşiminde 
maddelerin görüşülmesine geçildi ve Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 1 nci maddesi okundu. Örgütlenme 
ve kuruluşla ilgili 1 nci madde, bu kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini 
uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üzere, kısaca Bağ Kur olarak 
adlandırılan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu’nun kurulmasını, kurumun bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, malî 
ve idari bakımdan özerk bir kamu tüzel kişiliği olmasını, merkezinin Ankara’da 
olduğunu ve kurumun, Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabi olduğunu hükme 
bağladı. Madde üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa Kaftan (Malatya), 
esnaf ve sanatkârın ve serbest meslek erbabının kanunlarda tarifi olduğunu, ancak 
Komisyon tarafından yazılan “bağımsız çalışanlar” deyiminin neyi kapsadığı belli 
olmadığından hükümet tasarısı olarak getirilen “Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 
Kurumu” deyimini uygun bulduğunu belirtti. Madde üzerinde başkaca söz isteyen 
olmadı ve madde oylanarak kabul edildi.1036

Tasarının 2 nci maddesi, kurumun organlarını Genel Müdürlük kuruluşu, 
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul olarak belirledi. Genel müdürlüğün genel müdür 
ile yeteri kadar genel müdür yardımcısından ve merkez kuruluşu ile bölge ve şube 

1033  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 509-516.
1034  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 130 (14 Temmuz 1971), 
s. 405. 
1035  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 132 (16 Temmuz 1971), 
s. 547.
1036  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), 
s. 621.
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müdürlüklerinden meydana geleceğini hükme bağlayan 3 ncü madde hakkında 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) söz aldı ve genel müdür yardımcılarının yazılı olması 
gerektiğini, yoksa bu makamın bâzı kişilere iş bulunması maksadıyla suiistimal 
edilebileceğini söyledi. Rıfkı Danışman (Erzurum) ise genel müdür yardımcıları 
ihdasının kuruluşun ihtiyacına göre belirlenmek üzere yetkili organlara bırakıldığını 
ve modern idarelerde tatbik edilen usûlün bu olduğunu belirtti. Hasan Tosyalı 
(Kastamonu) tarafından verilen bir önerge ile genel müdür muavinlerinin sayısının 
üç olması talep edildiyse de bu, Meclis’ten kabul görmedi. Kurumun genel müdürü 
ile yardımcılarının Bakanlar Kurulunca atanacağına ilişkin 4 ncü madde hakkında 
Demokratik Parti grubu adına söz alan Nuri Eroğan (İstanbul), teşkilât Çalışma 
Bakanlığına bağlı olduğu için Çalışma Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunca atanması ibaresinin eklenmesi gerektiğini belirtti. Eroğan’ın verdiği 
önerge kabul edilerek madde değiştirildi. Genel Müdürün görevlerine ilişkin 5 nci 
madde, yönetim kurulunun atama yetkisi ile ilgili 6 ncı madde ve  personel rejimine 
ilişkin 7 nci maddenin kabulünden sonra yönetim kurulunun teşekkülü ile ilgili 8 
nci madde hakkında Demokratik Parti grubu adına söz alan Nuri Eroğan (İstanbul), 
beşinci fıkradaki “sigortalı üyelerin” tâbirinin “sigortalıları temsil eden” şeklinde 
değiştirilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Mustafa Kaftan 
(Malatya), yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl değil iki yıl olarak 
kabul edilmesi, Burhanettin Asutay (İzmir), yönetim kurulunun Bakanlar Kurulunca 
atanacak üyelerinin atanmalarındaki usul ile süreleri dolmadan görevinden alınabilir 
paragrafının metinden çıkarılması, Turhan Özgüner (İçel), yönetim kurulunda genel 
müdürün oy hakkı bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulması ve yönetim 
kurulunun, Bakanlar Kurulunca atanacak üyelerinin, ancak atanmalarındaki usul ile 
süreleri dolmadan görevlerinden alınabileceklerinin maddede belirtilmesi gerektiğini 
belirttiler.1037 

Toplantı ve karar yeter sayısıyla ilgili 9 ncu madde üzerinde söz alan Burhanettin 
Asutay (İzmir), haklı bir nedenle görevine devam edemeyecek üyenin özrünün sona 
ermesiyle vazifesine devam edebileceğine dair bir hükmün konulması için bir önerge 
verdiğini belirtti. Turhan Özgüner (İçel), 8 kişilik bir yönetim kurulunun en az 7 üye 
ile toplanacağına dair hükmün kurulun toplanmasında sorunlar yaratacağını ve bunun 
en az 5 üye olarak değiştirilmesi gerektiğini, Orhan Demir Sorguç (İzmir), yönetim 
kurulu başkanının çift oy hakkının kaldırılması gerektiğini, Şevket Yılmaz (Adana), 
umum müdür olmadığında vekâlet verilecek kişinin genel müdür yardımcılarından 
biri olmaması gerektiğini beyan ettiler. Burhanettin Asutay’ın verdiği ve “haklı özrün 
sona ermesinde asil üye vazifesine devam eder” şeklindeki düzeltme önergesi kabul 
edildi. Birleşimde, yönetim kurulunun görev ve yetkileri ile ilgili 10 ncu madde, 
genel kurula ilişkin 11 nci madde, genel kurulun toplanma zamanı ve toplantı nisabı 
hakkındaki 12 nci madde, genel kurulun görevlerine ilişkin 13 ncü madde, yolluklarla 
ilgili 14 ncü madde, kurumun gelirlerine ilişkin 15 nci madde, karşılıklarla ilgili 

1037  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), 
s. 621-628.



448

16 ncı madde, kurum malları hakkındaki 17 nci madde, kurumun bağlı olmadığı 
kanunları belirten 18 nci madde, kurumun dâva ve icra işlerine ilişkin 19 ncu madde, 
vergi, resim ve harç bağışıklığına dair 20 nci madde, tüzel kişiliği olan kuruluşlar 
kurma yetkisine dair 21 nci madde, kuruluş masraflarına ilişkin 22 nci madde, 
kurumun borç alma yetkisine dair 23 ncü madde ve kanunun amacı, kendiliğinden 
sigortalılık, kayıt ve tescil de dahil olmak üzere genel hükümleri belirten 24, 25 ve 
26 ncı maddeler kabul edildi. Maddeler üzerinde söz alan, Turhan Özgüner (İçel), 
Burhanettin Asutay (İzmir), Coşkun Karagözoğlu (İzmir), Geçici Komisyon Başkanı 
H. Turgut Toker (Ankara), Nuri Eroğan (İstanbul), Rıfkı Danışman (Erzurum), 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), Mehmet Aytuğ (Elâzığ), Kemal Kaya (Kars), Hamdi 
Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), Hasan Tosyalı (Kastamonu) konuşmalarıyla; 
önergelerini sunan Coşkun Karagözoğlu (İzmir), Burhanettin Asutay (İzmir), 
Turhan Özgüner (İçel), Nuri Eroğan (İstanbul), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Rıfkı 
Danışman (Erzurum), Yusuf Ziya Yağcı (Ankara), Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
ve Baha Müderrisoğlu (Konya) müştereken, Şemsettin Sönmez (Eskişehir), Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), Hüseyin Abbas (Tokat) ise teklifleriyle kanunun yapuımına 
katkıda bulundular. Çalışma Bakanı Atila Sav da söz alarak gelen metnin, kanunun 
amacını ve kapsamını en iyi şekilde belirtecek biçimde redaksiyonunun yapıldığını, 
kanunun en temel özelliğinin içerisine aldığı ve almadığı kimselerin belirlenmesi 
olduğunu, bağımsız çalışanların esnaf ve sanatkârların sağlam bir usul ile sigortaya 
girebilmeleri için Anayasanın 122 nci maddesinde belirtilen kanunla kurulmuş 
meslek kuruluşlarına yazılmış olmalarının ölçü olarak alındığını ve SSK kapsamı 
dışında kalan ve esnaf ve sanatkârların en büyük kütleyi oluşturdukları kişilerin 
kapsam içine alındığını, tarım kesiminde çalışanların kapsam içine alınamadığını, 
çünkü kanunun “uzun vadeli sigorta” denilen, ölüm, yaşlılık ve malûllük sigortasını 
getirdiğini, ancak çiftçilerin ve tarım kesiminde çalışanların ihtiyaçlarının daha çok 
kısa süreli sigorta kollarında olduğunu ve çiftçiye yaşlılık, ölüm ve malûllük yardımı 
yapmaktansa, asıl yapılması gereken sosyal sigorta yardımının  kısa vadeli hastalık, 
analık gibi sigorta dallarında olması gerektiğini ifade etti. Birleşim böylece sona 
erdi.1038

Millet Meclisi’nin 22 Temmuz 1971 Perşembe günü toplanan 135 nci 
birleşiminde de kanun teklifinin görüşülmesine devam edildi. Tasarının  2nci 
bölümünü oluşturan malûllük sigortası hakkındaki maddeler üzerinde Baha 
Müderrisoğlu (Konya), Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), Mehmet Aytuğ (Elâzığ), 
Turhan Özgüner (İçel), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Burhanettin Asutay (İzmir), 
Rıfkı Danışman (Erzurum), Nadir Yavuzkan (Burdur), Geçici Komisyon Başkanı 
Turgut Toker (Ankara), Nuri Eroğan (İstanbul), Coşkun Karagözoğlu (İzmir) ve 
Şevket Yılmaz (Adana) söz alarak tasarı maddelerinin yapımına katkıda bulundular. 
Ayrıca, Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), Turhan Özgüner (İçel), Hasan Tosyalı 
(Kastamonu), Hüseyin Abbas (Tokat), Burhanettin Asutay (İzmir), Cevat Küçük 

1038  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 134 (21 Temmuz 1971), 
s. 628-653.
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(Trabzon), Baha Müderrisoğlu (Konya), Nuri Eroğan (İstanbul), İbrahim Cüceoğlu 
(Ankara) ve Coşkun Karagözoğlu (İzmir) müştereken, Mehmet Aytuğ (Elâzığ), 
Kemal Okyay (Kars), Baha Müderrisoğlu (Konya) ve Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
müştereken önergeler sundular.1039 

Teklifin görüşülmesine 28 Temmuz 1971 günü toplanan 138 nci birleşimde de 
devam edildi. Birleşimde, yukarıda isimleri anılan milletvekillerinden başka, Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun), Ahmet Güner (Zonguldak) ve Geçici Komisyon 
sözcüsü Kasım Önadım (Bursa) söz alarak tasarıya eleştiri ve katkılarını sundular.1040 

Bağ Kur Kanunu tasarısının görüşmeleri 29 Temmuz 1971 günü toplanan 139 
ncu birleşimde de devam etti. Bu birleşimde, Ahmet Güner (Zonguldak), Reşit 
Ülker (İstanbul), Burhanettin Asutay (İzmir), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Rıfkı 
Danışman (Erzurum), Şevket Yılmaz (Adana), Nuri Eroğan (İstanbul), Geçici 
Komisyon Başkanı Turgut Toker (Ankara) ile Sabahatin Savcı (Diyarbakır) ve Baha 
Müderrisoğlu (Konya) konuşma ve önergeleriyle geçici maddelerin oluşumuna 
katkıda bulundular.1041 

30 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 140 ncı birleşimde maddelerin görüşülmesi 
tamamlandı. Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuşmalar bu birleşimde 
yapıldı. Teklifin lehinde Millî Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı 
(Konya), kanun teklifinin, Anayasanın sosyal devlet, sosyal güvenlik ve sosyal 
adalet ilkelerini geniş çapta kapsayacak olan ve tahakkuk ettirecek olan bir kanun 
teklifi olduğunu, tarım kesimi dışında, hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılan 
kimselerin, memur sayılanların, işçilerin sosyal güvenlikleri sağlanmışken iş 
sahiplerinin, yani işverenlerin bu haktan yoksun olduğunu, 1969 yılı sonu itibariyle 
sosyal güvenlikten yararlananların miktarının aktif nüfusa göre % 13.2 olan oranının 
ülke nüfusuna göre çok düşük, ileri memleketlere göre çok geride bulunduğunu ve 
Anayasanın 48 nci maddesinin emredici hükmü karşısında, serbest meslek erbabının 
hiç değilse uzun vâdede sigorta kolu olan malûllük, yaşlılık, ölüm sigortalarına 
zorunlu olarak tabi tutulmasının uygun olacağını belirtti. Kanunun arzu edilen şekilde 
devlet garantisinden Yoksun olduğunu ve bu yoksunlukla birçok pürüzleri ve zayıf 
tarafları bulunduğu için gelecekteki işleyişinden, bâzı endişeleri bulunmakla birlikte 
serbest meslek erbabını sosyal güvenliğe kavuşturduğunu söyleyen Kabadayı, bu 
kanuna paralel bir kanunun getirilerek tarım işçilerinin de sosyal güvenlik hakkına 
kavuşturulmasını arzu ettiklerini ifade etti. Kanunun tümü üzerinde söz alan Rıfkı 
Danışman (Erzurum), kanunun uygulanmasına özel bir özen gösterilmesi gerektiğini 
söyleyerek esnaf ve sanatkârların ve kanununun kapsamına giren diğer meslek 
erbabının iyi bir envanterinin yapılması, kurulacak teşkilâtın çok iyi bir incelemeden 

1039  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 135 (22 Temmuz 1971), 
s. 9-47.
1040  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 138 (28 Temmuz 1971), 
s. 134-159.
1041  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 139 (29 Temmuz 1971), 
s. 185-199.
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sonra meydana getirilmesi, kanunun amacının ilgili kişilere çok iyi anlatılması, 
kurumun başlangıçta sağlam olarak kurulmasının temin edilmesi gerektiğini beyan 
etti. Müstenkif  olan oyunu belli etmek üzere söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), 
kanunun, 506 sayılı kanunda yeterli bulan tüm koruyucu haklarının bulunmadığını, 
hastalık ve kaza durumunun düşünülmediğini, küçük esnaf için 400 liralık bir 
kademe getirildiğini ve bu kanunun yerine mevcut mer’i 506 sayılı Kanunun 78 
nci maddesinden istifade ettirilerek bu kapsamdaki kişilerin himaye altına alınmış 
olunsaydı daha yeterli bir sonuç alınabileceğini, dolayısıyla Anayasanın istediği 
yeterli teminatı getirmeyen bu kanuna yeşil oy kullanacağını belirtti. Teklifin lehinde 
söz alan Hasan Çetinkaya (Erzincan), kanunun yürürlüğe girdiği anda tahminen 400 
bin, daha sonraki senelerde 1,5 milyon serbest meslek sahibi ve sanatkârı sosyal 
güvenliğe kavuşturmuş olacağını, Bağ Kur’un uygulayacağı sigorta gereği, kâr 
amacı gütmeyen, özerkliği bulunan tüzel kişilikte bir devlet kuruluşu olmasının ve 
Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi tutulmasının bir teminat olduğunu 
ifade etti. Oyunun rengini belli etmek üzere söz alan Salih Aygün (Amasya), 
kanun kapsamına giren her esnaf, sanatkâr ve tüccarın bu imkanı en iyi şekilde 
değerlendireceğinden şüphesi olmadığını belirtti. Teklif sahibi ve Geçici Komisyon 
sözcüsü Kasım Önadım (Bursa) ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav Meclisçe kabul edilen 
BAĞ KUR teklifinin, sosyal güvenlik alanında büyük bir boşluğu dolduracağını 
belirterek Meclis’e şükranlarını sundular.1042 

Bağ Kur kanunu olarak bilinecek olan esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız 
çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanun tasarısı ile Bursa milletvekili Kasım 
Önadım’ın esnaf ve sanatkârlar sosyal sigortalar kanunu teklifi, Millet Meclisi’nin 
5 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 143 ncü birleşimde kabul edildi. Teklifin açık 
oylamasına 228 üye katıldı, 228 kabul oyuyla teklif Meclis’ten geçti.1043 

2 Eylül 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
14 Eylül 1971 tarih ve 13956 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  

KANUN NO 1517: 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123. maddesinin tadili hakkında Kanun 

Enver Turgut (Kayseri) ve sekiz milletvekilinin, 17 Temmuz 1967 tarihli 506 
sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra 
eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Geçici 
Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 16 Ağustos 1971 tarihli 149 ncu birleşiminde 
görüşüldü.1044 

1042  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 140 (30 Temmuz 1971), 
s. 272-278.
1043  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 143 (5 Ağustos 1971), 
s. 510.
1044  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 684.
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Kanun teklifinin gerekçesi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında, “kurum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile serbest eczane 
bulunmayan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde sorumlu eczacı bulundurmak ve 
usulüne göre ruhsat almak suretiyle, eczane açabilir” ve 3 ncü fıkrasında, “serbest 
eczane bulunan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurumca eczane açılamaz. 
Bu gibi yerlerde, kurum, serbest eczanelerden biri veya birkaçı ile anlaşma yapar. 
Şu kadar ki, mevcut serbest eczanelerle anlaşma yapılması mümkün olmayan 
veya kurumca mahzurlu görülen yahut eczanesi kapanan yerlerde, Kurum Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafakatiyle eczane açabilir. Bu yerlerde yeni 
bir serbest eczane açıldığı takdirde Kurum, en geç bir yıl içinde kendi eczanesini 
kapatır” dendiğinden SSK’nın yataksız hastanelerde eczane açamadığından ve 
bunun yarattığı sorunlardan söz ediyordu. Yataksız sağlık tesislerinde eczane 
açamayan Kurum, serbest piyasa eczanelerine 1970 yılında ortalama 60 milyon TL 
ödemişti. Gerekçe, eğer kuruma, yataksız sağlık tesislerinde de eczane açma imkânı 
tanınmış olsa idi serbest eczanelere nazaran ilâçların % 40 noksanına alınacağını ve 
yılda ortalama 20 milyon TL tasarruf sağlanacağını belirtiyordu. Gerekçe, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun kendisine tahmil olunan görevleri ifa edebilmesi ve sağlık 
yardımlarını gereği gibi, süratle ve en ucuz şekilde sağlayabilmesi için sağlıkla 
ilgili her türlü tesisleri bizzat kurumun idame ettirmesinin kaçınılmaz bir zaruret 
olduğunu, bu itibarla 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortalar Kanununun 30 ncu 
maddesinde ve 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin, birinci fıkrasında kuruma hastane, sanatoryum, 
prevantoryum, dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler kurup 
işletme yetkisi tanıdığını, dolayısıyla kuruma ait sağlık tesislerinin bulunduğu 
yerlerde sigortalıların muayene ve tedavi için bu tesislere başvurmaları ve gerekli 
ilâçları da kurum eczanelerinden almalarının doğal olduğunu ifade ediyordu. 50 ve 
daha fazla yataklı özel hastaneler, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 15 nci 
maddesine dayanarak eczane açmak zorunluluğu altındaydı. Ayrıca, kanun koyucu, 
SSK’ya yataklı ve yataksız sağlık tesislerini kapsamak üzere eczane açma yetkisini 
öngörmüş ve 123 ncü madde metni içine eczane kurup işletme yetkisini de ithal 
etmişti. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesi de, ilk fıkrasında 
kurumun eczane kurup işletebileceğini hükme bağlamıştı. Ancak, bu hüküm, 
çıkarlarına dokunulan çeşitli kuruluşların faaliyeti sonucunda, 123 ncü maddeye 
konula 2 ve 3 ncü fıkralar kısıtlanmış durumdaydı. Gerekçe, kuruma, her yıl yeni 
bir tesis inşa edebilecek ölçüde maddi zarar veren ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesinin ilk fıkrası ile çelişme içinde olan 2 ve 3 ncü fıkraların 
madde metni içinden çıkarılması ve kurumla yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde 
de eczane kurup işletme hakkı tanınması için kanuna fıkra eklenmesinin zorunlu 
olduğunu belirtiyor ve bunun kurumun hizmetlerini daha verimli yürütülmesini 
sağlayacağını öngörüyordu.1045

1045 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 740 vd.; 310 Sıra Sayılı Basmayazı: Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 8 arkadaşının, 17. 7. 1967 
tarihli 506 saydı Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi 
ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân Komisyonlarından 8 er 
üyeden kurulu 41 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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2 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 141 nci birleşimde kanun teklifi hakkında 
Çalışma Bakanı Atilâ Sav tarafından verilen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
önergesi kabul edildi. Ancak 41 numaralı Geçici Komisyon temsilcileri olan 
Başkan Turgut Toker ve Sözcü Burhanettin Asutay yerinde olmadığından teklifin 
görüşülmesi ileri bir tarihe ertelendi.

Teklif, 16 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 149 ncu birleşimde ele alındı. Teklifin 
tümü üzerinde ve C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Güner (Zonguldak), aslında 
kurumun yataklı tesislerinde eczanelerin bulunduğunu, hastanede yatırılmadan 
ayakta tedavi olanlara da hastanelerdeki eczanelerden ilâç verildiğini, böylece kanun 
hükümlerine ve Anayasa haklarına bakmadan keyfi bir uygulama yapıldığını belirterek 
uygulamada bunun yapılmasına rağmen kanunun bu maddesinin değiştirilmesini 
istemenin nedenlerini sorguladı. Güner, maddenin üçüncü fıkrasında SSK’nın açtığı 
eczanelerin, ilgili yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdirde en geç bir yıl içinde 
kapatılacağı hükmünü taşıdığını, bu hükümde toptan ilaç satıp parasını alabilenlerin 
yan tesirlerinin bulunduğunu, Meclis’in bir önerge üzerine ilâç endüstrisinin sosyal, 
sağlık ve ekonomik cephelerini aydınlatmak için 17 kişilik bir tahkikat komisyonu 
kurduğunu, Komisyon’un 24 Nisan1969 tarihli ve 71 sayfalık rapor düzenlemiş 
olmasına rağmen, raporun görüşülememiş veya görüşülmesinin önlenmiş olmasının 
nedenini anlamadığını ifade etti. Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç tüketiminden 
kâr edemeyeceğini, tahkikat raporunun 150 nci maddesine göre, kuruma 1 milyon 
lira üzerinden ilâç satan iki firma olduğunu, bunların sırasıyla üretimlerinin % 60’ını 
ve % 70’ini bu kuruma sattığını, bu örneklerin ilâç alımında düzensizlik olduğunu 
gösterdiğini söyleyen Güner, ilâç üretiminde, fiyat tespitinde, kontrol sisteminde, 
ilâç ruhsat patenti meselelerinde, kanuni mevzuatta, laboratuvarlar kurma, eleman 
bulma ve yetiştirmedeki sorunlar halledilmeden sağlık hizmetlerinin ilâçla tedavi 
sahasında başarılı sonuç alınacağına inanmadıklarını belirtti.1046 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Nuri Eroğan (İstanbul), Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ilâçlarını kendileri temin ettiği takdirde, en az senede iki hastane 
yapacak kadar kâr sağlayacağını ve bu durum karşısında bu kanuna hayır demeye 
gönlün razı olmadığını söyledi. Adalet Partisi grubu adına söz alan Yakup Çağlayan 
(Çorum), bu teklifte, teklif sahiplerinin ve teklifi eleştirenlerin samimiyetine 
inanmakta fayda olduğunu ve teklif sahiplerinin ne 2 500 eczacının menfaatini 
korumak için ne de bu eczacıları ezmek, yok etmek veya kötü duruma düşürmek için 
teklifi yaptıklarını söyledi. Çağlayan, konuşmasında, Türkiye’nin, karma ekonomi 
sistemini kabul etmiş bir ülke olduğunu ve özel teşebbüsün yetişemediği sahalara 
kamu yatırımlarının tatbik edilmesinin plân hükmü olduğunu, ancak Kurumun kendi 
eczaneleri aracılığıyla daha verimli olacağı düşüncesini kabul etmediklerini, kurum 
eczaneleriyle 20 milyon liralık bir tasarruf sağlanacağı mütalâasına katılmadıklarını, 
eczane açma, eczacı ve kalfa çalıştırma ve stok bulundurmanın maliyetleri 
artıracağını, kamu eczanesi açılırsa eczanelerden alınan 7 milyon Türk lirası kadar 

1046  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 684-687.
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verginin başka kesimlere transfer edilmesinin söz konusu olacağını ve sigortalılara 
ilâç tevzi hizmetinin, resmî kuruluş eczaneleri vasıtası ile yapılması uygulamasının 
demir perde memleketleri hariç dünyanın demokratik memleketlerinde mevcut 
olmadığını belirterek 1964 ve 1967 yıllarında Senato ve Millet Meclisinde aynı teklif 
münasebetiyle parlamenterlerin büyük bir çoğunluğunun iddiaların yersizliği ve bu 
nevi değişikliğin fayda yerine zarar vereceği anlayışını taşımaları nedeniyle 123 ncü 
maddede değişiklik yapılmaması anlayışına tamamen katıldıklarını ifade etti.1047 

Teklif üzerinde şahısları adına söz alan Şevket Yılmaz (Adana), teklifi tamamen 
memleket sever bir görüşle ve 1,5 milyon sigortalı adına yaptıklarını söyleyerek 
milletvekillerinden destek talep etti. Baha Müderrisoğlu (Konya), konunun avantaj 
ve dezavantajları bulunduğunu, karşı görüşler olduğunu ve kendisinin Meclisin reyi 
ne şekilde tecelli ederse ona itibar edeceğini belirtti. Burhanettin Asutay (İzmir) 
teklifin lehinde söz aldı ve kuruma yataksız tesislerde eczane açma hakkını tanımakta 
yarar olduğunu söyledi.1048 

Geçici Komisyon Başkanı H. Turgut Toker (Ankara), komisyonda bu konuda 
ihtisas yapmış olanlardan görüş alındığını, kendisinin eski Sağlık Bakanı Vedat 
Âli Özkan ile görüştüğünü, SSK’nın bu kanunla eczacılığı bertaraf etmeyeceğini, 
sadece yataksız 96 müessesesinde de eczane kurma imkânını istediğini, kurumun 
eczanelerindeki ilâcı satmayacağını, dolayısıyla eczanelerle rekabet durumunun 
doğmayacağını ve bu kanunla Sosyal Sigortalar Kurumunun sosyal güvenliğini 
temin ettiği işçiye hizmeti daha yakinen götürme imkânının sağlanacağını ifade etti. 
Çalışma Bakanı Atilâ Sav da, SSK için dile getirilen en önemli şikâyetin kurumun 
bünyesindeki ilâç israfı ve ilâç suiistimali sorunu olduğunu, bu kanunla, ilâç 
israfını ve suiistimalini önlemeyi amaçladığını, yataksız tesislerde eczane açmanın 
özel teşebbüse bir darbe olmayacağını, kanunun kabulünün, eczanesi olmayan 96 
yataksız tesiste hemen ertesi gün eczane açılması anlamına gelmediğini, müracaat 
eden sigortalı sayısının fevkalâde yüksek bulunduğu yerlerde eczane açılmasının 
Kurumun yararına olacağını, Kurumun yıllık ilâç ihtiyacını tespit ederek doğrudan 
doğruya imalatçıdan veya ithalâtçıdan ilaç satın almasıyla ilâç israfının suiistimalinin 
önleneceğini ifade ederek kanunun kabul edilmesini temenni etti.1049 

Millet Meclisi, teklifi 25 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 154 ncü birleşimde de 
görüşmeye devam etti. M.G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), 123 
ncü maddenin 1 nci fıkrasının, kurumun yataklı ve yataksız bütün sağlık tesislerinde 
eczane kurup işletebileceğine dair açık ve genel hükme sahip olmasına rağmen, 
aynı maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının bu maddenin 1 nci fıkra hükmünü âdeta 
iptal edercesine kısıtladığını ve tezat teşkil ettiğini, dolayısıyla 123 ncü maddenin 

1047  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 687-691.
1048  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 691-697.
1049  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 149 (16 Ağustos 1971), 
s. 697-704.
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Komisyonca tanzim edildiği şekilde yeniden düzenlenmesinin ve 2 ve 3 ncü fıkraların 
madde metninden çıkarılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Tosyalı, yeni 123 ncü 
maddenin Sosyal Sigortalar Kurumuna, işçilere daha kolay, ucuz, süratli sağlık 
hizmeti sunma, ilâç suiistimalini önleme ve Kuruma senede yüz milyon liradan 
fazla bir para iktisadı yapma olanağı sunacağını belirtti ve olumlu oy kullanacağını 
söyledi.1050 

Sağlık Komisyonu Başkanı Oğuz Aygün (Ankara), bir ihtisas Komisyonu olan 
Sağlık Komisyonundan da mütalâa alınması uygun olur kanaatiyle bir takrir sundu, 
önergesini açıklamak üzere söz alması ve uzun konuşması tartışmalara yol açtı. 
Ancak, Aygün’ün önergesi oya sunulduğunda kanun teklifinin Sağlık Komisyonuna 
havalesi kabul edilmedi. Meclis, teklifin maddelerini görüşmeye başladı.

Meclis Başkanı tarafından 17. 7. 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 123 ncü maddesi hakkında 2 nci ve 3 ncü fıkraları çıkararak değişiklik 
getiren teklif okundu. Burhanettin Asutay (İzmir) ivedilik kararı alınmadan 
maddelerin okunmasına geçildiğini iddia etti. Meclis Başkanı ivedilik kararının 
2 Ağustos 1971 de toplanan 141 nci birleşimde alındığını belirtti. 

Madde üzerinde söz alan Baha Müderrisoğlu (Konya), maddenin Sosyal 
Sigortalar Kurumuna sağlık personeli okulu açılması hakkını da tanıdığını, SSK’nın 
zaten 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
okul açabileceğini, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 ncü maddesinin 
on ikinci fıkrası ve 225 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince açılacak bütün 
sağlık meslek okullarının murakabe hakkının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
ait olduğunu belirterek Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık personeli okulu 
açmasına gerek olmadığını ve bu konuda bir önerge verdiğini belirtti. Süleyman 
Mutlu’nun (Afyon Karahisar) sağlık personeli okulu cümlesinin çıkarılmasını, 
İbrahim Cüceoğlu’nun (Ankara) üçüncü fıkranın sonuna ilâç imalâthanesi açabilir 
cümlesinin eklenmesini, Hüsamettin Başer’in (Nevşehir) Sosyal Sigortalar Kurumu 
ilâç fabrikaları da kurabilir fıkrasının eklenmesini, Süleyman Mutlu’nun (Afyon 
Karahisar) ecza dolabı açabilir cümlesinin kaldırılmasını, İlhan Ersoy’un (Kütahya) 
ikinci fıkranın değiştirilmesini ve üçüncü fıkranın metinden çıkarılmasını ve Baha 
Müderrisoğlu’nun (Konya) maddenin değiştirilmesini talep eden önergeleri oya 
sunuldu ve Başer’in ilaç fabrikaları ile ilgili önergesi ile Mutlu’nun Sağlık Personel 
Okulu hakkındaki önergesi kabul edildi.1051 

Yürürlük ve yürütme maddelerinin kabulünden sonra kanunun tümü üzerinde 
görüşmek isteyen üye olmadı. Kanun oya sunularak kabul edildi.

Ancak kanun Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda tadile uğradı ve tekrar 
görüşülmek üzere Millet Meclisine iade edildi. Cumhuriyet Senatosu’ndan Millet 
Meclisi Başkanlığı’na gönderilen metin, Çalışma Bakan Vekili ve Enerji ve Tabiî 

1050  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 154 (25 Ağustos 1971), 
s. 185-187.
1051  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 16, Birleşim 154 (25 Ağustos 1971), 
s. 187-197.
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Kaynaklar Bakanı Atilâ Sav tarafından verilen bir ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle 27 Ekim 1971 tarihinde toplanan 185 nci birleşimde görüşüldü. 
Cumhuriyet Senatosu’nun yaptığı ve Komisyon tarafından benimsenen değişiklik, 
Millet Meclisi tarafından 123 ncü madde değişikliği ile SSK’ya tanınan ilaç 
fabrikası kurma yetkisinin maddeden çıkarılmasıydı. Değişiklik üzerine söz isteyen 
Burhanettin Asutay (İzmir), kanun teklifinin Meclis’ten çıktığının ertesi günü, 
tüm eczacılar ve fabrikatörlerin, bala konan arılara benzer bir çabuklukla Meclis 
kulislerini doldurduklarını, kanun teklifi, Komisyonda müzakere edilirken, sayın 
senatörlerin bazıları tarafından Meclis’e ve Meclis çalışmalarına çamur atarak “âdeta 
istasyondan geçen trene biletsiz atlayan kimse gibi … bir şey atılıyor ortaya, fabrika 
da kurulsun diye… bir avuç insanın müzakere ettiği bu teklifin, geniş bir şekilde 
incelenmesi lâzım gelir” dediğini söyledi ve bu kanun teklifi aleyhinde Senatoda 
görüşen senatörlerin % 99,9’unun muhtelif fabrikaların idare meclisi azası olduklarını 
iddia etti. Asutay, Hektaş ilâç fabrikasının idare meclisi âzalarının kimler olduğunu 
incelediğini ve bir senatörün bu ilâç fabrikasının İdare Meclisi Reisi olduğunu 
gördüğünü, 14 milyon liralık bu fabrikanın 9 milyon lira kâr ettiğini, oysa maddede 
yapılan değişiklikle İşçi Sigortaları Kurumunun âtıl para gücünü işletmeye aktarmak 
suretiyle işçilere daha geniş bir sahada çalışma imkânının sağlanacağını ve halkı 
aracıların ve tefecilerin baskısından kurtarılacağını belirtti ve Meclis’in, Senato’nun 
maddeyi değiştirmesine iştirak etmemesini talep etti. Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
kısa bir konuşma yaparak Sosyal Sigortalar Kurumunun fabrika da açma olanağının 
sağlanmasının kanun değişikliğinin en iyi maddesi olduğunu ve Meclis’in millî 
haysiyetine sadık kalınması ve SSK’ya fabrika açma yetkisinin mutlaka verilmesi 
konusunda ısrar edilmesi gerektiğini ifade etti. Geçici Komisyon Başkanı Turgut 
Toker (Ankara), Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin değiştirilmesi 
için verilen teklifte sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun mevcut olan yataklı sağlık 
tesislerine ilâveten yataksız sağlık tesislerinde de eczane açması öngörüldüğünü, 
esas kanun teklifinde, ilâç sanayiine yatırım yapması, ilâç fabrikası açması şeklinde 
bir hüküm bulunmadığını, SSK’nın 4792 sayılı kanuna tâbi bir sosyal güvenlik 
müessesesi olduğunu ve ticari bir müessese olmadığından ticaret yapmasının 
mevcut statüsü itibariyle imkân dâhilinde olmadığını belirtti. Hasan Türkay 
(İstanbul), Komisyon Başkanının ifade ettiği gibi, Kurumun, Teşkilât Kanununda 
bir değişiklik yapılmadıkça, değil ilâç fabrikası, küçücük bir ilâç imalâthanesi dahi 
açamayacağını, Meclis’in Komisyon metnini kabul etmesi ve hükümetin, kurumun 
teşkilât kanununda fabrika kurulması hakkındaki yapacağı değişikliği getirmesi 
dileğini iletti. Salih Zeki Altunbaş (Balıkesir), Sosyal Sigortalar Kurumuna ilâç 
fabrikası açma yetkisi tanınmasının lehinde olduğunu ifade etti. Mehmet Yardımcı 
(İstanbul), ilacın hammaddesi dışardan geldiği için İşçi Sigortalarına fabrika kurma 
yetkisi vermenin milli ilaç üretmek veya işçiye daha ucuz ilâç sağlamak anlamına 
gelmeyeceğini iddia etti. Ali Naili Erdem (İzmir), yapılacak işlerden birisinin Sosyal 
Sigortalar Kurumunda uygulanmakta bulunan sağlık politikasını yeniden gözden 
geçirmek, ikincisinin de Sosyal Sigortalar Kurumu teminatı altındaki çalışanların, 
primlerinin tasarrufunda ilâç sanayiinde tasarruf üzerinde durmak olduğunu, hastane 



456

ve eczane gibi yerleri işletmenin uzmanlık gerektirdiğini ve Senato değişikliği 
ile kanun teklifinin benimsenmesi gerektiğini belirtti. Burhanettin Asutay (İzmir) 
yeniden söz alarak SSK’nın eczane açmasıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak 
için maddi imkân yaratılacağını belirtti.1052 

Meclis Başkanı, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Geçici Komisyon 
tarafından benimsenen metni yeniden okuttu ve benimseme kararı kabul edilmedi. 
Benimseme reddedildiğinden, Meclis Başkanı yedi Cumhuriyet Senatosu üyesi ve 
yedi milletvekilinden oluşan 14 üyeli bir Karma Komisyon kurulmasını oya sundu. 
Teklif, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Karma Komisyona havale edildi.

Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri, Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1972 
tarihinde toplanan 36 ncı birleşiminde Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner (Trabzon) 
tarafından verilen bir ivedilik önergesinin kabulüyle ele alındı. Komisyonun 
hazırladığı yeni teklif, SSK’nın ilâç fabrikası kurma yetkisini ortadan kaldırmıştı. 
Madde üzerinde söz isteyen Hilmi İşgüzar (Sinop), ilâç fiyatlarının yüksek olmasından 
bahisle, Meclisin kabul ettiği maddenin, Meclis tarafından tekrar benimsenmesini 
ve Karma Komisyon tarafından benimsenen Cumhuriyet Senatosunun yaptığı 
değişikliğin kabul edilmemesini talep etti. Hasan Tosyalı (Kastamonu), ülkedeki ilâç 
sanayiinin çoğunun kaynaklarının dışarıya bağlı olması nedeniyle, ilâcın bir millî 
müessese olan Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılmaması kararını Meclis’in 
vermemesi gerektiğini belirtti. D.P. grubu adına söz alan Necati İsfendiyar Çakıroğlu 
(Trabzon), diğer iktisadi devlet kuruluşlarına fabrika kurma yetkisi verilirken 
Sosyal Sigortalar Kurumunun böyle bir yetkisi olmasın demenin haksızlık olacağını 
ifade etti. Burhanettin Asutay (İzmir), SSK’nın ilâç fabrikası açmasının ikinci bir 
zorunluğu daha olduğunu, bunun da, bu ilâç fabrikalarının askerî ilâç fabrikalarının 
bir mütemmimini oluşturmaları olduğunun altını çizdi ve Karma Komisyon 
raporunun reddedilmesi ve Meclis’in eski kararında ısrar etmesi gerektiğini belirtti. 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), Anayasa’ya göre karma ekonomi kabul edildiğinden 
Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası kurmasında hiç bir acayiplik olmadığını 
ve milletvekillerinin Millet Meclisinin daha önce vermiş olduğu karara iltifat edeceği 
ümidinde olduğunu ifade etti. Mehmet Şemsettin Sönmez (Eskişehir), ilâç sanayii 
kurmanın zorlukları olduğunu, patent sorunu bulunduğunu, ecnebi sermayenin dâhi 
Türkiye’de ilâç sanayiini kurmak için yatırım yapmak istemediğini söyleyerek ilâç 
sanayiinin kurulmasının bir devlet işi olması gerektiğini söyledi. Çalışma Bakanı 
Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Millet Meclisi metninin Çalışma Bakanlığının görüşüne 
daha uygun olduğunu bir kere daha arz etti. Enver Turgut (Kayseri), daha önce 
Meclis tarafından müspet yönde oy verilmiş olan fabrika açma yönündeki teklifinin 
ikinci görüşülmesinde de lehte oylara mazhar olmasından kıvanç duyacağını ifade 
etti. Hüseyin Abbas (Tokat), aşırı bir fiyat takip eden bu zümreye karşı bir engel, 

1052  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 185 (27 Ekim 1971), 
s. 758-769.
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bir kontrol vazifesi görecek olan Sosyal Sigortalar Kurumuna ilâç fabrikası açma 
hakkının tanınması gerektiğini söyledi. Geçici Komisyon adına konuşan Hasan 
Türkây (İstanbul), bu metnin Meclis’ten geçtiği şekliyle çıkması durumunda 
dahi kurumun fabrika değil, bir imalathane bile kuramayacağını, çünkü kurumun 
fonlarının nerelere sarf edileceğine dair Kurum Teşkilât Kanununda açık hükümler 
bulunduğunu, kurumun ilaç fabrikası açabilmesi için Çalışma Bakanının ve Kurum 
teşkilâtının biran evvel Teşkilât Kanununda gereken değişikliği yapması gerektiğini 
ifade etti. Son söz Komisyon’dan gelen Hasan Ali Gülcan’a (Antalya) verildi ve 
ancak Gülcan konuşmaktan vazgeçti. Başkan, Karma Komisyonun kabul ettiği 
metni tekrar okuttu ve oya sundu. Bu metin kabul edilmedi. Böylece Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metin benimsenmemiş oldu. Başkan, Millet Meclisi’nin, 
SSK’ya ilâç fabrikaları kurma yetkisini tanıyan metni oya sundu ve bu metin kabul 
edildi. Teklif bu suretle kanunlaştı.1053 

Kanun, Resmî Gazete’nin 19 Şubat 1972 tarih ve 14104 Mükerrer nüshasında 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1592: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek madde ile bir fıkra ve üç geçici madde eklenmesine dair Kanun 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 1.3.1971 günlü ve 1377 sayılı 
Kanunla eklenen geçici 1 nci maddenin (a) bendinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 21 Nisan 
1972 tarihinde toplanan 76 ncı birleşiminde ele alındı. Kanun teklifi, 1377 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesinde belediye başkanları ve il genel meclisi daimî 
üyelerinin emeklilik ve intibak işlemleri yapılamadığından bunların mağduriyetlerini 
önlemek ve bariz bir eşitsizliği gidermek için hazırlanmıştı. 76 birleşimde bir 
saatte görüşülecek kanunlar arasında olan bu değişiklik hakkında Plan Komisyonu 
Başkanı Cihat Bilgehan’ın (Balıkesir) verdiği öncelik ve ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle müzakereler başladı. 

Kanun teklifinin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, iki geçici madde 
eklenmesine ilişkin olan 1 nci maddesi, emekliliğe tabi görevlerde veya sosyal 
sigortalarla ilgili işlerde bulunmadan illerin daimî komisyonu üyeliğine, belediye 
başkanlığına seçilenlerden; istekleri üzerine, 5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı 
Kanununun 12 nci maddesinin (n) bendi gereğince sandıkla ilgilendirilmiş olanların 
bu görevlerde geçen ve borçlandırılarak emeklilikte sayılan sürelerinin, 1. 12. 1970 
tarihine kadar olan kısmı 3 yılda bir terfi esasına, bu tarihten sonra geçen kısmı da, 
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesi hükümlerine göre, 
emeklilik keseneğine esas derece yükselmesinde ve kademe ilerlemesinde dikkate 
alınacağını; bu fıkra hükmünün, illerin daimî komisyonu üyeliğinde, belediye 
başkanlığında bulunmuş olup da, halen T. B. M. M. üyesi olanlarla emeklilikle ilgili 
görevlerde çalışanlar hakkında da uygulanacağına, ancak 13. 6. 1968 gün ve 1046 
sayılı Kanun hükümlerinin saklı olduğunu ilişkin geçici 1 nci maddeydi.  Geçici 

1053  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), 
s. 557-569.
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1 nci madde üzerinde, “illerin daimî komisyonu üyeliğine, belediye başkanlığına 
seçilenlerden” cümlesinin “illerin belediye başkanlığına, il meclisleri ile belediye 
meclisleri üyeliklerine ve belediye başkanlığına seçilenlerden” şeklinde değiştirilmesi 
için Musa Doğan (Kars) ve birçok milletvekilinin verdiği önerge kabul edildi. 

Geçici madde 2, 5434 sayılı Kanunun “Sandıktan faydalanacaklar hakkındaki” 
12 nci maddesine 1. 3. 1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla eklenen (n) bendinde 
belirtilen 6 aylık süre içinde müracaat edememiş olan illerin daimî komisyon üyeleri 
ile, belediye başkanları için bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden bir yıllık 
müracaat süresi daha tanındığına ilişkindi. Bu maddedeki “illerin daimî komisyonu 
üyelikleri ile belediye başkanları” ifadesinin “illerin meclis üyeleri ile belediye 
meclisi üyeleri ve belediye başkanları” şeklinde değiştirilmesi için verilen önerge, 
aynı husus daha önce kabul edilen önergeyle kapsama alındığı için reddedildi. 

Teklife, “halen iştirakçi olanlara, fiilen serbest avukatlıkta, emekliliğe veya Sosyal 
Sigortalara tabi olmadan, geçen sürelerini borçlanmak için, bu kanunun yayımlandığı 
tarihten itibaren altı aylık müracaat süresi tanındığına” ilişkin bir geçici 3 ncü madde 
eklenmesine ilişkin önerge kabul edildi. 3 geçici maddeyi düzenleyen çerçeve 1 nci 
madde kabul edildikten sonra yürütme ve yürürlük maddeleri kabul edildi.1054

Teklif Cumhuriyet Senatosunda görüşüldükten sonra Cumhuriyet Senatosu 
değişiklikleri, Millet Meclisi’nin 2 Mayıs 1972 tarihinde toplanan 97 nci birleşiminde 
benimsendi.1055  

Meclis tarafından 2 Mayıs 1972 tarihinde kabul edilen kanun, 11 Haziran 1972 
tarih ve 14212 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1621: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32. maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez ve 9 milletvekili tarafından, 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 1 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 26 Haziran 1972 tarihinde toplanan 
113 ncü birleşiminde Plan Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan (Balıkesir) tarafından 
verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin “iştirakçi ve tevdiatçı hizmetin geçtiği 
yerler müddet mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri iyonizan 
radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi 
ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan bilûmum personel 
ve yardımcıları. mesleği icabı röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon 
laboratuvarlarında 6 ay çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanacağına 
dair 1 nci maddesi okundu.

Madde hakkında Salih Zeki Altunbaş (Balıkesir) ve Celâl Sungur (Yozgat) söz aldı. 

1054  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 76 (21 Nisan 1972), s. 
156-160.
1055  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 97 (2 Mayıs 1972), s. 7-10.
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Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir), Hüsamettin Başer (Nevşehir) ve Süleyman 
Çağlar (Manisa) değişiklik önergeleri verdiler. Tasarının kabul edilmesi üzerine M. 
Şemsettin Sönmez (Eskişehir) söz aldı.1056 

Teklif, Cumhuriyet Senatosu tarafından 19 Eylül 1972 tarihinde kabul edildi. Böylece 
kabul edilen kanun, 28 Eylül 1972 tarih ve 14320 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1623: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5. maddesi ile eklenen 
ek maddenin 1. fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
eklenmesine dair Kanun 

İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan›ın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23. 2. 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin 
birinci fıkrasının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl Kargılı›nın, 5434 sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley›in, 15. 1. 1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa 
ek Kanunun 10. 3. 1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra île kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 8 Haziran 1970 tarihinde toplanan 98 nci 
birleşiminde ele alındı.

Konu, er olarak askerliğini yapmış olanların askerlikte geçen hizmet sürelerinin 
memuriyet hizmetine ve kıdemine sayılması meselesidir. Bunun yanında, yedek 
subayların da 1. 1. 1950 tarihinden evvel geçen süreleri hizmetlerine sayıldığı halde, 
1. 1. 1950 den sonraki süreler memuriyet hizmetlerine eklenmemekteydi. Kanun 
teklifleri bu sürenin de sayılmasını öngörüyordu.

Teklif hakkında söz alan Reşit Ülker  (İstanbul) er olarak hizmetini yapmış 
olanların askerlik sürelerinin memuriyet hizmetinde sayılmasını getirecek olan bu 
kanunun adaleti ve eşitliği yerine getiren bir kanun olduğunu belirtti. 

C.H.P. grubu adına söz alan Memduh Ekşi (Ordu) cinsiyetinin erkek oluşu, 
imkân ve fırsat eşitliği bulunmadığından yeterince okuyamamış veya doğuştan 
kabiliyeti eksik olduğundan yüksek tahsil yapamamış ve dolayısıyla yedeksubay 
olamamış binlerce vatandaşa eşitlik getirecek olan bu kanun teklifine C.H.P. grubu 
olarak beyaz oy vereceklerini bildirdi.

Turhan Özgüner (İçel) iki scne askerlik yapanların olduğunu, 1332’lilerde 4 sene, 
5 sene askerlik yapanların bulunduğunu, bunların askerlikte geçen müddetlerinin 
hizmetlerine sayılması söz konusuyken maaş bakımından intibaklarının 
düşünülmemiş olduğunu ifade etti. 

Celal Kargılı (İçel) kanun teklifini hazırlarken erlikte geçen sürenin hem kıdeme, 
hem de terfie sayılmasını Maliye Komisyonuna verdikleri kanun tekliflerinde 
bildirdiklerini, fakat bu konularla ilgili tekliflerinin Plân ve Bütçe Komisyonuna 
havale edildiğini, diğerinin ise oradan gelecek Personel Kanunu ile birleştirilmesi 
gerekçesiyle orada tutulduğunu belirtti. 

1056  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 11-20.
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Kanun teklifi hakkında Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), 
Talat Köseoğlu (Hatay) İlyas Kılıç (Samsun) söz alarak görüş ve düşüncelerini dile 
getirdiler. Bingöl milletvekili Mehmet Bilgin tarafından verilen yeterlik önergesinin 
kabul edilmesiyle maddeler geçildi.1057

Kanun teklifinin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 23.2.1965 gün ve 
545 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkrasını, ‘102 nci 
maddede yazılı süreler içinde yazı ile Sandığa müracaat edeceklerin borçlandırılma 
mevzuuna giren (emvali metruke veya mübadil hesabı carisinden aylık ücret almak 
suretiyle geçen süreleri dâhil) geçmiş hizmetleri, muvazzaf askerliklerini er olarak 
yapmış olanların muvazzaf erlikte geçen süreleri ile 1. 1. 1950 tarihinden sonra 
yedeksubay nasbedilmiş bulunanların hazırlık kıtasında ve Yedeksubay Okulunda 
geçen süreleri, (hastalık ve cezai sebeplerle uzayan süreler hariç) sonradan bir kanun 
ile sürekli hale getirilen ve sigorta dışında geçen hizmetlerden en çok 10 yılı, emeklilik 
keseneğine esas derece tutarları nazara alınmak ve bu tarihte derece tutarlarının tabi 
olduğu kesenek ve karşılık tutarı üzerinden borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet 
sürelelerine eklenir” şeklinde değiştiren 1 nci maddesi okundu. 

1 nci madde üzerinde Hilmi İşgüzar (Sinop), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Turhan 
Özgüner (İçel) söz aldı. Devlet Bakanı Turhan Bilgin (Erzurum) açıklamalarda 
bulundu. Komisyon Başkanlığa verilmiş bulunan bütün değişiklik önergelerini tetkik 
etmek üzere maddeyi geri istedi ve madde, Meclis kararı ile komisyona geri verildi. 

Kanun teklifi, yaklaşık iki yıl sonra, 22 Mayıs 1972 tarihinde toplanan 92 nci 
birleşimde yeniden gündeme alınabildi. Madde hakkında söz isteyen Reşit Ülker 
(İstanbul) maddenin muvazzaf erlikte geçen süreleri göz önüne aldığını, ihtiyatlıkta 
geçen sürelerin de eklenmesi gerektiğini ifade etti. Nuri Eroğan (İstanbul) yedeksubay 
okulunda geçen okul hizmetiyle askerlikte er olarak hizmetleri geçen vatandaşların 
hizmetlerinin emekliye sayılmasının kabulüyle bir haksızlığın giderilecek olacağını 
belirtti. Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) kanunun büyük bir haksızlığı önlerken 
başka bir haksızlık getiren bir noktası bulunduğunu, eğitmenlerin hizmette geçen 
sürelerinin emekliliklerine sayılabilmesi için borçlandırıldıklarını, Emekli Sandığı 
Kanununda bununla ilgili bir maddeyi de değiştirmek suretiyle, askere gittiği zamanla 
maaşı kaç lira ise onun üzerinden borçlandırılmasının daha âdil olacağını ifade etti. 
Celal Kargılı (İçel) söz alarak Türk toplumunun büyük bir kesiminin uğradığı sosyal 
adaletsizliği ve kadın - erkek eşitsizliğini ortadan kaldıracak bu teklifler için Genel 
Kurul’a şükranlarını sundu. Bütçe Plan Komisyonu sözcüsü M. Kemal Yılmaz 
açıklamalarda bulundu. 

Hasan Tosyalı (Kastamonu), Hasan Türkay (İstanbul) ve Enver Turgut (Kayseri) 
müştereken, Orhan Demir Sorguç (İzmir), Turhan Özgüner (İçel), Hüsamettin Başer 
(Nevşehir) ve Sabahattin Savcı (Diyarbakır) müştereken ve Reşit Ülker (İstanbul) 
verdikleri önergelerle kanunun yapımına katkıda bulundular.

1057  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 98 (8 Haziran 1970), s. 
164-171.
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Teklifin 5434 sayılı kanuna geçici madde ekleyen 2 nci maddesi, iştirakçilerden, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yazı ile T.C. Emekli 
Sandığına müracaat edenlerin, muvazzaf erlikte, subay nasbedilmiş olanların 1. 
1. 1950 tarihinden sonra Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen süreleri, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tahsil durumlarına göre, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ek 31. 7. 1970 gün ve 1327 sayılı Kanun gereğince giriş 
derecesinin ilk kademe aylığı üzerinden ek madde esaslarına göre borçlandırılarak 
emeklilikte fiilî hizmet sürelerine ekleneceğine ilişkindi. 

Ali Rıza Uzuner (Trabzon) tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi 
memur ve hizmetlilerin de Emekli Sandığı hükümlerine tabi diğer memurlar misali 
borçlandırılmak suretiyle emeklilikte fiilî hizmetlerine eklenmesine dair önergesi 
kabul edilmedi. Madde ve teklifin tümü oya sunularak Genel Kurul’un onayını 
aldı.1058 

22 Eylül 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun 
28 Eylül 1972 tarih ve 14320 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1627: Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek madde eklenmesine dair kanun 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna iki ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları

raporları, Millet Meclisi’nin 22 Eylül 1972 tarihinde toplanan 136 ncı birleşiminde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı D. Kemal Demir’in verdiği öncelik önergesinin 
kabul edilmesiyle ele alındı.1059

Tasarının 1 nci maddesi, Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesini, 
“bu kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara 
uymayanlar hakkında, kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk 
Ceza Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde 2 aya kadar hafif hapis 
ve 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası verilir şeklinde değişmesini hükme 
bağladı. 2 nci madde, Umumî Hıfzıssıhha Kanununa iki ek madde ekleyerek çevre 
sağlığı ile ilgili olan hükümlere uyulmaması halinde uygulanacak para cezasını ve 
tahsil şeklini hükme bağladı. 

Kanunun tümü üzerinde Cevat Küçük (Trabzon) söz aldı ve bu ek maddelerle 
çevre sağlığı mücadelesindeki boşlukların doldurulmuş olduğunu belirtti. 

14 Ekim 1972 tarihinde kabul edilen kanun 23 Ekim 1972 tarih ve 14370 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlandı.

1058  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 92 (22 Mayıs 1972), s. 
733-740.
1059  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 136 (22 Eylül 1972), 
s. 35-37.
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KANUN NO 1655: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60. maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi 
ve Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici 
Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 7 Ocak 1972 tarihinde toplanan 25 nci 
birleşiminde 41 No. lu Geçici Komisyon Başkanı yerine sözcü Burhanettin Asutay’ın 
(İzmir) öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.

Er olarak silâh altına alınan sigortalıların eksik aylık veya ücret almak suretiyle 
geçen sürelerinin fiilî hizmet süresinden sayılacağına ilişkin kanun teklifi üzerinde 
D.P grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya), komisyonun bu kanun teklifinde bir 
değişiklik yaparak sigortalıların primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme günlerinin 
sayılarına eklenmesi hususunu eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Bahir Ersoy (İstanbul), sigortalıların 
asgari ücret üzerinden borçlanmaları konusunda asgari ücretin tespitinde güçlükler 
çıkacağını vurguladı. İmer (Konya) tekrar söz alarak askere giderken bir sürü 
vesikaları temin etme durumunda olan bir kimsenin, primi verirken asgari ücretle 
ilgili belgeleri de kendi lehine olduğu için getirmesi gerektiğini belirtti. 

Geçici Komisyon adına Burhanettin Asutay (İzmir) 506 sayılı kanunda asgari 
ücretin tesıbit edildiğini, yedeksubayların emekli maaşlarını birleştirecek 1214 
sayılı kanunun bulunduğunu, maddenin aynen geçmesiyle tüm ihtilâfların ortadan 
kalkacağını ifade etti. 

Teklifin maddelerine geçildi ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 
maddesine d fıkrası ekleyen 1 nci madde, sigortalıların er olarak silah altında geçen 
sürelerinin istemleri halinde ve günün asgari ücret tutarında primlerini ödemeleri 
şartı ile prim ödeme gün sayılarına ekleneceğini hükme bağladı.

Madde üzerinde  Mustafa Kubilây İmer (Konya) ve Çalışma Bakanı Ali Rıza 
Uzuner (Trabzon) değişiklik önergeleri sundular.1060

Teklif 10 Ocak 1972 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde oylamaya katılan 229 
milletvekilinden 226 kabul, 2 ret ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.1061

Cumhuriyet Senatosundan geri gelen teklif, 6 Şubat 1973 tarihinde toplanan 51 nci 
birleşimde görüşüldü. Senato değişiklikleri Millet Meclisi tarafından benimsenmedi 
ve teklif Genel Kurul’dan çıktığı biçimde kabul edildi.1062 

11 Şubat 1973 tarih ve 14445 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe 
girdi. 

1060  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 25 (7 Ocak 1972), s. 59-65.
1061  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 26 (10 Ocak 1972), s. 149.
1062  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 33, Birleşim 51 (6 Şubat 1973), 
s. 131-132.
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KANUN NO 1698: 506 sayılı Kanunun 73. maddesinin (D) bendinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna dört geçici madde eklenmesine dair kanun 

506 sayılı Kanunun 73. maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
dört geçici madde eklenmesine dair kanun, Millet Meclisi’nin 13 Ekim 1972 tarihinde 
toplanan 145 nci birleşiminde ele alındı.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi, Emekli Sandığından emekli, dul ve yetim aylığına hak kazananlara ödenecek 
aylıkları hesabında her sene Bütçe Kanunu ile kabul edilecek katsayının nazarı 
dikkate alınmasıyla emekli maaşlarının günün ihtiyaçlarına göre ayarlanması 
mümkünken Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için 
böyle bir düzenlemenin olmaması eşitsizlik yaratıyordu. 

Tasarının gerekçesi, bu teklifle, Anayasa ve sosyal adalet ilkeleri bakımından 
çalışanlar arasındaki hak eşitliğinin sağlanması esasına dayanarak 506 sayılı Kanun 
gereğince kendilerine emekli, dul ve yetim aylığı bağlananların, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanunundan yararlananlarla eşit hale getirilmesinin amaçlandığını belirtiyordu.

Enver Turgut (Kayseri) ve 13 milletvekilinin teklifinde, yaşlılık, maluliyet ve 
iş görememezlik aylığı bağlanmış olan hak sahiplerinin halen almakta oldukları 1 
aylık meblâğın 7’ye bölünmek suretiyle bulunacak rakama göre gösterge tablosunda 
kademelerden birine intibak ettirilmesi ve bu kanunun yürürlüğünden önce Sosyal 
Sigortalar Kurumundan yaşlılık, maluliyet ve iş görememezlik aylığı alanların bir 
aylık tutarlarının 6’ya bölünerek 7 ile çarpılmak suretiyle bulunacak rakama göre 
gösterge tablosundaki kademelere intibak ettirilmesi de öneriliyordu.1063 

145 nci birleşimde Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner (Trabzon) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle müzakeresine başlanan teklif 
hakkında ilk sözü A.P. grubu adına Hasan Türkay (İstanbul) aldı. Türkay, 170-180 
bin civarında emekli, dul ve yetimleri alâkadar eden, emekli maaşlarının bir nispet 
daha artırılması hakkında kanun teklifinin Adalet Partisi grubu tarafından olumlu 
karşılandığını ve mağduriyetleri gidereceğini, ancak Komisyonda tespit edilmiş olan 
kıstasların emekli, dul ve yetimleri tatmin etmekten uzak olduğu için, kıstasları biraz 
daha artıracak önergelerini takdim edeceklerini ifade etti. 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya), memur ile işçi 
arasında bir koordinasyon temin etmek ve emekliliklerde bir beraberliği sağlamak 
amacıyla getirilen teklifin yerinde atılmış bir adım olduğunu, 991 sayılı Kanunla 
Sosyal Sigortalara devredilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
emeklileri ve askerî fabrikalardan emekli olanların durumlarının da Sosyal 
Sigortalarda teklif ile getirilen statüye tabi tutulmasının uygun olacağını belirtti. 

1063  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 145 (13 Ekim 1972), s. 
360 vd.; 743 Sıra Sayılı Basma Yazı: Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile Ankara Mil-
letvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burha-
nettin Asutay’ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
üç geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından seçilen 11’er 
üyeden kurulu 64 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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C.H.P. grubu adına söz alan Cengizhan Yorulmaz (Ankara) işçi emeklileri, dul 
ve yetimlerini ilgilendiren bu teklifin biran önce kanunlaşmasının zorunlu olduğunu, 
teklifin işçi emeklileri, dul ve yetimleri artan hayat pahalılığı karşısında bir ölçüde 
koruyacağını ifade etti. 

Şahısları adına söz alan Burhanettin Asutay’ın (İzmir) konuşmasından sonra 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner (Trabzon) kürsüye geldi ve Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı icaplarına göre Sosyal Sigortalar Kurumu malî durumunun tespit edilmesi 
ve kaynakların yeterli olduğunun saptanmasının gerekli olduğunu, kaynakları kısa 
zamanda israf eden çeşitli nedenlerle ve çok kere iyi niyetlerle ve fakat sorumsuzca 
yapılan tekliflerin nazarı itibara alınmamasının bir kanunla teminat altına alındığını, 
refah için gayretler devam ederken bunu sağlamanın, yalnız kanunları yazmak, 
teklifler yapmak suretiyle mümkün olamayacağını belirtti. Bu kanunla emeklilerin, 
dul ve yetimlerin, malullerin hepsinin refahını günün hayat standartlarına göre 
yükseltme iddiası ile gelmediklerini söyleyen Bakan, bu kanunun asıl hedefin birinci 
basamağını teşkil ettiğini, işçi emeklilerinin durumunun iki etapta düzenlenmesinin 
planladığını sözlerine ekledi.1064 

Teklifin müzakeresi 1 Aralık 1972 günü toplanan 12 nci birleşimde devam etti. 
Şahsı adına söz isteyen ve teklif sahiplerinden biri olan Enver Turgut (Kayseri) 
teklifin, Çalışma Bakanlığının üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu haline geldiğini, 
aktuarya hesapları yapılarak teklifin karşılanabilmesi için bir miktar prim getirilmiş 
bulunduğunu ifade etti. Başkaca söz isteyen bulunmadığından maddelere geçildi.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesinin d bendini değiştiren 
1 nci madde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin, sigortalının kazancının 
% 12,5’i olduğunu; bunun % 5,5’inin sigortalı hissesi, % 7’sinin de işveren hissesi 
olacağını; ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları priminin, sigortalının kazancının % 15,5’i olduğunu, bunun % 
6,5’inin sigortalı hissesi, % 9’unun da işveren hissesi olduğunu belirliyordu. 

Madde üzerinde söz alan M. Kemal Yılmaz (Ankara), bu tasarının büyük işçi 
kütlelerini kapsadığını, tasarı bu şekliyle çıktığı takdirde, emekli olan birçok işçiler 
arasında ikinci bir huzursuzluk yaratacağını, bu tasarıyı diğer tasarı ile birleştirmek 
üzere komisyonun geri almasının emekli olmuş işçileri daha fazla tatmin edecek 
mahiyette meselenin halledileceğini ifade etti. 

Cengizhan Yorulmaz (Ankara) hükümet tarafından getirilen teklifte seyyanen 
gibi görünen 1,1 - 1,2 - 1,3’lük farkların hiçbir fayda sağlamayacağını, Makine 
Kimyanın ve bağlı bulunduğu Askerî Muavenet Sandığına mensup işçilerin, Devlet 
Demiryolları mensubu işçilerin toplu sözleşmelerinin bir ay ertelenmesi nedeniyle 
iki yıl evvelki bir toplu sözleşmenin cezasını çekme durumuna geldiklerini, Sayın 
Yılmaz’ın getirmiş olduğu teklifin hakikî durumu hesap ederek yapıldığını ve 3-5 
gün içinde Genel Kurul’a geleceğini, bu nedenle, bu kısmın ayrılmasını, hiç olmazsa 
ertelenmesini talep etti. 

1064  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 145 (13 Ekim 1972), 
s. 352-360.
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Şevket Yılmaz (Adana) Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliye sevk 
edilenlerin 1969 ve öncesi için 1970, 1971 yılları itibariyle komisyon; % 10, % 20, 
% 30 oranında zam teklifiyle geldiğini, 1969 yılında emekliye sevk edilen bir işçinin 
540 lira ile geçimini sağlayamayacağını, Komisyonun meseleyi tekrar etüt etmesi ve 
yeni bir teklif getirmesi gerektiğini belirtti. 

Demokratik Parti grubu adına Kubilay İmer (Konya), Sosyal Sigortalar 
Kurumunun malî imkânları da nazarı itibara alınmak suretiyle yapılan bu ayarlamanın 
tamamıyla işçiyi tatmin etmese bile, getirilen durumuyla ihtiyaca cevap vereceği 
kanaati içerisinde olduklarını ifade etti. 

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner (Trabzon), teklifle 1968 veya daha eski 
yıllarda emekli olanlar, 1969 yılında emekli olanlar, 1970 yılında emekli olanlar 
ve 1971 yılında emekli olanların ücretleri arasındaki dengesizliğin ve adaletsizliğin 
giderilmesi bakımından bunları 1971 yılma irca edecek bir kanunu ortaya koyduğunu 
belirtti. M.G.P. grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya) emekli olan işçilerin 
ele alınmasına ve dul ve yetimlerin ertelenmesine rağmen işçilere az da olsa tatmin 
getirecek olan tasarıyı destekleyeceklerini ifade etti. Geçici Komisyon sözcüsü 
Burhanettin Asutay (İzmir) bu kanunun, emeklilere Emekli Sandığı Kanununun 
memurlara getirmiş olduğu ücretlere muvazi olmak üzere bir zam getiren kanun 
niteliğinde ve yeterliliğinde olmadığını, 1970 senesinde yürürlüğe giren 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesini tadil ederek, emekli işçilere sağlanan 
zammın diğer işçilere teşmili amacını taşıdığını vurguladı. M. Kemal Yılmaz 
(Ankara) MKE’de 1969 Haziranında toplu sözleşme yürürlüğe girdiği zaman emekli 
olanla, toplu sözleşme yürürlüğe girmeden emekli olan iki işçi arasında büyük fark 
olduğunu, Komisyon tarafından tasarının yeniden ele alınması gereğini bir kez daha 
yineledi.

1 nci maddeyle ilgili olarak Şevket Yılmaz (Adana) tarafından maddenin 
Komisyona iadesine ilişkin verilen önerge kabul edilerek 1 nci madde Komisyona 
iade edildi. Geçici Komisyon sözcüsü Burhanettin Asutay (İzmir) diğer maddelerin 
de 1 nci madde ile ilişkili olduğundan bütün değişiklik önergeleri ile beraber tüm 
maddelerin Komisyona geri verilmesini talep etti ve Genel Kurul bu talebi kabul 
etti.1065 

Kanun teklifi, 11 Kasım 1973 tarihinde toplanan 38 nci birleşimde yeniden ele 
alınabildi. Divan tarafından okunan 1 nci madde üzerinde Kemal Yılmaz (Ankara) 
tarafından verilen önergeler kabul edilmedi. 

Teklifin, 506 sayılı Kanuna geçici maddeler ekleyen 2 nci maddesi; iş kazaları 
nedeniyle emekli olanlar için katsayı artırımını öngören geçici 1 nci madde, malullük 
yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olanlar için katsayı artırımını öngören geçici 2 nci 
madde, 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen Askerî fabrikalar 
tekaüt ve muavenet sandığı ile TCDD işçileri emekli sandığı mevzuatına göre 
bağlanmış iş kazası adî malullük, dul ve yetim aylığı almakta olanlarla bu aylıklara 

1065  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 12 (1 Aralık 1972), 
s. 380-392.
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hak kazanmış olup, henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların bu aylıklarının 
1. 1. 1973 tarihinden başlamak üzere, emekliye ayrıldığı takvim yılı esas alınarak, 
geçici 1 veya 2 nci maddelerde belirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle artırılmasını 
öngören geçici 3 ncü madde ve geçici 1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak 
aylık ve gelir artırımlarının kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 9 ay 
içinde tamamlanacağına ilişkin geçici 4 ncü maddeyi öngörüyordu. Bu maddeler 
kabul edildi.1066 

Kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu’nda yapılan değişiklikler 
Millet Meclisi’nin 7 Mart 1973 tarihinde toplanan 73 ncü birleşiminde görüşüldü. 
Cumhuriyet Senatosu 1 nci madde, 2 nci çerçeve maddenin geçici 2 nci maddesi ve 
geçici 3 ncü maddesi üzerinde değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklikler Komisyon 
tarafından benimsenmiş bulunuyordu. Millet Meclisi’nde yapılan oylamada 
komisyonun benimseme kararları onaylandı ve teklif kanunlaşmış oldu.1067

Kanun, 16 Mart 1973 tarih ve 14478 sayılı Resmî gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1753: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu 

Malatya Üyesi Hamdi Özer’in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ile Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 8’er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu, 
Millet Meclisi’nin 20 Nisan 1973 tarihinde toplanan 101 nci birleşiminde 41 
Numaralı Geçici Komisyon Başkanı Naci Çerezci (Niğde) tarafından verilen öncelik 
ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı. 

Teklif, T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanlar 
arasındaki gayri âdil farklılığı gidermek üzere hazırlanmıştı. 

Teklifin tümü üzerinde görüşmek isteyen Burhanettin Asutay (İzmir) kürsüye 
geldi ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi hak sahiplerinin ölümü halinde 
eşi çocukları veya diğer hak sahiplerine maaş intikal ettiğini ve erkek çocukları için 
muayyen bir yaş haddi olduğu halde kız çocukları için bir yaş haddi konmadığını 
belirterek 506 sayılı kanunda ise, erkek ve kız çocukları için 18 yaşına kadar, tahsile 
devam ettiği takdirde 25 yaşına kadar maaş verildiğini, 25 yaşına girince tahsile 
devam etmiş olsa dahi kız çocuklarından da aylıklar kesildiğini söyledi. Emekli 
Sandığı Kanununun kız çocuklarının maaşlarının hak sahibi olanların evlenmesine 
kadar devam ettiğini, evlenmenin sona ermesi halinde, Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olan müesseselerdeki hak sahiplerinin, kayıp ettikleri veya kesilmiş olan 
maaşlarının tekrar ihyası mümkün olduğunu belirten Asutay, 506 sayılı Kanunda 
bu hususun da olmadığını, bu durumun adaletsizlik yarattığı için tasarının olumlu 
olduğunu vurguladı.

1066  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 38 (11 Kasım 1973), s. 83-103.
1067  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 73 (7 Mart 1973), s. 18-24.
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Tümü üzerinde başkaca görüşmek isteyen miletvekili olmadığından maddelere 
geçilmesi kabul edilerek kanun teklifinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
23 ncü maddesini değiştiren 1 nci madde; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
ölümlerde, ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tespit edilecek yıllık kazancının 
% 70’inin; dul karısına % 50, gelir alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte ikisi; 
sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malûl veya 55 yaşını 
doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 
50, gelir alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi; çocuklardan 
18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 
25 yaşını doldurmamış olan veya çalışamayacak durumda malûl bulunan ve 
Sosyal Sigortaya, Emekli Sanlıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık 
almayan erkek çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber 
sonradan hoşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi 
bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine 
% 25’i,  (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan 
veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı 
bulunmayan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla 
beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50 oranında yıllık gelir 
bağlanacağı; Sigortalının ölüm tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup gelire 
hak kazanmamış durumda olan erkek çocukların, sonradan öğrenim yaparlarsa (a) 
fıkrasındaki haklardan yararlanacakları; sürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak 
ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, sigortalıya verilen 
sermaye nazara alınmaksızın bu kanun hükümlerine göre gelir bağlanacağı; Sigortalı 
tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 
bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak 
gelirden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanacakları; hak sahibi eş ve çocuklara 
bağlanacak gelirlerin toplam sigortalının yıllık kazancının % 70’ini geçemeyeceği 
ve bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı 
olarak indirimler yapılacağı... hükme bağlandı.   

Teklifin 2 maddesi de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesini, 3 
ncü madde, kanunun 71 nci maddesinin c bendini değiştiriyor; 4 ncü madde geçici madde 
ekliyordu. Maddeler görüşülüp kabul edildikten sonra tümü oya slarak kabul edildi.1068 

Kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişiklikleri 
gösteren Başkanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi 41 sayılı Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 21 
Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 nci birleşiminde görüşüldü. Senatonun 4 ncü 
maddeye eklediği geçici madde 1 ve 2, Komisyonca benimsenmişti. Meclis Genel 
Kurulu bu benimseme kararlarını kabul etti. Böylece teklif kanunlaşmış oldu.1069

1068  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 101 (20 Nisan 1973), 
s. 18-22.
1069  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 476-478.
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Kanun 2 Temmuz 1973 tarih ve 14582 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1782: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 

Ankara üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 21 Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 
nci birleşiminde Plân Komisyonu Başkanı yerine sözcü Kemal Yılmaz (Ankara) 
tarafından verilen öncelik ve ivedilik teklifinin kabul edilmesiyle ele alındı. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen Hasan Türkay (İstanbul), teklifin kapsamına 
giren kişilerin arzuları hilâfına emekliye ayrıldıklarını ve bir haksızlığa maruz 
kaldıklarını, teklifin desteklenmemesinin mümkün olmadığını belirtti. C.G.P. grubu 
adına söz alan Sezai Orkunt (İstanbul), Millî Birlik Komitesi tarafından Silahlı 
Kuvvetlerin bir kademesinde zorla yapılan bir tasarruf ve tasfiyenin sonunda; hak 
iddia edemeyen büyük kütlenin sorununu bu teklifin çözeceğini söyledi. İsmail 
Hakkı Alaca (Kars)27 Mayıs sonrası ordudan uzaklaştırılan 7000 subay içinde albay 
dışında rütbesi binbaşı ve yarbay olanların haksızlığının giderilmesi için getirilen 
teklifi olumlu karşıladığını belirtti. 

Konuşmalardan sonra maddelere geçildi ve teklifin 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde ekleyen 1 nci maddesi, 2. 8. 1960 tarihi ile 3 
Kasım 1961 tarihi arasında 2. 8. 1960 tarihli ve 42 sayılı kanunun geçici maddelerine 
göre istekleri üzerine veya resen emekliye sevk edilmiş bulunan subay ve askerî 
memurların bağlanan aylıklarının, emekliye ayrıldıkları tarih ile 3. 9. 1971 tarihi 
arasındaki sürenin her üç yılı bir derece yükseltilmek ve artan yıllar kademe 
ilerlemesine sayılmak suretiyle düzeltileceğini; bunlardan 5434 sayılı kanun 
hükümlerine göre görev almış olanlara emekli olduklarında bu kanun hükümlerinin 
uygulanacağını; (b) fıkrası dışında kalanların, (30) yıldan noksan hizmet süreleri 
emekliye sevk edildikleri tarihlerdeki görev aylıkları üzerinden ve o tarihlerdeki 
borçlanma esaslarına göre, T.C. Emekli Sandığınca borçlandırılacağını; bu 
borçlanmanın, ilgililer adına borcun tahakkuk ettirildiği tarihi takip eden aybaşından 
itibaren aylıklarından %10 kesilmek suretiyle tahsil olunacağını; borçlandırılacak 
olanların bu sürelerle birlikte hizmet süresi toplamının (30) yılı geçemeyeceğini; 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümlerin 
uygulanacağını; bunlara, geçmiş süreler için görev ve emekli aylıkları ile emekli 
ikramiyesi farklarının ödenmeyeceğini hükme bağladı.

Yürürlüğü 8 Haziran 1972 tarihi olarak belirlenen kanun teklifinin tümü oya 
sunuldu ve kabul edildi.1070 

26 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
kanun, 11 Temmuz 1973 tarih ve 14591 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1070  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 509-513.
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KANUN NO 1329: 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24. maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 

Millet Meclisi’nin 29 Temmuz 1970 tarihli 135 nci Birleşiminde görüşülen 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 24. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
Türkiye’deki faaliyette bulunan ve yurtdışına eleman gönderen yabancı büroların 
gümrük vergisinden muafiyetini düzenliyordu. Kanunun gerekçesi, yurt dışına 
işgücü sevkiyle uğraşan yabancı ülke bürolarının işçilerin sağlık durumlarının 
tesbiti ile meslekî seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli olan radyoskopi, röntgen 
cihazı gibi gereçlerle diğer teknik malzemenin ve servis arabası gibi araç ve eşyanın 
yabancı memleketlerin Türkiye’deki bürolarına getirtilmesinde zaruret bulunduğunu 
belirterek yürürlükteki mevzuata göre bu gibi eşya ve malzemenin getirtilmesinin 
Gümrük Vergisine tabi olduğunu, ancak bunun anlaşmaların uygulanmasını 
engellemekte ve imkânsız kıldığını açıklıyordu. Bu büroların gümrük vergisinden 
muafiyetinin yurtdışına işçi sayısı kadar döviz miktarının da artırılması olanağı 
doğuracağı belirtiliyor, akdolunan anlaşmalarda yer alan gümrük kolaylığının 
sağlanması için yabancı memleketlerin Türkiye’deki büro ve temsilcilikleri 
tarafından çalışnıalariyle ilgili olarak Türkiye’ye getirtilmesinde lüzum görülecek 
eşyanın Gümrük Vergisi ödenmeden geçici olarak girmesinin temini amacıyla 
Gümrük Kanununun geçici kabul rejimi ile ilgili altıncı bölümünde yer alan ve 
teminata bağlı olarak memlekete geçici surette girecek yabancı eşyaya ait 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi gerekli görülüyordu.1071 

135 nci Birleşim Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk tarafından verilen öncelik 
ve ivedilik teklifinin kabulüyle başladı. 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı oldukça kısaydı:

Madde 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine 6290 sayılı 
Kanunla eklenen 12 nci fıkradan sonra aşağıdaki 13 ncü fıkra eklenmiştir.

13. Yabancı memleketlere işgücü sevkine dair yapılan anlaşmalar gereğince 
işçi kabul edecek yabancı memleketler tarafından, Türkiye’de kurulacak irtibat 
büroları, temsilcilik veya ofislerin, işgücü sevki ile ilgili çalışmaları ve işçilerin sıhhi 
ve meslekî seçimleri dolayısiyle lüzumlu görülecek araç, gereç ve eşya, (Bunların 
çeşitleri ve çıkış zamanları Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir.)

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanuna Bakanlar Kurulu yürütür.
Tasarı, aynı Birleşimde oylandı ancak 102 oyla çoğunluk sağlanamadı. Ertesi 

gün toplanan 136 ncı Birleşimde oylanan tasarı 265 milletvekilinin 258 kabul ve 7 
ret oyuyla kabul edildi.1072 

11 Aralık 1970 tarih ve 13691 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe 
girdi.

1071  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Tem-
muz 1970), s. 756 vd; 236 Sayılı Basmayazı: 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütçe 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri.
1072  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 136 (30 Temmuz 1970), 
s. 828.
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KANUN NO 1379: 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126. maddesinin 5. 
fıkrasının 6. bendinde yapılan değişiklik hakkında Kanun 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan 
değişiklik hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi’ne 4 Ocak 1971 tarihinde ulaştı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarına havale edildi.1073 Tasarı ile 
komisyonları raporlarının 1 Şubat 1971 tarihinde toplanan 45 nci birleşimde 
gündeme alınmasına karar verildi.1074 

11 Kasım 1949 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun bâzı maddeleri 6 Haziran 1954 tarihinde yürürlüğe giren 6290 sayılı 
Kanunla değiştirilmişti, ancak, bu kanunun ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle 
1963 yılında hazırlanan yeni tasarı Meclise sevk edilmişti. Ancak bu tasarının 
kanunlaşması mümkün olmadı. 3 Ocak 1970 tarihinde sevk olunan en son tasarı, 
bu konuda kurulan Geçici Komisyonda görüşülüp Millet Meclisi Genel Kuruluna 
sunuldu. Fakat bu tasarının da ana bir kanun olması dolayısıyla kanunlaşması daha 
uzun bir zaman alacağından Gümrük Kanununda yapılması istenen bu değişiklik 
gündeme getirildi. Tasarı, sundurma ve antrepolarda ve gümrüklerce müsaade 
edilen yerlerde uzun zamandan beri çok miktarda birikmiş ve yürürlükteki kanun 
hükümlerine göre tasfiyesi mümkün olamayan eşyanın ihtiyacı bulunan resmî 
dairelere verilmesini ve tasarruf sağlanmasını amaçlıyordu. Gümrük Kanununun 
tasfiyeye ilişkin 126 ncı maddesinin 5 nci fıkrasının beşinci bendinin değiştirmeyi 
gerektiren tasarı, ithal veya ihraç kaydıyla satılamayan eşyanın esas itibariyle 
resmî daireler ile kamuya yararlı dernekler olmak üzere iki gruba dağıtılmasını 
öngörüyordu. Resmî dairelere verilecek olan eşyaların demirbaş hükümlerine tabi 
olacağından bu konuda tasarıya hüküm konmamıştı, ancak kamuya yararlı derneklere 
verilecek eşyanın kendi ihtiyaçlarında kullanılmak veya gerekli yerlere ve şahıslara 
dağıtılmak üzere verilmesi ve eşyanın başkalarına satılmalarının veya bir menfaat 
karşılığında verilmelerinin önlenmesi için tasarıya bir hüküm konmuştu.1075

Tasarının görüşülmesine Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu 
tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesi ile başlandı. Tasarının tümü üzerinde 
söz isteyen Burhanettin Asutay (İzmir) kanunun çok geç kaldığını, çoktan çıkmış 
olması gerektiğini, gümrük depolarında milyarlara varan ve el altında bulunmuş 
olan malların küflendiğini ve bir an evvel paraya çevrilmesi ve ait olduğu ihtiyaç 
sahibi mercilere verilmesi gerektiğini ifade etti. Başka söz isteyen olmadığından 
alıcısı çıkmayan veya ihraç kaydı ile satıldığı halde süresi içerisinde memleketten 
çıkarılmayan eşyanın, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İktisadi Devlet Teşekkülleri 
dâhil olmak kaydıyla resmî dairelere veya satılmamak ve her ne ad altında olursa 

1073  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 9, Birleşim 29 (4 Ocak 1971), s. 520.
1074  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 45 (1 Şubat 1971), s. 350.
1075  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 
1971), s. 632 vd.: 242 sıra sayılı ek: 5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı maddesinin 5 
nci fıkrasında yapılan değişiklik hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları 
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olsun menfaat karşılığında başkalarına devir edilmemek şartları ile kamuya yararlı 
derneklerin genel merkezlerine parasız verileceğini ve bu eşya için her ne nam ve 
suretle olursa olsun  ardiye ücreti aranmayacağını hükme bağladı.1076 

9 Mart 1971 tarihinde kanul edilen kanun, 24 Mart 1971 tarih ve 13788 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1571: Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde 
edilen hasılattan TC Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair Kanun 

Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılattan TC 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair kanun, 
Millet Meclisi’nin 17 Ocak 1972 tarihinde toplanan 29 ncu birleşiminde ele alındı.1077

Başbakan Nihat Erim, kanun tasarısının gerekçesini, Millet Meclisi Başkanlığı’na 
sunduğu yazıda, 18. 6. 1971 tarihinde Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamların, 
münhasıran deprem, âfetlerinde kullanılmak amacıyla yürürlüğe konduğu, bu 
nedenle bu zamlardan elde edilecek hasılatın ayrı bir fonda biriktirilmesi ve bu 
fonun münhasıran deprem, âfetlerine tahsisi gerektiğinden, bu tasarıyla T. C. Merkez 
Bankasında bir Deprem Fonu ihdası öngörüldüğü şeklinde açıklıyordu. Ayrıca, zam 
hâsılatının T. C. Merkez Bankasında toplanması ile piyasadan bir miktar paranın 
tedavülden çekilmesi, dolayısıyla bu paraların olumsuz bir talep baskısı yaratmasının 
önlenmesi amaçlanıyordu. Tasarının ikinci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun mevcut hükümlerine göre, satış bedeli içinde vergiye tabi tutulan 
zamların vergiden istisnası öngörülmekteydi.1078 

29 ncu birleşimde kanun tasarısının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu 
adına Hulusi Çakır (İzmir) ilk sözü aldı. Çakır, 1971 yılında meydana gelen Bingöl 
ve Burdur depremleri nedeniyle birçok vatandaşın feci ölümlerle kaybedildiğini, 
büyük maddi zararlarla karşılaşıldığını, milletin felâkete uğrayan vatandaşlarımızın 
acılarını dindirmekte, yaralarını sarmakta ve harap olan yurt köşelerini daha mâmur 
hale getirmekte her türlü fedakârlığı yaptığını belirterek Erim Hükümetinin, Burdur 
depreminden sonra felâketin maddi zararını karşılamak üzere yeni bir formül ile 
harekete geçtiğini, bu tasarının 7 ay evvel yürürlüğe giren zam tasarısı olduğunu ifade 
etti. Erim Hükümetinin yaptığı ilk zam olan bu tasarının kanunlaşmasıyla 1971 malî 
yılının 8 ayında 280 milyon Türk Lirasının elde edileceğini ve 1972 yılında da 435 
milyon Türk Lirasının üstünde bir meblâğın sağlanacağını belirten Çakır, hükümetin 

1076  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 48 (12 Şubat 1971), 
s. 596-597.
1077  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 1972), 
s. 323-331.
1078  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 
1972),  s. 374 vd.; 418 Sıra Sayılı Basmayazı: Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam-
lardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun teklifi ve İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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bu zamları yaparken lüks olan tekel maddelerine zamlarda ağırlık verdiğini ve halkın 
ihtiyaç maddesi olan çay, ispirto, tuz gibi maddelerin zamlar dışı bırakıldığını söyledi. 
Tasarının önemli bâzı mahzurları olduğunu da belirten C.H.P. sözcüsü, tasarının 
vergi adaleti yönünden mahzurlu olduğunu, vasıtalı vergilerin dar gelirli vatandaşlar 
aleyhinde işlediğini, bütçe politikası yönünden oluşturulan fonun biçiminin birlik 
ilkesini ihlâl eder karakter taşıdığını, acil ödenek ihtiyaçlarının karşılanması yolunun 
yine bütçeleri içinde mümkün olması gerektiğini ifade etti. Son olarak müteahhit 
eliyle yapılmış resmî binaların büyük ölçüde hasara uğradığını söyleyen Çakır, 
uğranılan kayıpların müsebbipleri hakkında başlatılan kovuşturmaların sonuçlarını 
dikkatle beklediklerini söyleyerek konuşmasını tamamladı.1079 

Gıyasettin Karaca (Erzurum), Erim Hükümetinin getirmiş olduğu bu kanun 
tasarısını şahsen son derece olumlu ve yerinde karşıladığını, ancak tekel maddelerine 
yapılan zamlardan elde edilen paraların İmar ve İskân Bakanlığı için lüzumlu olan 
yerde kullanılamadığını ifade etti. Turhan Özgüner (İçel), Nihat Erim Hükümetinin 
birincisinde ve ikincisinde, birbirini takip eden zamlar furyası içerisinde deprem 
felâketzedelerine yardım bahanesi ile yeni bir vergilendirme usulü yarattığını, İmar 
ve İskân Bakanlığı, Kızılay ve çeşitli dernekler dururken deprem felâketzedelerine 
yardım adı ve bahanesi altında Meclisten yeni bir zammın geçirileceğini savundu.

A.P grubu adına söz alan İlhan Ersoy (Kütahya), Bingöl ve Burdur âfetleri gibi, 
hiç umulmadık anlarda oluşan âfetler zamanında bir başka kanaldan gelir temini 
bahis konusu olabileceğini, hükümetin bâzı tekel maddelerine yapmış olduğu zammı 
münhasıran bu hizmetlere kullanmayı uygun görmüş olduğunu söyledi ve tasarıyı 
olumlu karşıladıklarını ifade etti. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun), kanun tasarısının son yılda meydana 
gelen iki büyük âfet nedeniyle vatandaşa hizmet götürmek için düşünülmüş bir 
yol olduğunu söyledi ve tasarı hakkındaki eleştirileri zam yapmak üzere kamuoyu 
önünde bir oyun olmadığını belirterek yanıtladı. 

Tasarının tümü üzerinde Şinasi Özdenoğlu (Ankara) fon oluşturulması ve 
zamların bu fona aktarılmasının geç kalmış bir çaba olduğunu, bâzı tekel maddelerine 
yapılmış olan zammın dışında ve belediye vergileri haricinde Türk vatandaşının 
devlete 35 kalem vergi ödediğini, 36 ncısının da bahis konusu olan zamlar olduğunu 
ve yapılması gerekenin bu tarz kanunlar getirmek değil, peşinen sosyal adalet 
esaslarına göre vergi koyma prensibinin benimsemesi olduğunu ifade etti. Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı yeniden söz alarak Üçüncü ve Asker sigaralarına hiç zam 
konmadığını, Bitlis ve Doğu sigaralarına 5 er kuruş, İkinci sigarasına 10 kuruş, 
Birinci ve Bafra sigaralarına 15 er kuruş, Boğaziçi sigarasına 25 kuruş, Filtresiz 
Yeni Harmana 50 kuruş, filtreli sigaralara 100 kuruş konarak zamların tüketiciye 
göre ayarlandığını açıkladı.1080 

1079  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 1972), 
s. 323-325.
1080  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 1972), 
s. 325-329.
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Bu konuşmaların ardından maddelere geçildi ve maddeler kabul edildi. Tasarı, 
Millet Meclisi’nin 21 Ocak 1972 tarihinde toplanan 31 nci birleşiminde oylamaya 
katılan 246 milletvekilinden 237 kabul, 8 ret ve 1 çekinser oy alarak kabul edildi.1081  

9 Mart 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun 
19 Mart 1972 tarih ve 14133 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1615: Gümrük Kanunu 
Millet Meclisi’nin 14 Şubat 1972 tarihinde toplanan 39 ncu birleşiminde Gümrük 

kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 
arkadaşının, hastaların memleket içinde bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden 
getirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri ilâçlar için yapılacak işlemler 
hakkında kanun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlarından seçilen 3 er 
üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Komisyon raporu ele alındı.1082 

Gümrük kanunu tasarısının gerekçesi yürürlükte bulunan 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun evvelce tatbik edilmekte olan spesifik tarifenin icaplarına göre 
hazırlanarak 11. 11. 1949’da meriyete girdiğini, bir müddet sonra ad valorem sisteme 
geçiş dolayısıyla bu kanuna 1954 yılında yürürlüğe giren 6290 sayılı kanunla kıymet 
esasına müstenit Gümrük Giriş Tarife Cetveli eklendiğini ve söz konusu kanunun 
hükümlerinde, kanunun tamamının bir revizyonu mahiyetinde olmayan, yeni 
durumun gerektirdiği değişikliklere girişildiğini, ancak milletlerarası ticari ve iktisadi 
münasebetlerin gösterdiği istikamet ve inkişafla, Türkiye’nin bazı milletlerarası 
teşekküllere katılmış bulunması ve yerli sanayiinin gelişmesiyle ihtiyaçları ve 
ihracatın geliştirilmesi imkânlarının sağlanması gibi sebeplerle Gümrük Kanununun 
gözden geçirilmesi zorunlu hale geldiğini belirtiyordu. 

Gümrük idaresinin işlerinin giderek yoğunlaşması ve idareye birçok 
mükellefiyetler yüklenmesi nedeniyle Gümrük Kanununun tadili yerine, bu kanunun 
yeni bir tertip ve tanzime tabi tutulması ve bazı hükümlerinin kaldırılması veya tadili 
veya yeni hükümlerin ilâvesi gerektiğinden bu kanun tasarısı hazırlanmıştı.

Gümrük Kanununun uygulanmasında cüzi vergi tahakkukları ile idareyi işgal 
eden, posta pulu ile veya yolcu beraberi gelen gayri ticari mahiyetteki eşyadan tek 
ve maktu vergi alınması; yolcuların getirdikleri, Gümrük Vergisi tutarı 25 lirayı 
geçmeyen hediyelik eşya muafiyet haddinin tayin ve tespiti hususlarında Bakanlar 
Kuruluna yetki tanınmıştı. Bu tasarı ise şu değişiklikleri getiriyordu:

Giriş beyannamelerinin, mükellefler tarafından vergi tahakkukunun da yapılmış 
olarak verilmesi ve buna müsteniden noksanlıklar ve fazlalıklar hakkında ilerde 
muamele yapılmak kaydıyla sadece beyanın kontrolü ile iktifa edilerek muamele 
yapılabilmesi esası getiriliyordu.

1081  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 31 (21 Ocak 1972), s. 427.
1082  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 1972), 
s. 801-804.
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Vergilerin ödenmesinde nakitten başka, banka teminat mektubu ile teminatlı borç 
senetlerinin de kabulüne imkân verilerek ithalâtçıya kolaylık sağlanması öneriliyor, 
bazı hallerde eşyanın muayene edilmeden ve sadece kab kontrolü ile iktifa edilerek, 
sahibine teslimi hususunda idareye yetki tanınması öneriliyordu. 

Beyan ile muayene arasındaki farktan mütevellit ceza mâkul bir hadde indirilmiş, 
resmî devlet dairelerinden bu yolda ceza alınmaması esası kabul edilmişti. Para 
cezasının muayyen bir müddet içinde itirazsız ödenmesi halinde üçte bir indirim 
yapılması ve  tespit edilecek vergi tutarı 50 lirayı geçmediği takdirde ceza alınmaması 
esası kabul olunmuş ve bu suretle küçük cezaların idareyi ve itiraz mercilerini yersiz 
olarak meşgul etmemesi gayesi güdülmüştü.

Tarife ve normal fiyat unsurları hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünden bilgi 
istenilmesi halinde verilen mütalâa ve cevabın ithalâtta idareyi de bağlayıcı olması 
hususu kabul edilmiş, tescil edilen beyannamelerde yapılacak düzeltmeler hakkındaki 
hükme vuzuh verilmişti. Posta yolu ile gelen ticari mahiyetteki eşyanın sair yollarla 
gelen eşya gibi normal ithal muamelelerine tabi tutulmaları temin edilmiş ve böylece 
ithalâtçılar arasında usul bakımından doğan farklılıkların bertaraf edilmesi yoluna 
gidilmişti. Yolcuların zat ve aile ihtiyaçları için getirdikleri veya getirecekleri resme 
tabi eşyanın muamelesinin tahakkuk varakası ile yapılması temin edilmiş ve böylece 
formalite fazlalığı ve ceza tehdidi kaldırılmaya çalışılmıştır.

Turizm kolaylığını sağlayacak hükümler konulmuş ve turizm muafiyeti genişletilmiş 
ve yılbaşı hediyelerine bazı şartlarla muafiyet tanınmıştı. Ortak Pazar içinde de önemli 
bir gümrük konusu olarak ele alınan geçici kabul rejimine, tasarıda geniş yer verilerek 
bu rejimden istifade imkânı genişletilmiş ve bilhassa teminat konusunda kolaylık 
imkânı sağlanmış ve böylece sanayicilere faydalı olunmak istenilmişti.

Ayrıca, yurda katî olarak sokulan ham ve yarı mamul maddelerin yurtta başkaca 
maddeler katılsın katılmasın, az veya çok tamamlayıcı veya değerlendirici bir işçilik 
görerek, yarı mamul veya mamul halde ihraçlarında, bu eşyanın mahiyetine giren 
giriş vergileri ile dahilî vergi, resim ve harçlarının toplamına karşılık vasati bir 
meblâğını reddine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı.

Rafineri tesisleri ile kimya ve montaj sanayiinin cereyan ettiği özel antrepolar 
ve mümasili yerlerdeki faaliyetlerin gümrük mevzuatı bakımından muayyen bir 
disiplin ve tüzük çerçevesi içinde yapılmasını sağlayacak bir maddeye de tasarıda 
yer verilmişti.

Çıkış muamelelerine ait hükümler ayrı bir bölümde, yeni hükümler de konulmak 
suretiyle toplanmış ve tatbikatın kontrol altına alınabilecek hale getirilmesine 
çalışılmıştı.

Tasarı dört kitaba bölünmüş 183 maddeden ve 5 geçici maddeden oluşuyordu. 
Her kitap ayrımlara, ayrımlar da bölümlere düzenlenmişti. 

Birinci kitapta, genel hükümler ve genel işlemler ayrımları yer alıyor; birinci 
ayrımda da deyim ve tarifler, mükellefiyetler, vergi ödeme mükellefiyeti, Gümrük 
Vergisi istisna ve muafiyetleri, gümrük hattı ve bölgesi, gümrük hattından geçiş, 
giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntıları; ikinci ayrımda demiryolları, kara taşıtları, 
deniz taşıtları hava gemileri ve müşterek hükümler yer alıyordu. 
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İkinci kitapta, gümrük rejimleri sekiz ayrım halinde toplanmıştır. Birinci ayrımda 
sundurma, ikinci ayrımda giriş, üçüncü ayrımda özel gümrük rejimleri, dördüncü 
ayrımda çıkış, beşinci ayrımda posta, altıncı ayrımda sınır, yedinci ayrımda denizden 
kurtarılan eşya, sekizinci ayrımda eşyanın satış ve tasfiyesi rejimleri yer almıştı.

Üçüncü kitapta cezai hükümler ve işlemler yer alıyordu. Bu kitabın birinci 
ayrımı cezai hükümleri, ikinci ayrımı ceza kararlarının itiraz mercileri, cezanın tahsil 
ve dağıtımı konularını kapsıyordu.

Dördüncü kitapta, gümrüklerin sınıfları ve gümrük komisyoncuları ve son 
hükümler yer alıyordu. Bunun birinci ayrımında gümrüklerin sınıfları ve çalışmaları, 
ikinci ayrımında gümrük komisyoncuları, yardımcıları ve mükellefiyetleri, üçüncü 
ayrımında son ve kaldırılan hükümler ile yürürlük maddesi vardı. 

Beş geçici madde ise en sonda yer alıyordu. Böylece Gümrük Kanunu tasarısı, 
öncelikle Gümrük Vergisine ilişkin genel ilkeleri, ardından eşyanın giriş ve çıkışında 
takip edilecek işlemleri ve gümrüklerde tabi olunacak işlem ve rejimlere ait 
hükümleri sıralamıştı.1083

Gümrük Kanunu tasarısı, 14 Şubat 1972 tarihinde toplanan 39 ncu birleşimde 
24 No’lu Geçici Komisyon Başkanı Yaşar Bir (Sakarya) öncelik ve ivedilik önergesi 
sundu ve bu kabul edildi. 

Gümrük Kanununun tümü üzerinde beyanda bulunmak üzere söz alan C.H.P. 
sözcüsü Mehmet Yüceler (Kayseri) Gümrük ve Tekel Bakanlığının gelirlerinin 
Hazineye güçlü bir destek olduğunu, gümrük teşkilâtının ve gümrük mevzuatının 
büyük önem taşıdığını, mevzuatın ve gümrük teşkilâtının günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde rahat işlemesi durumunda gümrük gelirlerinin devlet bütçesindeki 
payının daha da yükseleceğini belirtti. Üçüncü İnönü Hükümeti tarafından hazırlanan 
bir reform niteliğinde olan ve ihtiyaçlara cevap verecek tarzda düzenlenerek sekiz yıl 
önce Meclise sunulmuş bulunan bir kanun tasarısının, ancak bu kadar uzun bir zaman 
geçtikten sonra, üzerinde konuşma imkânına kavuştuklarını söyleyen Yüceler, bu 
kanun tasarısı ile getirilmiş bulunan yeniliklerin memleketin hayrına olacağı inancı 
içerisinde C.H.P.’nin müspet oy kullanacağını ifade etti.1084 

Bu birleşimde, tasarının görüşmesi ile ilgili 24 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı 
tarafından verilen bir önergeyle; tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin bitimine 
kadar maddeler üzerinde üyelerce verilecek değişiklik önergelerinin Başkanlığa 
tevdii ve değişiklik önergesi verilen maddeler üzerinde görüşme açılması, değişiklik 
önergesi verilmeyen maddelerin ise okunup oylanmakla yetinilmesi kabul edildi. 

1083  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 
1972), s. 808 vd.; 62 ve 162 ye 1 nci ek basma yazılar: Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhuri-
yet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden getirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Ada-
let, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Komisyon raporu.
1084  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 1972), 
s. 801-803.
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Tasarı, ancak 12 Mayıs 1972 günü toplanan 88 nci birleşimde yeniden ele 
alınabildi. Demokratik Parti grubu adına söz alan Necati Çakıroğlu (Trabzon) 
hükümet teklifi üzerinde Karma Komisyonca yapılmış değişikliklerin bazılarının 
uygun olmadığını veya yürürlükteki diğer kanunlar karşısında savunulması güç 
bir durum yarattığını belirterek Anayasanın 65 nci maddesine dayanan, Meclisçe 
kabul edilmiş 244 sayılı kanunun Bakanlar Kuruluna bazı uygulama anlaşmalarını 
kararname ile yürürlüğe koyma yetkisi varken Bakanlar Kuruluna Gümrük Kanunu 
ile bu konuda yeniden yetki verilmek istenmesinin yersiz ve isabetsiz olacağını ifade 
etti.1085 

Hüsamettin Başer (Nevşehir), Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının değiştirilmesinde büyük bir isabet olduğunu, 1931 
yılında çıkmış olan bu teşkilât kanunu ile 1972 senesinde meselelerin halledilmesine 
imkân ve ihtimal olmadığını ifade etti.1086 

Bu iki konuşmanın ardından maddelere geçildi ve 39 ncu birleşimde oylanan 
hususa göre üzerinde önerge verilmeyen maddeler okunarak kabul edildi. Birleşimde 
1 ilâ 41 nci maddeler görüşüldü. Maddelerin oluşturulmasına S. Zeki Köseoğlu 
(Rize), İhsan Kabadayı (Konya), Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri), Burhanettin Asutay 
(İzmir), Süleyman Çağlar (Manisa), Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve Salih Aygün 
(Amasya) önergeleriyle ve konuşmalarıyla katkıda bulundular.1087 

Gümrük kanunu tasarısının kalan 42 ilâ 183 ncü maddeleri 15 Mayıs 1972 
tarihinde toplanan 89 ncu birleşimde görüşüldü ve müzakereler tamamlandı. Bu 
birleşimde S. Zeki Köseoğlu (Rize) verdiği önergeler, Geçici Komisyon Başkanı Yaşar 
Bir (Sakarya) ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (Niğde) açıklamalarıyla 
kanunun yapımına katkı sağladılar.1088 

Kanunun tümü üzerinde son söz olarak ve lehte olmak üzere Sabahattin Savcı 
(Diyarbakır) söz aldı. Ayrıca oyunun rengini belirtmek üzere Hasan Tosyalı da 
(Kastamonu) kürsüye gelerek konuşmasını yaptı.

Kanun tasarısı, 1 Haziran 1972 tarihinde toplanan 96ncı birleşimde yapılan açık 
oylamada kabul edildi. Tasarı, oylamaya katılan 271 milletvekilinden 263 kabul, 3 
ret ve 5 çekinser oy aldı.1089 

19 Temmuz 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
Gümrük Kanunu 1 Ağustos 1972 tarih ve 14 263 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

1085  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 88 (12 Mayıs 1972), 
s. 581-583.
1086  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 88 (12 Mayıs 1972), 
s. 583-584.
1087  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 88 (12 Mayıs 1972), 
s. 584-606.
1088  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 89 (15 Mayıs 1972), 
s. 660-702.
1089  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 96 (1 Haziran 1972), s. 920.
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KANUN NO 1616: XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonlarının 
raporları Millet Meclisi’nin 19 Haziran 1972 tarihinde toplanan 108 nci birleşiminde 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı y. sözcü M. Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından 
verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşüldü. Tasarının tümü 
üzerinde söz isteyen olmadığından maddelere geçildi ve tasarının, Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde Cenevre’de, Türkiye’nin katıldığı 
1964-1967 Ticaret Konferansı sonunda Âkit Taraflarca yapılan tarife indirimlerini 
tespit eden ve 25. 9. 1967 tarih ve 6/8905 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile 
Türkiye tarafından onaylanan ‘Genel Anlaşmaya ek 1967 Cenevre Protokolü’ne 
bağlı, 23 maddeden ibaret, XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 3. 2. 1968 
tarih ve 6/9499 sayılı Bakanlar Kurulu kararının onaylanması kabul edildi.1090 

Tasarı 21 Haziran 1972 tarihinde toplanan 110 ncu birleşimde 236 kabul ve 2 
çekinser oyla kabul edildi.1091 19 Temmuz 1972 tarihinde Senato tarafından da kabul 
edilen tasarı kanunlaşmış oldu.

KANUN NO 1658: Bazı Tekel Maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde 
edilen hasılatın TC Merkez Bankasında açılacak bir Deprem Fonu hesabında 
toplanmasına dair 9.3.1972 tarihli ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde 
eklenmesine dair kanun 

Bâzı tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T.C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında toplanmasına dair 9. 3. 1972 
tarihli ve 1571 sayılı Kanunu geçici ikinci madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İmar ve İskân ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 18 Aralık 1972 
tarihinde toplanan 22 nci birleşiminde, Plân Komisyonu Başkanı Kevni Nedimoğlu 
tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.

Tasarının tümü üzerinde İlhan Ersoy (Kütahya) söz aldı ve tatiller ve sair 
müstacel işler arasında bugüne kadar kanunlaşamamış olan bu tasarının bir an evvel 
kanunlaşmasının büyük azap içerisinde yardım bekleyen depremzede vatandaşların 
imdadına koşulmasını temin edeceğini, Hüsamettin Başer (Nevşehir) deprem 
olmadığı için Merkez Bankasında bir hayli para toplandığını, bu paranın sel baskını, 
yangın gibi tabiî âfetlerde kullanılabilmesi için 1571 sayılı Kanunda bir değişikliği 
öngören yeni bir kanun tasarısı olduğunu, ancak bir deprem olduğu zaman ek 
ödenek ve tahsisat bulmak için çalışmak yerine hiç değilse Merkez Bankasındaki 

1090  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 108 (19 Haziran 1972), 
s. 439.
1091  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 110 (21 Haziran 1972), 
s. 607.
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bu fondan 1/3 kadar bir kısmının deprem için ayrılmasının ve diğer kısmından diğer 
tabiî âfetlere verilmesinin yararlı olacağını ifade ettiler. Plan Komisyonu sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz (Ankara) söz alarak açıklamalarda bulundu. Hayrettin Uysal 
da (Sakarya) Sakarya’da şiddetli yağmurlar sonucu büyük sel felâketinin vuku 
bulduğunu, bu tasarının sel baskınını, kaymaları, çığ felâketini de âfet kavramı 
içerisine alarak bunların telâfisi için yapılacak ödemeleri, Tekel maddelerinden elde 
edilmekte olan kârdan ayrılmış belirli bir fondan karşılamayı mümkün kılacağını 
ifade etti. Hayrettin Nakiboğlu da (Kayseri) görüşlerini açıkladı. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen üye bulunmadığından maddelere 
geçildi ve tasarının 1 nci maddesi, Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zamlardan 
elde edilen hâsılatın T.C. Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair 9. 3. 1972 günlü ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci maddeyi 
ekledi. Geçici 2 nci madde deprem fonu hesabında toplanan paraların bir kısmının, 
Bakanlar Kurulu kararı ile ve sonradan fona iade edilmek şartıyla, diğer tabiî 
âfetlerde, bunların gerektirdiği hizmetlerde ve yardım işlerinde de kullanılabileceğini, 
ilgili Bakanlık ve kuruluşlar emrine de verilebileceğini, paraları kullanma esas ve 
usullerinin ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, İmar ve İskân Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edileceğini hükme bağladı.1092 

Maddeye, Baha Müderrisoğlu (Konya), Ertuğrul Akça (Manisa), Süleyman 
Mutlu (Afyon Karahisar), Kenan Aral (Tunceli) İlhan Ersoy (Kütahya), Reşit Ülker 
(İstanbul) görüş ve önerileri ve değişiklik önergeleriyle katkıda bulundular. İsmet 
Kapısız (Yozgat) tasarının tümü üzerinde söz aldı. 

13 Şubat 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen tasarı, 
21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1695: İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malullerine ve 
şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı 
Kanuna bazı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar 
Beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziini dair 
30. 5. 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu 
mütalaası ile Plan Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 13 Temmuz 1972 tarihinde 
toplanan 126 ncı birleşiminde Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Cihat Bilgehan 
(Balıkesir) tarafından verilen öncelik ve eivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele 
alındı.

Teklif üzerinde söz isteyen Hüsamettin Başer (Nevşehir), kanun teklifinin 8. 6. 
1929 tarih ve 1486 sayılı Kanunla kabul edilen ve Birinci Cihan Harbinden çıktıktan 
sonra harp malûlleri ve şehitlerin yetimlerini himaye kastıyla getirilen, tütün 
satışından gelen kârların 1/3’ünün Ziraat Bankasında açılacak hesaba depo edilmesi 
ve buradan da harp malûllerine ve  şehitlerine dağıtılmasıyla ilgili olduğunu, 1929’da 

1092  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 22 (18 Aralık 1972), 
s. 388-395.
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ilk fon açıldığı zaman 800 bin lira olan bu paranın 1960 yılında 76 milyon liraya 
vardığını, ancak harp malûllerinin sayısının günden güne azaldığını ifade etti. 1929 
yılında üçte bir nispeti denildiği halde malûllerin, şehitlerin nispeti azaldığına ve 
para da çoğaldığına göre bunun 1/6 olarak belirlenmesi veya bir tavan konulması 
gerektiğini belirten Başer, paranın kalan kısmının da köy yoluna, okuluna, suyuna 
aktarmada fayda olduğunu vurguladı.

Bu konuşmadan sonra maddelere geçildi ve 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı 
inhisar beyiyeleri üçte birlerinin Harp Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tahsis ve 
Tevzii hakkındaki Kanuna aşağıdaki maddeler eklendi: 

Ek madde 1. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
(a), (b), (c), (ç) ve (d) fıkralarına göre harp malûllüğü statüsünün 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerinde bulunan subay ve erlerle 5 ve 6 ncı dereceye giren subayların almakta 
oldukları inhisar beyiyeleri üçte birleri halen dağıtılan miktarları üzerinden saklı 
tutulur. Ancak, bu kanun uyarınca inhisar beyiyeleri ikramiyesi alan birinci fıkra 
kapsamına giren 5 ve 6 ncı derece malûlü erlerin ikramiyeleri bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde muayyen nispetler dahilinde artırılarak 5 
000 liraya, şehit, dul ve yetimlerinin almakta oldukları ikramiyeler ise bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 yıllık bir süre içerisinde muayyen nispetler 
dahilinde artırılarak 6 000 liraya yükseltilir.

Ek madde 2. — Barışta veya olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı 
hallerde, talim, tatbikat veya manevra ile görev sırasında çeşitli harp silâh veya 
vasıtalarının yahut da görevin sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılanlarla aynı 
şekilde görev esnasında ölenlerin dul ve yetimlerine, Askerî harekâtı gerektiren iç 
tedip hareketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanılmasında Silahlı Kuvvetler ile 
birlikte görevlendirilenlerden bu görevin sebep ve tesirleri nedeniyle T.C. Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre haklarında dereceli vazife malûllüğü işlemi 
uygulananlar ile görev sırasında ölen sivil iştiraklerin dul ve yetimlerine; inhisar 
beyiyeleri üçte birlerinden harp malûlleri ile şehit, dul ve yetimlerinin saklı tutulan 
hakları dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden 1485 sayılı Kanunda belirtilen 
esas ve usullere göre ödeme yapılır. Bu madde hükmüne girenlere dağıtılan miktarlar 
statülerine göre harp malûlleri ile şehit dul ve yetimlerinin saklı tutulan haklan 
seviyesine ulaştıktan sonra artan miktar Hazineye devredilir. Ancak maddenin ikinci 
fıkrası hükmüne giren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerimden özel kanunlarına göre 
nakdî maluliyet veya ölüm tazminatı alanlar bu kanun hükmünden istifade edemezler.

Ek madde 2 üzerinde söz isteyen Hasan Tosyalı (Kastamonu), 3 ncü fıkrada, 
1/3 nispetinde bir tütün beyiyesinin Maliye Vekâletine, Hazineye verilmesinin doğru 
olmadığını ifade etti. Reşit Ülker (İstanbul) vazife malûlü olanlar ile askerî vazife 
malûllerinin aynı olmadığını, Anayasa Mahkemesinin zaten bu nedenle bu teklifi 
daha önce iptal ettiğini, ödemelerden kalan paranın Hazineye değil, bir oran dahilinde 
Emekli Sandığı Kanununa tabi bütün vazife malullerine tevzi edilmesi gerektiğini 
ve Komisyondan maddeyi geri alarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. 
Hilmi İşgüzar (Sinop) harp malülleriyle vazife malûllerinin aynı olmadığını; 1936 
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yılında harp malûlü subayın 1 128 iken, 1969 yılında bu sayının 299’a düştüğünü, 
harp malûlü er toplamının 10 815’den 1969 yılında bu da 2 725’e düştüğünü, şehit 
ailesi sayısının ise 28 653’ten, 14 893’e indiğini ifade ett. Bu kanun maddesinin 
geri alınması ve bu fon dikkate alınmak suretiyle yeniden bir kanun tedvini yoluna 
gidilmesi gerektiğini belirten İşgüzar, harp malulleri, dul ve yetimleri için dondurulan 
miktarın dışında kendilerine verilen ikramiyelerin tespit edilmek suretiyle artan 
kısmının Hazineye verilmeyerek bütün sivil sektörde vazife alan sivillerle askerî 
sektörde vazife alan, asker, er ve sivillerin vazife malullerine bu fondan maaş veya 
ikramiye verilmesinin daha yerinde olacağını belirtti. Naci Gacıroğlu (Erzurum) 
harp malulleri arasında tazminat açısından ortaya çıkan eşitsiziğini giderilmesi 
gerektiğini belirtti. Ali Naili Erdem de (İzmir) şahsı adına söz alarak görüşlerini dile 
getirdi. Reşit Ülker’in (İstanbul) konuşması oturumun sona ermesi nedeniyle yarım 
kaldı.1093

Müzakereler 14 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 127 nci birleşimde devam 
etti. Reşit Ülker (İstanbul) konuşmasını tamamlamak üzere kürsüye davet 
edildi. Ülker, 1485 sayılı kanunun şehitler, gaziler, dul ve yetimlerle ilgili bir 
kanun olduğunu, Anayasa Mahkemesinin bunlarla diğer vazife malûllerinin eşit 
tutulmayacağı kararını verdiğini, konunun Emekli Sandığı Kanununun 44 ncü 
maddesinde sayılan adî malûllük, vazife malûllüğü, harp malûllüğü ayrımına göre 
çözümlenebileceğini ifade etti. Sadi Binay (Bilecik) Komisyonun, bu maddeyi 
sadeleştirmek, daha anlaşılır bir hale getirmek ve sosyal adalete aykırı düşen  
farkları izale etmek için geri alarak yeniden getirmesi gerektiğini belirtti. 

Komisyon, Reşit Ülker (İstanbul) ve Hasan Tosyalı (Kastamonu) tarafından 
verilen önergelerle birlikte 2 nci maddeyi geri aldı.1094

Komisyon, 4 Ocak 1973 tarihinde toplanan 33 ncü birleşimde maddeyi Genel 
Kurul’a sundu. Yeni metin üzerinde Reşit Ülker (İstanbul) ve Hüsamettin Başer 
(Necşehir) önergeler sundular. Bu birleşimde ek 3 ve 4 ncü maddeler de kabul 
edildikten sonra tasarının tümü oya sunularak kabul edildi.1095

Cumhuriyet Senatosu tarafından geri gönderilen kanun teklifi, 5 Mart 1973 
tarihinde toplanan 72 nci birleşimde ele alındı. Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği 
metin Meclisin oyuna sunuldu ve benimsendi. Madde, Senatodan gelen değişik 
şekliyle böylece kanunlaştı.1096

Kanun, 15 Mart 1973 tarih ve 14477 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1093  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 126 (13 Temmuz 1972), 
s. 567-576. 
1094  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 127 (14 Temmuz 1972), 
s. 625-630.
1095  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 33 (4 Ocak 1973), 
s. 449-456.
1096  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 72 (5 Mart 1973), 
s. 610-611.
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KANUN NO 1725: XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları, 
Millet Meclisi’nin 5 Mart 1973 tarihinde toplanan 72 nci birleşiminde, Plân 
Komisyonu Sözcüsü Mustafa Kemal Yılmaz (Ankara) tarafından verilen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi teklifinin kabul edilmesiyle ele alındı.1097

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GATT) çerçevesinde Türkiye’nin Cenevre’de ilgili akit taraflar ile yaptığı ikili 
taviz görüşmeleri sonunda akdettiği anlaşmalar sonucunda kesinleşen, XXXVII 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin 
yürürlüğe konulmasına dair olan 8. 1. 1968 tarih ve 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararnamesinin onaylanmasını hükme bağladı. 2 nci madde, birinci maddede yazılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kalkan eski liste ile ilgili 31. 8. 1964 tarih ve 
6/3582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkındaki 14. 12. 1967 tarih 
ve 968 sayılı kanunu yürürlükten kaldırdı. 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 12 Mart 1973 tarihinde toplanan 75 nci birleşiminde 
yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 238 milletvekilinden 231 kabul, 2 ret ve 5 
çekinser oyla kabul edildi.1098 

Cumhuriyet Senatosu tarafından 8 Mayıs 1973 tarihinde kabul edilen kanun, 
18 Mayıs 1973 tarih ve 14539 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1097  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 72 (5 Mart 1973), s. 
623-629.
1098  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 75 (12 Mart 1973), 
s. 168.
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KANUN NO 1305: Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
Kanun 

Çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı oldukça erken bir tarihte, 
5 Ocak 1970 tarihinde toplanan 21 nci Birleşimde Meclis’e sunuldu ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarına havale edildi. Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker, Burdur Milletvekili Mehmet Özbey, Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz 
ve 11 milletvekili ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı’nın aynı mahiyetteki 
kanun teklifleri ve Tarım, Ticaret ve Plân komisyonları raporları 18 Mayıs 1970 
tarihinde toplanan 82 nci Birleşimde ele alındı. 

Tarım alanında faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir kısmı küçük çiftçi 
işletmeleriydi ve bu işletmelerin çoğunluğu; ekim sahasının darlığı, ilkel tarım 
usullerinin uygulamışı ve bunların sonucu olarak üretimdeki düşüklük nedeniyle 
verimli birer ekonomik birim olmaktan uzaktı. Tarımsal üretimin tabiat şartlarına 
bağlılığını azaltacak tedbirlerin alınamamış olması nedeniyle üretimdeki istikrarsızlık 
küçük çiftçi işletmelerinin durumunu daha da sarsmaktaydı. Tasarı, bu durumdaki 
çiftçileri kapsamına alarak normal vâdelerinde ödenemedikleri için vâdesi geçen 
hesaplara intikal ettirilmiş olan veya ürünlerinin mâruz kaldığı tabiî âfetler 
yüzünden ertelenen ve halen bakiyeleri hesaplarda bulunan alacaklardan dolayı 
borçlu çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesini ve çiftçi borçlarından faiz alınmamasını amaçlıyordu. Ayrıca, 
tasarı taksitlerini vâdesinde ödemeyen çiftçilerin borçlarının tamamına muacceliyet 
verileceğini ve bunun faize tabi olacağını da öngörüyordu. 

Tasarı, 82 nci Birleşimde, Bütçe Plân Komisyonu Başkanı Nuri Bayar 
tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesiyle görüşülmeye başladı. Takririn 
aleyhinde söz isteyen İsmail Hakkı Alaca (Kars), gündemde acil olarak 45 sayılı 
Hâkimler Kanununun tadilâtına dair lâyiha olduğunu, bunun 1 500 den fazla savcıyı 
ilgilendirdiğini ve öneminin küçümsenmiş olmasından dolayı yüzlerce savcının 
özlük ve atanma işlerinin engellendiğini,  dolayısıyla zirai borçların taksitlendirilmesi 
tasarısının bütçe müzakerelerinden sonraya bırakılmasını talep etti. Önergenin 
lehinde söz alan Sadrettin Çanga (Bursa) ise kanunun sekiz madde olduğunu, usul 
müzakereleriyle vakit geçirmek ve kürsüyü bir politik mülâhazayla kullanmak yerine 
kanun tasarısıyla meşgul olmaları gerektiğini söyledi. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi kabul edildi ve ilk sözü C. H. P. grubu adına alan 
Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir) tasarının öncelikle iki bin liraya kadar olan çiftçi 
borçlarının on yıl ve on eşit taksite bölmek suretiyle ertelenmesini hedef tuttuğunu, 
ardından erteleme tarihinin 1.1.1970 olmasını öngördüğünü söyledi. Tasarının genel 
olarak 6 ay gibi bir gecikmeyle Mclis’e geldiğini, bu gecikme süresince siyasi 
iktidarın bu tasarıyla çiftçi üzerinde baskı kurduğunu belirten Sandıkçıoğlu, partisinin 
çiftçi borçlarını erteleyecek olan Hükümet tasarısının anahatlarını yetersiz ve eksik 
bulduğunu da sözlerine ekledi. C.H.P.’nin, 1. 500 liraya kadar ödenmemiş küçük 
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çiftçi borçlarının tamamen affedilmesini, 2 000 liraya kadar olan çiftçi borçlarının 
ertelenmesi yerine 10 000 liraya kadar olan borçların ertelenmesini ve faizsiz olarak 
taksitlere bağlanmasını ve hükümet tasarısındaki 1. 1. 1970 tarihinin “kanunun 
neşri tarihinden itibaren” olmak üzere veya en azından “1. 3. 1970 tarihi” olmak 
üzere değiştirilmesini istediklerini belirten Sandıkçıoğlu, bu taleplerin gerekçelerini 
örnekler üzerinden rakamlarla açıkladı.1099

Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Nebil Oktay  (Siirt), bugün köylerde 
yaşayan vatandaşların Türkiye nüfusunun % 68 ini teşkil ettiğini, ihracat gelirinin 
% 85 inin zirai ürünlerden elde edildiğini ve millî gelirin 1/3 ünün zirai gelirlerden 
elde edildiğini söyleyerek başladığı konuşmasında kanun teklifinin Türk çiftçisinin 
ve ziraatinin büyük meselelerini halletmekten ve zirai üretimi müspet yolda 
geliştirmekten uzak olduğunu vurguladı. Türkiye’de 3,5 milyon zirai işletmeden 1,5 
milyonunun kredi alamadığını ve kredi alanların çoğunun 300 liradan aşağı kredi 
aldığını vurgulayan Oktay, bu kanun teklifinin siyasi maksatlardan öte bir amacı 
olmadığını ve asıl meselenin, 3202 sayılı ve günün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak Ziraat Bankası Kanunu başta olmak üzere kredi mevzuatı, toprak baremi, 
tüketim kredileri halini almış bulunan aynı kredilerin ıslahı, zirai kredilerin üretimi 
artırıcı bir yola şevki gibi temelden halledilmesi gereken meseleleri Meclise getirmek 
ve büyük çapta bir zirai reform yapma  zorunluluğu olduğunu söyledi. 

Tasarının tümü üzerinde Adalet Partisi grubu adına söz alan Fahri Uğrasızoğlu 
(Uşak), Adalet Partisi iktidarının yalnız 1969’dan bu yana değil, 1965 seçimlerinde 
millî bakiye sistemine rağmen iktidara geldikten sonra dahi köylülere ve çiftçilere 
büyük yardımlarda

bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasında bu tasarının da Adalet Partisi 
iktidarının memleketin ekonomik dengesini, gelirlerini ve giderlerini zedelemeden, 
Ziraat Bankasını felce uğratmadan köylüye yapabileceği en büyük yardımı yapması 
şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.  Güven Partisi grubu adına ikinci kez 
söz alan İhsan Kabadayı (Konya), köylünün ürün fiyatlarından, hayat pahalılığından, 
gübre ve makina fiyatlarından muzdarip olduğunu söyleyerek bu kanunun çıkmasını, 
ama bu kanunun daha büyük bir reformun ilk adımı olması gerektiğini belirtti. 
C.H.P. grubu adına söz alan Kemal Çilesiz (Giresun), köylülerin yalnız Ziraat 
Bankasına değil daha ziyade tefecilere borçlu olduğunu, Ziraat Bankası’na zaten 
borçlu bulunan ve yeni krediler alamayan büyük bir çiftçi kütlesinin tefecilere 
başvurmak ve ağır faizlerle para almak zorunda kaldıklarını, köylerdeki iktisadi 
hayatın eski yıllara nazaran daha da kötü bir duruma düştüğünü söyleyerek başladığı 
konuşmasında, getirilen tasarının küçük zirai üreticiyi koruma amacı gütmediğini ve 
adaletsiz olduğunu, ancak köylünün içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum 
bakımından borçlarının taksitlendirilerek vâdeye bağlanmasına son derece ihtiyacı 
olduğundan âdilâne esaslara bağlanmak suretiyle bir kanun çıkarmanın zorunlu 
olduğunu vurguladı. Bu itibarla Hükümet tasarısının 1 nci maddesinin değil, Tarım 

1099  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), 
s. 794-797.
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Komisyonunun değiştirdiği 1 nci maddenin kabulünün uygun olacağını, çünkü 
Tarım Komisyonu değişikliğinin “borçların taksitlendirilmesi yeniden kredi almaya 
engel değildir” şeklinde bir madde içerdiğinden bu değişikliğin kabul edilmesiyle 
daha adil bir kanun çıkacağını ifade etti.1100

Tasarının tümü üzerinde şahısları adına söz alanlardan ilk olarak Maraş 
milletvekili İbrahim Öztürk, tasarının gerçek bir ihtiyaca cevap vermek ve çiftçi 
kütlelerinin durumunu iyileştirmek amacından çok, onun hoşuna giderek oyunu 
alabilmek amacıını taşıdığı için cılız bir bünyeye sahip olduğunu, reformcu tedbirler 
alınmadıkça çiftçi borçlarının tecil, taksit, hattâ af gibi formüllere bağlanmasının geçici 
tedbirler olmaktan ileri geçmeyecek, köylü kütlelerini ileride daha müşkül durumlara 
sokacak önlemler olduğunu açıkladı. Kemal Ataman  (Ankara), C.H.P.’nin ortanın 
solunda, insancıl ve halkçı bir tutum izlediğini, halkın çoğunluğunu meydana getiren 
köylülerin yoksulluktan, fukaralıktan, ağanın, tefecinin zulmünden, baskısından 
kurtarabilmek için onu iktisadi yönden de kalkındırmayı amaç edindiğinive köylüye 
dönük ve halka dönük bir düzen değişikliğinin savunucusu olduğunu belirterek 
Anayasanın emrettiği reformları çıkarmak zamanı geldiğini, bunun başında toprak 
reformu olduğunu ve köylünün üretimini artırmasının sağlanması, üretim artışından 
meydana gelecek değerin geniş ölçüde köylünün olması ve köylünün artan ekonomik 
gücü ile Türkiye’nin hızlı sanayileşmesine katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. 
Ataman, bu kanun tasarısının C.H.P.’nin belirttiği şekilde Meclis’te kabul edilmesi 
durumunda Türk köylüsünün kendini sömürülmekten, yoksulluktan kurtarıp 
mutluluk ve refah şartlarını arama mücadelesini kolaylaştıracağını ve belki de 
birikmiş borçlarını da zamanında ödeme imkânlarını bulacağını söyledi. 1101

Reşit Ülker  (İstanbul), bu kanun tasarısının Türk çiftçisinin gerçek ihtiyacını 
karşılıyacak bir kanun olmadığını, özellikle ertelemeye tabi tutulanların 10 senelik 
bir süre içerisinde tekrar kredi alamıyacakları yolundaki iddia doğru ise, bu türlü 
bir tecile uğramak başlıbaşına bir engel teşkil edeceğini vurguladı ve kendisi ve 
C.H.P.’li milletvekilleri tarafından verilecek önergelere iltifat edilmezse tasarının 
eksik çıkarılmış bir kanun olacağını ifade etti. Ata Topaloğlu (Ordu), tasarının 
gerekçesinde hava şartlarının müsait gitmemesi gibi bâzı sebepler ileriye sürülmekle 
birlikte tasarının asıl nedeninin gelip geçen hükümetlerin zirai ürünler üzerindeki 
fiyat tesbitlerinin ve ihracat rejiminin aksaklığı gibi sebepler dolayısiyle üreticinin 
elinden mahsulünün eksik fiyatlarla mubayaa edilmesi olduğunu belirtti. Topaloğlu, 
tasarının ödeme gücünü kaybetmiş çiftçilerin sadece bir kısmına kolaylık sağlamak 
amacını güttüğünü, tasarının aslen bütün çiftçilere uygulanması gerektiğini açıkladı. 
Tasarı hakkında şahsı adına konuşmak isteyen 19 milletvekili daha bulunduğu 
için Genel Kurulun almış olduğu karar veçhile 20 Mayıs Çarşamba günü bütçe 

1100  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), 
s. 797-806.
1101  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), 
s. 806-811.
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müzakerelerine başlanacağından Meclis Başkanı birleşimi kapattı.1102 Çiftçi 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısının görüşülmesine 1 Haziran 
1970 tarihinde toplanan 93 ncü Birleşimde devam edilecekti.  

1 Haziran 1970 tarihinde toplanan 93 ncü Birleşimde tasarı üzerinde söz alan 
Ticaret Bakanı Gürhan Titrek (C. Senatosu Çankırı Üyesi), Tarım Reformu Kanununun 
2 nci maddesinin küçük çiftçileri “yıllık geliri yeter gelirli tarım işletmelerinin 
gelirinden az olan ve ailenin ihtiyacını karşılamak üzere işletme dışından ek gelir 
sağlaması gereken işletme” olarak tanımladığını 1963 genel tarım sayımına göre zirai 
işletmelerin % 86’sının, 1 ile 100 dekar arasında küçük işletmelerden oluştuğunu, 
getirilen kanunda 1 ilâ 2 000 lira arasında Ziraat Bankasından para almış, vâdesi 
geçmiş olan küçük çiftçilerin borçlarının taksite bağlanacağını belirtti. Borçlu 
adedinin 1 332 790 ve taksite bağlanacak Ziraat Bankası alacaklarının miktarının 
ise 1 348 168 000 TL olduğunu söyleyen Bakan, 2 000 liraya kadar borçların 
ertelenmesi durumunda % 80,2 küçük çiftçi ailesinin, 10 000 liraya kadar ertelenmesi 
durumunda ise % 96 küçük çiftçinin yasadan yararlanacağını söyledi. C.H.P. grubu 
adına söz alan M. Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir),  kanun teklifinden itibaren yedi 
ay geçmesine rağmen hâlâ çiftçilerin bekletildiğin ertelenme ve affın Meclis’ten 
çıkarılmadığını, bunun ise çiftçi üzerinde hem maddi, hem mânevi ağır bir baskı 
oluşturduğunu söyledi. Sandıkçıoğlu, kanunun zaman geçirmeksizin çıkarılmasını 
ve köylünün maddi sıkıntılarının çözülmesini talep etti.1103 Müzakerelerin ve verilen 
kifayet önergelerinin ardından maddelerin okunmasına geçildi: 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kreldi kooperatiflerince, 
3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin a, b, c fıkralarına ve 6118 sayılı Kanuna göre 
açılan kredilerden borçlu bulunanların 1. 1. 1970 tarihi itibariyle, her ne sebep ve 
suretle olursa olsun vâdesi geçmiş veya ertelenmiş, anaborçları 2 000 liraya kadar 
olanlar, işlemiş faiz ve masrafların ilâvesiyle 10 yıl vâdeye ve 10 eşit taksite bağlanır.

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1970 yılma gelmek üzere her yılın mahsul toplama ve 
satış zamanlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca tesbit olunur.

Madde üzerinde söz alan Mevlût Ocakçıoğlu (Niğde), maddeye “aslı 500 liraya 
kadar olan borçlar affedilir” şeklinde bir ekleme yapılmasını, İbrahim Cüceoğlu 
(Ankara), bir önerge ile 2 000 liraya kadar olan bütün çiftçi borçlarının 10 yıl faizsiz 
takside bağlanması, 2 000 ilâ 10 000 biraya kadar olan bütün çiftçi borçlarının ise 
faiz ve masraflarıyla birlikte 5 yıl takside bağlanmasını talep etti. Şükrü Akkan 
(İzmir), 1970 yılı içinde kredi almış çiftçilerin de ertelemeden yararlanabilmesi için 
vâdenin 1. 11. 1971 yılına alınması için önerge verdiğini; Nadir Yavuzkan (Burdur), 
“borçlarının vâdesini geçirmiş olanların” hükmünün kabul edilmesi ve “2 000 ilâ 10 
000 lira arasındaki borçların da 5 yıl vâdeye bağlanması” için önerge sunacağını; 
Coşkun Karagözoğlu (İzmir), borç vâdesinin hiç değilse kanunun yürürlük tarihine 
kadar uzatılmasının,  ikibin liraya kadar konulmuş bulunan tavanın onbin liraya 
çıkarılmasının ve ikibin liranın üzerinde onbin liraya kadar olan borçların faizli 

1102  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 82 (18 Mayıs 1970), s. 815.
1103  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 93 (1 Haziran 1970), s. 4-10.
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olarak tecil edilmesinin gereğini belirttiler. Gıyasettin Karaca (Erzurum), madde 
kapsamının ve taksite tabi tutulan çiftçi adedinin biraz daha geniş tutulması için bu 
tarihin 1. 3. 1970 olarak kabulünü ve ilk ödeme taksidinin Ekim 1970 yerine Ekim 
1971 olarak kabul edilmesini talep etti. İhsan Kabadayı (Konya), ertelenecek miktar 
üzerinde konuşulurken Ziraat Bankası’nın verdiği kredi miktarlarının, alacaklarını ve 
takat derecesinin düşünülmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanı Gürhan 
Titrek (C. Senatosu Çankırı üyesi) söz alarak 10 000 lira kredi alan çiftçinin küçük 
çiftçi sayılamayacağını ve Ziraat Bankasının getirilen bu tasarıdaki rakamlardan 
fazla bir şey yapmasının imkânı olmadığını belirti. Âdil Turan (Uşak), nüfusun 
yüzde 80 i demek olan Türk köylüsünün her türlü imkânlardan uzak olduğu için 
hemen hepsinin 500 liraya kadar borçlu olduğunu, bu yüzde 80’in tüm borçlarının 
affı için teklif vereceğini söyledi. 1104 

Madde hakkında yukarıda özetlenen konuşmala çerçevesinde yirmi üç değişiklik 
önergesi verildi, bunlar komisyon uygun görmediği için Meclis tarafından kabul 
edilmedi.  

Madde 2. — Taksitlendirilecek banka ve tarım kredi kooperatifleri alacakları için 
borçlulardan faiz alınmaz.

Madde üzerinde söz alan Sait  Reşa (Hatay), maddenin uygun ancak yetersiz 
olduğunu, vadesi geçmiş borçlulara da işletme imkânını verecek bir hükmün de 
eklenmesini şifahen talep etti.  

Madde 3. — Taksitlendirme işlemi, borcun aynî veya şahsi teminatının sukutunu 
icabettirmiyeceği gibi, borçlunun kefillerine de kefaletten çekilme hakkını bahşetmez.

Vahit Bozatlı (Sivas), teklifteki 3 ncü maddenin gerek şahsi gerek aynî teminatların 
tamamını emretmesi hususuyla aynı kanun tasarısının 6 nci maddesindeki “Borçlular 
yeni senetlere bağladıkları takdirde bu kanun hükümlerinden yararlanabilir” 
hükmünün çeliştiğini ve 3 ncü maddenin gereksiz hale geldiğini açıkladı. Ayrıca; 
bir kefilin veya bir teminatın sorumluluğunun devam edip etmiyeceğinin tâyin ve 
takdirinin Medeni Kanun, Borçlar Kanunu hükümlerine bağlı olduğunu belirten 
Bozatlı, bir kefile iradesinin dışında getirilen bir kanunla kefaletin devam etmesi 
hususunda hukuka aykırı bir madde tedvin edilmiş olacağını belirtti. Bu itibarla 3 
ncü maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Talât 
Köseoğlu (Hatay), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Gıyasettin Karaca (Erzurum) ve 
Doğan Kitaplı  (Samsun) maddenin hukuka aykırılığı konusunda söz aldılar.1105 
Madde hakkında verilen dört takrirden yalnızca Talât Köseoğlu’nun “Taksitlendirme 
işlemi, borçlunun gösterdiği, şahsına ait aynî teminatının sukutunu icabetltirmez. 
Borçlunun kefillerinin yükümlülüğü esas borçlanma mukavelesinin hükümlerine 
göre tâyin edilir” şeklindeki önerisi üzerine madde tadil edildi. 

1104  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 93 (1 Haziran 1970), 
s. 11-37.
1105  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 93 (1 Haziran 1970), 
s. 38-39.
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Madde 4. — Taksitlendirilen alacakların taksitleri vâdelerinde tamamen tahsil 
olunur. Borç taksitlerinden her hangi birini vâdesinde ödemiyenlerin borçları 
muaccelliyet kazanır. Taksitleri vâdelerinde ödenmiyen alacakların faizleri, bu 
alacaklara ait sözleşmelerde yazılı nisbetler üzerinden, borçlularından tahsil olunur. 
Vâdesinde ödenmiyen alacakları için banka ve kooperatifler 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının takip ve tahsili hakkındaki kanun hükümlerine göre kovuşturma 
yapmaya ve bu kanunun bahşettiği haklardan faydalanmıya yetkilidir.

Bu madde hakkında söz isteyen Kemal Kaya (Kars), taksitlerin müddeti 
geçtikten sonra paranın tahsili hakkında bir hüküm getiren maddenin son fıkrasında, 
Ziraat Bankasının âmme alacaklarına ait 6183 sayılı Kanunun hükümlerinden 
faydalanacağını, oysa verilen paranın borç olduğunu ve Ziraat Bankasının kendi 
kanununa göre veya icra yoluyla takip etmesi gerektiğini, bu hususta Başkanlığa bir 
önerge vereceğini söyledi. Kaya’nın verdiği takrir Vahit Bozatlı (Sivas) tarafından 
desteklendi ve Komisyon yeniden redakte etmeyi kabul etti.1106 Değişiklikten sonra 
“Umumi ve 3202 sayılı Kanun hükümlerine göne takibatta bulunulur” cümlesinin 
metindeki 4 ncü ve son fıkranın yenine ikame edilmesi kabul edildi. 

Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, 
borçluları bu kanun hükümleri dâhilinde taksitlendirme işlemini yapmaya mûtat 
usuller dairesinde davet ederler.

Borçlular kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde borçlu 
bulundukları banka teşkilâtına ve tarım kredi kooperatiflerine müracaatla borçlarını 
banka usullerine göre gerekli maddi ve şahsi teminat vermedikleri ve yeni senetlere 
bağlatmadıkları takdirde bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar.

5 nci madde hakkında Doğan Kitaplı’nın verdiği takrire Mehmet Atagün ve Fahri 
Uğrasızoğlu’nun da katılmasıyla madde değiştirildi. Son fıkraya meddede italikle 
görülen ibare eklendi.

Madde 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, bu kanunun kapsamına giren borçlular 
hakkında giriştikleri icra, takip, haciz ve satış işlemlerini derhal durdurarak 
taksitlendirme işlemlerine başlarlar.

7 nci maddeye geçmeden önce Coşkun Karagözoğlu (İzmir) ile Mustafa Kemal 
Çilesiz (Giresun)ve Hasan Tosyalı (Kastamonu) tarafından birer önerge ile “Bu 
kanuna göre borçların tahsilinin takside bağlanması borçlu üreticilere mevcut ve 
yeni kredilerinin verilmesine engel teşkil etmez” şeklinde yeni bir yedinci madde 
önerisi verildi. Bu metin 7 nci madde olarak kabul edildi.

Geçici Madde 1. — 2 000 liraya kadar borçlulara sözleşmelerinde yazılı 
nisbetler üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hesaplanacak 
faizler Genel Bütçeye her yıl konacak ödenekle T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ödenir.

1106  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 93 (1 Haziran 1970), 
s. 42-43.
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Geçici Madde 2. — 1 nci maddedeki miktarlardan fazla vâdesi geçmiş borcu 
olanlar kanunun şart koştuğu taksitlendirilecek miktarı borcunu ödemek suretiyle 
indirirse bu kanundan istifade ederler.

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kanunun tümü hakkında lehte Ahmet Şener (Trabzon) ve aleyhte Ömer Buyrukçu 

(Antalya) konuştular. Tasarı 16 Haziran 1970 tarihinde Millet Meclisi’nde kabul 
edildi ve yasalaştı. 

Kanun 29 Haziran 1970 tarih ve 13533 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1311: Türkiye bağcılığının modernleştirilmesi ve bağcılığımızın 
kalkındırılması hakkında Kanun 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve on iki milletvekili Türkiye’de bağcılığın 
modernleştirilmesi ve bağcıların kalkındırılması hakkında kanun teklifi verdiler. 
Tasarı ve 18 numaralı Geçici Komisyon raporu 13 Nisan 1070 tarihli 68 nci 
Birleşimde Meclis’e ulaştı.1107 Tasarı Türk bağcılığının zor durumda olduğu 
anlayışıyla hazırlanmış ve maliyetlerin yükselmesi, üzüm fiyatlarının değişmemesi, 
verimin düşük olması nedenleriyle Ege bölgesinde bağların sökülmeye başlanmasının 
bağcılığın geliştirilmesi için önlemler alınmasına gerekçe olmuştu. İklim koşulları, 
soğuk vurması ve yağmur nedeniyle bağcılıkta verim düşmüş ve yıllık ihraç 
miktarının yarısını oluşturan kuru üzümde gelirler azalmıştı. Kanun teklifi ile 
bağcılığın modernleştirilmesi, döviz kaynağının korunması ve geçimini bağcılıktan 
temin eden insanların gelirlerinin artırılması amaçlanmaktaydı. 

Tasarı hakkında müzakerelere 2 Haziran 1970 tarihinde toplanan 94 ncü 
Birleşimde 18 numaralı Geçici Komisyon sözcüsü Edirne milletvekili Mustafa 
Harmancıoğlu tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle başlandı.  
Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya),  Ege bölgesinde 
toprakların yıllar boyu işlenmiş olması, dinç olmaması, teknik ziraatin tatbik 
edilmemesi, floksera gibi hastalıkların salgın halinde gelişmesi dolayısıyla üzüm 
bağcılığının veriminin düştüğünü, bağcılığın teknik bir sistemde üzüm yetiştirme 
imkânlarına kavuşturulması ve Türkiye’nin yıllık üretiminin 500 tona ulaştırılmasıyla 
dünya piyasalarını ele geçirmenin ve rekabet imkânlarının doğacağını vurguladı. 
Kabadayı, bu tasarının getireceği yıllık 30 000 000’luk fonlarla bağcılık takviye 
edilirse Ege köylüsünün gelişeceğini, bütçede büyük dış ticaret açığı ülkenin dış 
ticaret açığının kapanmasına fayda sağlayacağını belirtti. C. H. P. grubu adına 
söz alan Coşkun Karagözoğlu (İzmir), Türk bağcılığının gerilemesine çare olacak 
yeni kredi imkânı hazırlayacak olan bu kanunu grubunun şükranla karşıladığını 
belirterek başladığı konuşmasında çekirdekli yaş ve kuru üzümün Güney-Doğu 
Anadolu’da Gaziantep, Urfa, Malatya, Diyarbakır, Maraş, Mardin illerinde; Orta-
Anadolu’da Nevşehir, Niğde, Kayseri, Ankara ve Eskişehir ilerinde; Kuzey-

1107  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 68 (13 Nisan 1970), s. 231.
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Anadolu’da Tokat; Batı-Anadolu’da Isparta, Muğla, Denizi, İzmir, Manisa, Balıkesir 
illerinde yetiştirildiğini, yalnız Ege’de İzmir, Manisa ve Balıkesir’de 250 000 dekar 
çekirdekli üzüm bağı mevcut olduğunu ve Türkiye’de senede ortalama olarak 40-50 
000 ton çekirdekli üzüm yetiştirildiğini belirtti. Tasarının, sayıları on binleri bulan 
çekirdekli üzüm yetiştiren üreticiye uzun vadeli, düşük faizli kredi vermek suretiyle 
dış ticaretteki döviz gelirlerini arttırma olanağı vereceğini söyleyen Karagözoğlu, 
700 000 dekarda yapılan bağcılığın 450 000 dekarını oluşturan çekirdeksiz 
üzüm üretiminin de desteklenmesinin, Türk bağcılarının dış pazarlarda rekabet 
edebilecek evsafta üzüm yetiştirmelerinin temin edilmesinin gerektiğini vurguladı. 
Kanun tasarısının 1 nci maddesinde bir noksanlık olduğunu ve değişiklik önergesi 
verdiklerini belirten Karagözoğlu, yüksek sistemde bağ yetiştirmekle yetinilmemesi 
ve bütün bağcıların bundan yararlandırılması gerektiğini ifade etti. Adalet Partisi 
grubu adına söz alan Süleyman Çağlar (Manisa), tasarıdan, ülkeye 24 - 25 milyon 
dolar gelir sağlayan 65 000-70 000 bağcı ailesinin yararlanacağını, Güven Partisi 
grubu adına ikinci defa söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), ihracata dönük olan 
her nevi zirai ürünlerin, gerek bitkisel ve gerekse hayvansal ürünlerin miktarını 
artırmak, yetiştirmek, maliyetini indirmek, dış pazarlarda daha kolay alıcı bulmak 
için zirai ürünler için Ziraat Bankası’nın 3202 sayılı Kanununun a, b, c fıkraları 
gereğince verilen kredilerin faiz miktarının % 2 ye indirilmesi ve böylece üretim 
maliyetinin düşürülmesini istediklerini belirtti. C.H.P. grubu adına söz alan Mustafa 
Ok (Manisa) krediden daha çok küçük bağcıların öncelikle yararlanacağını, Ege’deki 
bağcıların % 90’ının 2 ilâ 15 dönüm arasında küçük bağ işletmeleri olduğunu, bu 
kanunla % 5 faiz ve 15 sene vâde 5 sene ödemesiz kredi sistemi getirilerek bağcılığın 
modernleşmesinin sağlanmasının amaçlandığını vurguladı. Adalet Partisi grubu 
adına konuşan Doğan Kitaplı (Samsun) bu kanunun özellikle Ege Bölgesine hitap 
ettiğini ve bunun tashih edilmesi gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanı Gürhan Titrek 
(C. Senatosu Çankırı Üyesi) söz alarak kanunun bölgesel bir kanun olmaktan ziyade 
Türkiye›nin bütün bölgelerindeki üzüm yetiştirici bağcıların ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek genişliğe getirilmesini Meclis’ten talep ederek Ziraat Bankası’nın teşvik 
tedbirlerinden bağcıların yararlandırılmasının teşvik edilmesini diledi. Son sözü alan 
Adil Turan (Uşak), tasarının, bağcıların kredilerden yararlanabilmeleri için ihracatlık 
üzüm yetiştirme şartı getirdiğini, can çekişen klâsik bağcılığın gelişmesi için yeni 
bir hüküm bulunmadığını ve bunu temin için Başkanlığa bir önerge sunduğunu 
belirtti.1108 

Müzakerelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçildi:
Madde 1. — Bağların yüksek sisteme alınması veya yüksek sistemde bağ 

yetiştirilmesi, sergi yerlerinin betonlanması ve üzerlerinin tente ile örtülmesi için 
bağcılara % 5 faizli azami 15 yıl vadeli projeye dayanan kontrollü kredi verilir.

Tesbit edilen faiz haddi ile T. C. Ziraat Bankasınca bu tür kredilere uygulanmakta 
olan faiz oranları arasındaki fark mütaakıp bütçesinin Maliye Bakanlığı tertiplerine 
konacak ödenekten karşılanır.

1108  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 94 (2 Haziran 1970), 
s. 56-73.



495

Madde hakkında söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop),  birinci maddenin bağcılığın 
geliştirilmesi ve bağcılıkla iştigal eden şahısların başka sahalara geçmelerini 
önlemek amacı güttüğünü ve ihracat için faydalı olacaklarına inandıklarından 
birinci maddenin yerinde olduğunu söyledi. Selahattin Hakkı Esatoğlu (Nevşehir), 
bir bölgenin özel çıkarları için kanun yapılamayacağından kanunun kapsamının 
genişletilmesini verdiği değişiklik önergesinin kabul edilerek birinci maddenin 
Türkiye’deki tüm bağcıları kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Şinasi 
Çolakoğlu  (Gaziantep), 1 nci maddenin değiştirilmesi yönünde bir önerge verdiklerini 
ve yüksek sisteme geçmek veya yüksek sistemde bağcılık yapmak yerine, bölgelerin 
özelliğine göre bağcılığın ıslah edilmesi ve kalkındırılması gerektiğini belirtti. Baha 
Müderrisoğlu (Konya), bağcılığın modernleştirilmesi ve bütün bölgeleri kapsayacak 
şekilde kanunun değiştirilmesi gereğine işaret etti. Cahit Angın (Çorum), kanunun 
Ege bağcılığının yanında tüm Türkiye bağcılığını kapsamı içine alması gerektiğini, 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), diğer bölgelerde yapılan bağcılığın desteklenmesinin 
zorunluluğunu ifade etti. Komisyon adına söz alan İbrahim Aytaç (Balıkesir), 
maddeye “Bağ yetiştiren ve bağcılıkla iştigal eden bölgeler, özelliklerine göre bu 
kanunun hükümlerinden faydalanır” hükmünün ekleneceğini”, Meclis buna iltifat 
ederse maddenin değiştirileceğini belirtti. Turhan Özgüner (İçel), yüzde 5 faizin 
yüksek olduğunu ve indirilmesi gerektiğini ve maddenin çok geniş olduğunu, 
daraltılması gerektiğini ifade etti.1109 

Kanun teklifin birinci maddesiyle ilgili olarak on sekiz tâdil önergesi verildi. 
Komisyon Başkanı İbrahim Aytaç’ın (Balıkesir) maddeye eklenmesini talep ettiği 
fıkra, “Bağ yetiştiren ve bağcılıkla iştigal eden bölgeler, özelliklerine göre, (yatay 
sistemde bağlar dâhil) bu kanun hükümlerinden faydalanır” şeklinde maddeye ilave 
edildi. Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal tarafından verilen ve kanun başlığına 
“Türkiye” eklenmesi yönündeki önerge de kabul gördü. 

Madde 2. — Bağcılara açılacak krediler Tarım Bakanlığı Teknik Ziraat 
Teşkilâtınca onaylanan projelere istinaden verilir. Tarım Bakanlığı projelerin 
uygulanmasında bağcılara gerekli teknik yardımlarda bulunur. 

Madde üzerinde söz alan Hilmi İşgüzar (Sinop),  kredilerin verilmesinin 
Tarım Bakanlığına bağlı Teknik Ziraat Teşkilâtının onayına bırakıldığını, ancak 
proje hazırlanmasına ilişkin esaslar uygulamada zorluklar çıkacağını, kanunun 
yürürlüğünü üzerine alan Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
tarafından müştereken hazırlanan bir yönetmeliğin hazırlanması gerektiğini söyledi. 
Fakat bu yönde sunduğu önerge kabul görmedi.1110

Madde 3. — Bağcılığın modernleştirilmesi için açılacak krediden ihracattık 
yaş ve kuru üzüm yetiştiren bağ sahipleri ile bu maksat için yeniden bağ dikenler 
öncelikle yararlanırlar. 

1109  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 94 (2 Haziran 1970), 
s. 73-81.
1110  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 94 (2 Haziran 1970), 
s. 84-85.
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Madde üzerine söz alan Şinasi Çolakoğlu (Gazinatep), madde metnine “ihracatlık 
veya ilk ve son turfanda üzüm yetiştirenlere” tâbirinin konulmasını, Yusuf Ziya 
Yılmaz (Adıyaman), maddedeki “İhracatlık” kelimesinin kaldırılmasını talep ettiler, 
ancak önergeler kabul edilmedi.

Madde 4. — Bağcılar projelere dayalı olarak aldıkları bu kredileri proje ve 
gaye dışında kullanamazlar. Kullandıkları tekdirde, aldıkları kredilere vâdeleri 
beklenilmeden muacceliyet verilerek tahsili edilir.

Yüksek sisteme göre bağ tesisi tesis kredisi ajanlara 5 yıllık ödemesiz süre tanınır 
ve on eşit şekilde taksitte tahsil edilir.

Komisyon maddenin 2 nci fıkrasının “Yüksek sistem veya yatık sisteme göre bağ 
tesisi, tesis kredisi alanlara 5 yıllık ödemesiz süre tanınır ve 10 eşit şekilde taksitte 
tahsil edilir” şeklinde değiştirilmesi için önerge verdi ve önerge Meclis tarafından 
kabul gördü.1111

Madde 5. — Kredi dağıtımında 30 dönüme kadar olan küçük bağ işletmelerine 
öncelik verilir.

Krediler 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun hükümlerine göre teminata 
bağlanır.

Madde 6. — Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 7. — Bu kanunu Tarım, Ticaret ve Maliye Bakanları yürütür.
Tasarı, 14 Temmuz 1970 tarihinde kabul edilerek 23 Temmuz 1970 tarih ve 

13557 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1330: 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
21 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 84 ncü Birleşimde Meclis’e gelen 6964 sayılı 

Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarına havale 
edildi.1112 Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine dair tasarı Bursa milletvekili Kasım 
Önadım ve 12 üye tarafından verilmiş, Sakarya milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
üye de kanundan bâzı maddelerin kaldırılmasına ve bâzı maddeler eklenmesine dair 
tasarıyı sunmuştu. Tasarı hakkında Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 39 No. lu Geçici Komisyon raporunu 7 Temmuz 1970’de Meclis’e 
sundu.1113 Tasarı, 6964 sayılı kanunla Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin 
kuruluş tarihi 23 Mayıs 1957 olmasına rağmen kuruluş giderleri ödeneğinin 1963 
yılı bütçesine konulmuş olması nedeniyle kanunun fiilen uygulanmasına ancak bu 
tarihte geçilebildiği, kurulmaya başlıyan ve sayıları yıldan yıla artarak 619’a ulaşan 
ziraat odalarının dört yıllık faaliyetleri sırasında görülen aksaklıkların giderilmesi 

1111  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 94 (2 Haziran 1970), s. 87-88.
1112  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s. 82.
1113  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 121 (7 Temmuz 1970), s. 2.
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ve kuruluş giderlerinin karşılanabilmesi için bâzı değişikliklerin yapılması 
zorunluluğuyla getirilmişti.1114 Söz konusu kanunun bâzı maddelerinin Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiş olması da kanunun gelişinin nedenlerinden biriydi.  

Tasarı, 29 Temmuz 1970 tarihinde toplanan 135 nci Birleşimde Tarım Bakanı 
İlhami Ertem tarafından verilmiş bulunan öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle 
görüşülmeye başlandı. Rapor üzerinde A.P. grupu adına söz istemiş bulunan 
Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 1957 yılında bir kanun ile kurulması kesinleşmiş 
olan Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği’nin tarım kesiminde çalışan çiftçilerin 
teşkilâtlanması için düşünüldüğünü, Ziraat Odalarının bünyesinde 20 milyondan 
fazla üye bulunduğunu ve tasarının 1963 yılından itibaren uygulamada karşılaşılan 
aksaklıkları ortadan kaldırmak üzere getirildiğini söyledi. C.H.P. grubu adına kürsüye 
gelen Ahmet Şener (Trabzon) Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasanın 61 nci 
maddesinin son fıkrası esas alınarak ve 6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
iptal edilmesi sebebiyle tekrar Meclis’e getirilen bu kanunun çiftçiye faydalı hale 
getirilmesi gerekirken durumun tam aksi tezahür ettiğini belirtti. Kanun teklifinde, 
üye kaydının zorunlu hale getirildiğini, çiftçiye tohumluk, kredi, iyi damızlık, 
fide gibi ihtiyaçları verilmezken Ziraat Odasına üyelik aidatı alınmasının doğru 
olmadığını söyleyen Şener, kanunun çok önemli olduğunu, ancak tadillerle ülke 
tarımına faydalı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Güven Partisi grubu adına söz 
alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) Kanunu memnuniyetle karşıladıklarını, bu kanunla, 
Türkiye ziratçilerinin ve çiftçilerinin birleşmesi, kuvvetlenmesi, hak ve menfaatlerini 
koruyacak ziraat odaları gibi bir kuruluşun oluşmasını istediklerini, ancak Ziraat 
Odalarının üye aidatının çok yüksek olduğunu, Ziraat Odasının, köylünün, çiftçinin 
yanında olması ve onun hakkını koruması lâzım gelirken bu hakkı koruyamadığını, 
piyasada malzeme, traktör, âlet-edevat fiyatları yükselirken Odanın sessiz kaldığını, 
çiftçinin ve ziraatçinin ürünlerini iyi fiyatla satmasını sağlaması gerektiğini belirtti.1115 

Tasarı hakkında şahısları adına söz alanların ilki olarak kürsüye gelen Hilmi 
İşgüzar (Sinop) tarım kesimindeki çiftçilerin teknik bilgiden mahrum bulunduklarını, 
çiftçilerin eğitilmesi ve bilgi verilmesi işlevinde Ziraat Odalarının faydalı olamadığını, 
Türk köylüsünün sermaye, kredi, sosyal imkânlar, sigorta gibi ihtiyaçlarının 
bulunduğunu, köylü kooperatiflerinin desteklenmediğini, köylünün sosyal haklar, 
yaşlılık, emeklilik, ihtiyarlık, analık sigortalarından istifade edemediğini, dolayısıyla 
Türk köylüsünün sesini duyuracak yegâne organın Ziraat Odaları olacağını ifade 
etti. Reşit Ülker (İstanbul) kamu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan bu odalara 
çiftçilerin muhtarlar tarafından zorunlu olarak kaydedildiklerini, nizamnameye 
ve kanunun 20 nci maddesinden kaynağını alan tüzüğe göre aidat kesildiğini ve 
ödenmediği takdirde âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre 
cebrî icra yoluna gidildiğini, bunun da köylüyü son derece mağdur ettiğini söyledi. 

1114  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s. 756 vd: 223 Sıra Sayılı Rapor. 
1115  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s. 744-748.
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Odanın kamu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu, Anayasanın 122 nci maddesinden 
gücünü aldığı ve Anayasa Mahkemesinin yorumunun bu yönde olduğu göz önüne 
alınınca çiftçilerin isteyenlerinin üye olma, istemeyenlerin Odaya girmeme gibi bir 
durumun olmayacağını belirten Ülker, tabipler, esnaflar gibi çiftçilerin de kendi 
meslek kuruluşlarına yazılmadıkça iş göremeyeceklerini, çiftçilerin mutlak surette 
bu odalara yazılması zorunluğunu vurguladı. Anayasa Mahkemesi’nin kanunun 
ilgili maddesini fazla aidat alındığı gerekçesiyle 1970 senesinin Mart ayında iptal 
etmesi üzerine tasarının metninde 20 nci maddenin üyelikleri beş dereceye ayırdığını 
ve üye derecelerinin tâyininde üyenin yıllık gayrisâfi çiftçilik gelirinin dikkate 
alınacağının bildirildiğini söyledi. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) köylülerin örgütlenmesi 
gerektiğini, Odaların eğitime önem vermesinin zorunlu olduğunu ve kanunun yararlı 
olacaüını, ancak aidatların iyi bir düzenlemeden geçirilerek yeni vergi kanunlarına 
uygunluğunun sağlanması gerektiğini ifade etti.1116 

30 Temmuz 1970 günü toplanan 136 ncı Birleşimde Tarım Bakanı İlhami Ertem 
rapor üzerindeki konuşmalara cevap vermek üzere kürsüye geldi ve çok büyük bir 
kütleyi ilgilendiren ve en önemli değişikliğin Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasını 
sağlayıcı ilkeleri getiren bu kanunun tabiî olarak mecburi üyeliği getireceğini, bütün 
odaların mecburi üyelikle kurulmuş olduklarını, Ziraat Odası’nın da kamu kuruluşu 
niteliğinde bir teşekkül olduğunu ve Türkiye’nin yirmi iki milyonunu temsil eden 
ziraat odalarının da mecburi üyeliğe dayanacağını, ancak üyelik aidatının Türk 
çiftçisinin gerçek ödeyebileceği miktara indirilmiş olduğunu söyledi. Tasarıda 
çiftçilerin beş sınıfa ayrıldığını ve son sınıf olan beşinci derece yani, beşbin liradan 
aşağı geliri olan çiftçilere de ancak yılda bir lira gibi bir aidat ödemeyi gerektirdiğini 
belirten Bakan, yeni tasarının eski kanundan farklı olarak tamamen Anayasanın 122 
nci maddesine uygun olarak kendi organlarını, kendisinin ve kendi içinden seçmesini 
olanaklı kılmış olduğunu söyledi. Ziraat Odaları’nin pahalı bir teşkilât olmadığını 
ve ülkenin her tarafında Odaya bir ilgi duyulduğunu belirten Bakan Ertem, A.P. 
iktidarının taban fiyat politikası ile ve yaptığı destekleme alımları ile Türk çiftçisinin 
ürünlerini değerlendirmeyi uygulamaya koymuş bir iktidar olduğunu, 1962-1963 
yılında yalnızca beş ürünün, 1964-1965 yılında altı ürünün taban fiyatı tespit 
edilmişken 1969-1970 yılında taban fiyat uygulanan ürün adedinin onikiye çıktığını 
ve amaçlarının bütün tarım ürünlerini taban fiyata kavuşturmak ve böylelikle 
çiftçinin ürününün değerini sağlama olduğunu sözlerine ekledi. C.H.P. grubu adına 
söz alan Veli Bakirli (Manisa) tasarının tüm çiftçilere ağır külfetler getirdiğini, Ziraat 
Odaları’nın çiftçi hakları konusunda hiçbir etkisi olmayan tutumu ile 22 milyon 
çiftçinin hiçbir zaman sesi olamadığını, köylülerin kendilerine hiç yararı olmayan bu 
kuruluştan kurtulmak için bir yasayı sabırsızlıkla beklediklerini, Ziraat Odalarının 
tek faydasının bâzı adamların bu kuruluşun sırtından bedava beslenmeleri olduğunu 
ve Odaların birtakım kimselere arpalık görevi yaptığını söyledi. Tarım ürünleri 
fiyatlarının yıllardır aynı durmasına karşın tarımsal girdilerin fiyatlarının çok arttığını 

1116  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s. 748-754.
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belirten Bakirli bu kanunun Tarım Bakanlığının bu odalara en az 2 milyon lira, Ziraat 
Bankası’nın 1 milyon lira yardım öngördüğünü, bunun fakir milletin parasının ulufe 
dağıtır gibi dağıtma anlşamına geleceğini söyeyerek konuşmasını tamamladı. Rapor 
üzerinde görüşmelerin yeterli olduğuna dair Musa Doğan (Kars) tarafından verilen 
yeterlik önergesi kabul edildi ve maddelere geçildi.1117 

Tasarının maddeleri üzerinde Hüsamettin Başer (Nevşehir), Tarım Bakanı İlhami 
Ertem (Edirne), Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 
Ahmet Şener (Trabzon), İsmail Hakkı Alaca (Kars), Reşit Ülker (İstanbul), Baha 
Müderrisoğlu (Konya),  Hasan Türkay (İstanbul), Musa Doğan (Kars), Burhanettin 
Asutay (İzmir), Mehmet Kazova (Tokat), Turhan Özgüner (İçel), Vahit Bozatlı 
(Sivas) söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler. Ayrıca, Şevket Doğan (Kayseri), 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), Kemal Önder (İzmir), Mustafa Aksoy (Kırşehir), Veli 
Bakirli (Manisa), Hasan Çetinkaya (Erzincan), Burhanettin Asutay (İzmir), İsmail 
Hakkı Alaca (Kars), Baha Müderrisoğlu (Konya), Hüseyin Abbas (Tokat), Reşit 
Ülker (İstanbul), Ahmet Şener (Trabzon), Turhan Özgüner (İçel), Tarım Bakanı 
İlhami Ertem, Süleyman Çağlar (Manisa), Abdülkâdir Özmen (Mardin) değişiklik 
önergeleri verdiler.1118

Ziraat Odaları kanun tasarısının bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının görüşülmesine 137 nci Birleşimde de devam edildi. 30 Temmuz 
1970 günü toplanan 136 ncı Birleşimde kanun tasarısının 1 nci maddesinin içinde 
bulunan 4, 6, 8, 9, 11, 17 ve 19 numaralı maddeler kabul edildi, 18 numaralı madde 
komisyona geri gitti. Komisyon tarafından geri çekilmiş bulunan oda idare heyeti 
ve meclislerinin feshi hakkında 18 numaralı madde 137 nci Birleşimde geri geldi 
ve tartışmasız kabul edildi. 137 nci birleşimin en tartışmalı maddesi Odalara giriş 
ücretleri ve yıllık aidatlar konusunu ilgilendiren 20 nci maddeydi. Buna göre, odalara 
kayıtlı bulunan üyelerden tahsil olunacak yıllık aidat miktarları üyelerin derecelerine 
göre belirleniyor, 100 000 lira veya daha yukarı geliri olanlar birinci derece kabul 
edilip binde dört; 50 000 ilâ 100 000 liraya kadar geliri olanlar ikinci derece olup 
binde üç; 25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri olanlar üçüncü derece addedilip binde 
iki; 5 000 ilâ 25 000 liraya kadar geliri olanlar dördüncü derece olup binde bir ve 5 
000 liradan az geliri olanlar beşinci derece çiftçi addolunup binde yarım oranına göre 
aidat verecekleri hükme bağlanıyordu. Odalara giriş ücretleri de birinci derecedeki 
çiftçiler için 100, ikinciderecedeki çiftçiler için 50, üçüncü derecedeki çiftçiler için 
25, dördüncü derecedeki çiftçiler için 10 ve beşinci derecedeki çiftçiler için 1 lira 
olarak belirleniyordu. Madde hakkında C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Şener 
derecelendirmenin kriterlerinin belli olmadığını, muhtarlıklardan alınacak belgelere 
dayanacağı için keyfi ve belirsiz olacağını, Ziraat Odalarının çiftçilere bir katkısı 
olmadığı halde köylünün elde ettiği gelirden pay alınacağını söyleyerek maddeye 

1117  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 136 (30 Temmuz 1970), 
s. 764-769.
1118  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 136 (30 Temmuz 1970), 
s. 770-799.
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itiraz etti. Maddeye İsmail Hakkı Alaca (Kars), Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Turhan 
Özgüner (İçel) Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve Hüsamettin Başer (Nevşehir) söz 
alarak madde hakkındaki endişelerini ve itirazlarını dile getirdiler. Madde üzerinde 
verilen önergeler Komisyona verildi.1119 

Açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye gelen Tarım Bakanı İlhami Ertem 
(Edirne) 

Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasını sağlayacak olan bu tasarının getirdiği aidatın 
da kabul edilmesi gerektiğini belirterek Ziraat odalarının kuruluşunun henüz yeni 
olduğunu, 7 yıllık bir kuruluşun Türk çiftçisinin bütün sorunlarına çare olamayacağını, 
ancak köylünün bilinçlenmesini ve Türk çiftçisinin menfaatlerini korumayı vazife 
bilmekte ve bunun gereklerini yerine getirmekte olduğunu söyledi. Odaların 
aidatlarının yüksek olmadığını, odaların Türk çiftçisinin eğitilmesi için kurslar ve 
seminerler düzenleyeceğini, bunun da  mecburi olacağını belirten Bakan Ertem, 
çiftçilerin teşkilatlanması için tasarının kabulünün zorunlu olduğunu söyledi.1120 
Maddeler ve önergeler üzerinde uzun müzakerelerden sonra kanunun tümü üzerinde 
lehte, Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri) bu yasanın 
çiftçileri de teşkilâtlandırmış olduğunu, Anayasanın sosyal devlet anlayışı felsefesine 
uygun olarak çiftçilerin de üyesi bulundukları odaları veya birlikleriyle her türlü fikir 
ve kanaatlerini serd ederek haklarını savunacaklarını, görüşlerini söyleyebileceklerini 
ve ülkenin tarım politikasına katkıda bulunacaklarını belirtti. Kanunun aleyhinde söz 
alan Hüsamettin Başer (Nevşehir) Türk çiftçisinin en yakınında Tarım Bakanlığı’nın, 
ardından Zirai Mücadele ve Zirai Donatım Kurumlarının, sonrasında ise Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin geldiğini, Ziraat Odası’nın gelir ve aidat 
ile üye kayıt aidatı istediği için çiftçilerin tercih etmedikleri bir kuruluş olduüunu, 
bu tasarının geçmişin hatalarını düzeltmesini beklediklerini ifade etti. Kanunun 
tümünün açık oya sunulup kabulünden sonra Tarım Bakanı İlhami Ertem bir teşekkür 
konuşması yaptı.1121 

7 Ocak 1971 tarihinde kabul edilen Kanun, 20 Ocak 1971 tarihli Resmî Gazete’nin 
13729 ncu nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi.1122

KANUN NO 1380: Su Ürünleri Kanunu 
Millet Meclisi’nin bir önceki döneminde, 28 Mayıs 1969 tarihli 98 nci 

birleşiminde kabul edilmiş olan Su Ürünleri Kanunu, 19 Ocak 1970 tarihinde 
toplanan 27 nci birleşime, Cumhuriyet Senatosu geri gönderilme yazısı ile birlikte 
ulaştırıldı ve tasarı yeniden Plân Komisyonuna verildi.1123 

1119  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), 
s. 880-887.
1120  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), 
s. 896-897.
1121  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 137 (31 Temmuz 1970), s. 919.
1122  Kanunun 5 sayfalık metni için bkz.: Kanunlar Dergisi, Cilt 54, s.2-6.  
1123  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 27 (19 Ocak 1970), s. 204.
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Tasarıya dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
Meclis’in 21 Mayıs 1970 tarihli 84 ncü birleşiminde dağıtıldı, ancak tasarının 
görüşülmesi ertelendi.1124 

Nihayet Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 Ocak 1970 tarihli 26 ncı 
birleşiminde değiştirilerek, işari oyla kabul edilen Su Ürünleri Kanunu, Plân 
Komisyonu raporu ve 157 ve 157 ye 1 sıra sayılı eklerinin gündeme alınmasına 15 
Ocak 1971 tarihinde karar verildi.1125 Plân Komisyonu, raporunda, tasarı üzerinde vâki 
değişiklikleri, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları oturumda görüştüğünü 
ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından kanun tasarısına bâzı maddelerin 
ilâve, bâzı maddelerin metinleri tâdil edildiği ve bâzı maddelerin numaralarının 
değiştiğini belirterek benimsenen ve benimsenmeyen değişikliklerle tasarının Genel 
Kurul’un tasvibine arz edilmek üzere Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu belirtiyordu. 

Millet Meclisi’nin 15 Ocak 1971 tarihinde Başkanvekili Fikret Turhangil 
başkanlığında  toplanan 36 ncı birleşiminde Su Ürünleri Kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu müzakere edilmeye 
başlandı. Rapor üzerine söz alan Ahmet Şener (Trabzon) Cumhuriyet Senatosu’nda 
Millet Meclisi’nin, Ticaret Bakanlığına bilgi ve belge verme zorunluluğu hususunda 
kabul ettiği 26 ncı maddenin (değişiklikler nedeniyle 28 nci madde) değiştirilerek 
bunun Tarım Bakanlığına bilgi verme haline dönüştürüldüğünü, Tarım Bakanlığı 
teşkilatının her yerde bulunduğunu ve teşkilatın Tarım Bakanlığı’na bağlı kalmasının 
doğru olduğunu ifade etti. İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon), Su ürünleri kanun 
tasarısını, yetersiz olmakla birlikte Demokratik Parti olarak benimsediklerini, ancak 
bu teşkilâtın Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde olmasını parti olarak daha uygun 
bulduklarını belirtti. Doğan Kitaplı (Samsun), tasarı hükümet tarafından hazırlanırken, 
mevcut bulunan Su Ürünleri Müdürlüğü Teşkilâtı ve Ticaret Bakanlığının bu işlere 
baktığı dikkate alınarak düzenlendiğini, ancak Senato tarafından bu hususun Tarım 
Bakanlığı olarak değiştirildiğini, su ürünleri meseleleriyle Ticaret Bakanlığı’nın 
meşgul olduğunu ve bu Bakanlığına bağlı bir Su Ürünleri Müdürlüğü bulunduğunu 
söyleyerek Meclisin eski kararına iltifat edilmesini istedi. Süleyman Mutlu (Afyon 
Karahisar), su ürünlerinden Ticaret Bakanlığının bünyesinde bulunan Su Ürünleri 
Müdürlüğünün gereği şekilde istifade edemediğini, Ticaret Bakanlığı’nın sadece 
satışla ilgilendiğin, oysa Tarım Bakanlığının bünyesinde, verdiği burs ile yetiştirdiği 
yüksek ziraat mühendislerinin ve veteriner hekimlerin bulunduğunu, dolayısıyla 
tasarının Cumhuriyet Senatosundan geldiği gibi ve değiştirilmiş şekliyle kabul 
edilmesi gerektiğini ifade etti. Kanunun tümü üzerinde Doğan Kitaplı (Samsun) bir 
kez daha söz alarak kanunun çıkmasının sebebinin mevcut Su Ürünleri Müdürlüğü 
teşkilâtının mevzuattaki noksanlıklar sebebiyle asıl ve istenilen görevini yerine 
getirememesi nedeniyle mevzuatla takviye edilmesinden ibaret olduğunu ve böylece 
kabul edilmesi gerektiğini söyledi.1126 

1124  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 84 (21 Mayıs 1970), s. 83.
1125  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 36 (15 Ocak 1971), s. 37.
1126  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 36 (15 Ocak 1971), 
s. 59-62.



502

Tasarının maddeleri hakkında Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar) ve Salih 
Aygün (Amasya) söz aldılar.

Maddelerin görüşülmesine 18 Ocak 1971 tarihinde toplanan 37 nci birleşimde 
de devam edildi. Maddeler hakkında Hasan Ali Gülcan (Antalya), Yusuf Ziya Yağcı 
(Ankara), Cevat Sayın (Edirne), M. Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir), Turhan Özgüner 
(İçel), Doğan Kitaplı (Samsun), Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Plân Komisyonu adına 
Rıfkı Danışman (Erzurum), Hüsamettin Başer (Nevşehir), İsfendiyar Çakıroğlu 
(Trabzon), Süleyman Mutlu  (Afyon Karahisar), Reşit Ülker (İstanbul), Burhanettin 
Asutay (İzmir) ve Ahmet Şener (Trabzon) söz aldılar. Tasarının, Meclisin ilgili 
Komisyonunca benimsenmemiş olan 24 ncü, 28 nci ve geçici 4 ncü maddelerine 
ilişkin Cumhuriyet Senatosu değişikliklerden 24 ncü maddeye ilişkin benimsememe 
yönündeki Komisyon kararı milletvekilleri tarafından kabul edildi. 28 nci maddeye 
ilişkin ve benimsememe yönündeki komisyon kararı Meclis tarafından  reddedildi. 
Geçici 4 ncü maddeye ilişkin ve benimsememe yönündeki komisyon kararı ise kabul 
edildi. Böylece 24 ncü maddenin ile geçici 4 ncü madde, Anayasanın 92 nci maddesi  
uyarınca Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin eşit sayıda bulunacakları 
bir Karma Komisyona gitmesi zorunluğu ortaya çıktı.1127 

Su ürünleri kanunu tasarısında Senato’nun yaptığı değişikliklerden Meclis 
tarafından benimsenmeyen maddelere dair Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Plân komisyonlarından 7 şer üyenin katıldığı Karma Komisyon raporu 22 Mart 
1971 tarihinde toplanan 75 nci birleşimde yeniden ele alındı. Meclis tarafından 
kabul edilmeyen ve trolle avlanmayı kısmen serbestleştiren 24 ncü madde hakkında 
Mehmet Niyazi Gürer (Balıkesir), Sadrettin Çanga (Bursa), Turhan Özgüner (İçel), 
Karma Komisyon Sözcüsü Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Ata Topaloğlu (Ordu), 
Mehmet Aslan (Hatay), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Tarım Bakanı İlhami Ertem 
(Edirne), Mehmet Ali Aybar (İstanbul) ve Hüsamettin Başer (Nevşehir) söz aldı. 
Meclis, Cumhuriyet Senatosunun 24 ncü madde olarak tedvin ettiği maddeyi 
kabul etmedi ve Millet Meclisinin bu maddeye ait olan (eski 22 nci madde) kabul 
edildi. Millet Meclisinin kabul ettiği metin; içsular, Marmara Denizi, İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarında her çeşit trol ile su ürünleri istihsalinin yasak olduğu, ancak 
bilimsel maksatlarla yapılacak incelemelerde trolün kullanılabileceği, dip trol ile 
su ürünleri üretiminin ayrı bir tüzükle düzenleneceği, orta su trolünün dip trolü 
olarak kullanılmasının yasak olduğu ve sünger avında kullanılan kankavanın trolden 
sayılmayacağına dair hükümler içeriyordu. 

1961 Anayasası’nın 92 nci maddesinin 5 nci fıkrasına göre Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benimsemezse, her iki Meclisin ilgili 
komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üyelerden bir karma komisyonun 
hazırladığı metni veya Cumhuriyet Senatosu metnini ya da daha önce kendisi 
tarafından hazırlanmış olan metni olduğu gibi kabul etmek zorunda olduğundan açık 
oya başvuruldu. Madde, Millet Meclisi’nin kanunun ilk halindeki metnini kabul 

1127  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 10, Birleşim 37 (18 Ocak 1971), 
s. 78-99.
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etmesiyle kesinleşti. Karma Komisyonun, geçici 4 ncü madde metninde Cumhuriyet 
Senatosu tarafından yapılan değişikliği benimsememesi üzerine yapılan oylamada 
Karma Komisyon kararı kabul edildi ve geçici 4 ncü madde metinden çıkarıldı.1128

Müzakerelerin böylece tamamlanmasıyla Su Ürünleri Kanunu 22 Mart 1971 
tarihinde kanunlaşmış oldu. 4 Nisan 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan kanun yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1412: Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3. maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı Millet Meclisi’nin 12 Mart 1970 tarihli 54 ncü birleşiminde Ticaret ve 
Plân komisyonlarına gönderildi. 8 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 78 nci birleşimde 
gündeme alınmasına karar verilen kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları, TMO’nin iştigal edeceği alanların genişletilmesini öneriyor, bu alanlar 
içine özellikle baklagillerin de dahil edilmesini uygun buluyordu. 24 Haziran 
1938 gün ve 3491 sayılı Kanunla, müstahsil ve müstehliki iştigal mevzuuna giren 
hususlarda korumak amacı ile bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulan Toprak 
Mahsulleri Ofisi Bakanlar Kurulu kararnameleri ile hububat, çeltik ve pirinç gibi ana 
maddelerin mubayaa ve satışı ile iştigal etmekteydi. Gelişen iktisadi durum bilhassa 
baklagiller bakımından müstahsil ve müstehliki korumak mecburiyetini de ortaya 
çıkarmış bulunduğundan bu tasarıya gerek duyulmuştu. Çeşitli toprak ürünlerinin 
üretiminin güven altına alınması için taban fiyatlar tespit edildiği halde baklagiller 
bunun dışında kalmıştı. Tasarı, Toprak Mahsulleri Ofisinin daha verimli çalışmasını 
sağlamak ve üretici ve tüketiciyi korumak amacıyla 3491 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin tadil edilmesini öngörüyordu.1129 

Daha önce görüşülmesi ertelenmiş olan kanun tasarısı 26 Nisan 1971’de toplanan 
91 nci birleşimde görüşüldü. Tasarının tümü üzerinde söz isteyen Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu sözcüsü Mevlüt Ocakçıoğlu (Niğde) baklagillerin Ofisin iştigali 
içerisine alınmasının gecikmiş olduğunu, protein ihtiva eden, yurt dışında geniş talebi 
bulunan, 8,5 milyon hektar ekime müsait ve ekim yapılan toprağı bir sene nadasta 
boş kalma durumundan kurtaracak olan baklagillerin çok önemli olduğunu ifade etti. 
Baklagiller ziraatine itibar edilmemesinin nedeninin zaman zaman fiyatların çok 
düşmesi nedeniyle çiftçilerin zarar etmesi olduğunu söyleyen Ocakçıoğlu, kanunun 
kabulüyle baklagiller ziraati ile uğraşmakta olan çiftçilere imkân, iştah ve garanti 
sağlanacağını, dolayısıyla bu değişikliğe Cumhuriyet Halk Partisi olarak taraftar 
olduklarını belirtti.1130 

1128  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 75 (22 Mart 1971), 
s. 347-364.
1129  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 91 (4 Nisan 
1971), s. 27 vd.; 129 ve 129 a 1 nci Sıra Sayılı ekler: Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları.
1130  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 91 (4 Nisan 1971), 
s. 14-15.
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Tasarı hakkında Hüsamettin Başer (Nevşehir) Toprak Mahsulleri Ofisinin 
sadece buğdayı değil, soğuk hava depoları kurarak patates, üzüm gibi mahsulleri  de 
değerlendirmesi gerektiğini, yeni teklifin yerinde olduğunu ve bu konuda bir önerge 
verdiğini ifade etti. Mehmet  Aytuğ (Elâzığ) Toprak Mahsulleri Ofisinin mercimek, 
nohut, fasulye ve emsali baklagillerle de iştigal ettiğinde, yapacağı alımların bir 
çok esnafın şikâyet konusu olacağı kanısı uyansa da öyle olmayacağını ve tasarının 
lehinde olduğunu vurguladı. Cevat Sayın (Edirne) 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 3 ncü maddesinde yapılan  değişikliği kişisel olarak olumlu 
karşıladığını belirtti. Ali Rıza Uzuner (Trabzon), Ofisin baklagillerle de uğraşması 
nedeniyle çok daha güçlü ve şartların gerektirdiği bir kuruluşa kavuşturulması ve 
fiyat istikrarını sağlamak yönünden yeni ödevler yüklenmesi gerektiğini belirtti.  
Uzuner, ayrıca, hububat, pirinç, yaş meyva ve sebze, yağlı tohumlar, zeytinyağı,  
şeker, şarap, domuz eti, kümes hayvanları eti, yumurta, sığır eti, süt mamulleri, 
yaprak tütün,  vs gibi ürünler yanında 2 Şubat 1971 tarihinde de su ürünlerinin 
ortak bir piyasa nizamına bağlandığını ve bu tarımsal ürünlerin bir kısmının 
Toprak Mahsulleri Ofisinin faaliyetleri ile doğrudan ilgili olduğu için TMO’nun bu 
çalışmaları  yerine getirmek için teşkilâtlanmış olması gerektiğini sözlerine ekledi. 
Hilmi İşgüzar (Sinop) maddenin yerinde olduğunu, buğdaydan başka diğer hububat, 
bakliyat ve yağlı tohumların da doğrudan doğruya Toprak Mahsulleri Ofisinin 
çalışma sahası içerisine alınması gerektiğini ve Bakanlar Kurulunun kararına dahi 
lüzum olmadığına inandığını belirtti. Hasan Tosyalı (Kastamonu), söz konusu 
ürünlerin istihsalinde geçen işçi emeği, kullanılan motorlu araçlar, gübre, sulama 
ücretleri, tarla kiraları, taşıt ücretleri, harmanlama masrafları çok fazla olmasına 
karşılık başta Büyük Millet Meclisi ve hükümet ve onun icra organı olan Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bu maliyetlerin çok altında bir taban fiyatı tespit ettiğini, bunun 
çiftçiyi mağdur ettiğini, yeni hükümetin buğdaya, pirince ve diğer ürünlere hakiki 
değerinin verilmesini sağlamasını talep etti.1131 

Tasarı hakkında başka söz isteyen olmadığından buğdaydan başka diğer 
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve Bakanlar Kurulu kararı ile lüzum görülecek 
diğer tarım ürünlerinin de buğday gibi Ofisin iştigal konusuna alınabileceğine 
dair değişiklik okundu. Madde üzerinde söz isteyen Hasan Ali Gülcan (Antalya) 
maddenin yazımında bir küçük değişklik yapılırsa iki kere “buğday” sözcüğünün 
geçmeyeceğini ifade etti. Plân Komisyonu adına söz alan Rıfkı Danışman (Erzurum) 
Toprak Mahsuleri Ofisinin gerek personel durumu, gerekse yurt sathına yayılmış 
geniş teşkilâtı ve depoları ile kendisine bu kanunla tevdi edilen görevleri tam 
mânasiyle yapacak durumda olduğunu, Ofisin, örneğin Trakya ‘da yağlı tohumlar 
kooperatiflerine destek, teknik yardım, malzeme ve personel yardımı gibi ve Güney 
Doğuda bakliyat kooperatifleriyle yardımlaşma gibi hububat alımı dışında faaliyetleri 
olduğunu ve maddenin ifadesinin uygun ve aynen kabulünde fayda olduğunu belirtti. 
Madde üzerinde başka söz isteyen Baha Müderrisoğlu (Konya) Toprak Mahsulleri 

1131  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 91 (4 Nisan 1971), s. 
15-22.
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Ofisinin mubayaa edeceği yeni ürünler için depo olanaklarını, yeterli teknik elemanı 
ve eksperi olup olmadığını ve yoksa bunların ne şekilde karşılanacağını öğrenmek 
istedi.1132 

Kastamonu milletvekili Hasan Tosyalı’nın maddenin yazılışında küçük bir 
değişiklik yapan önergesi, Edirne milletvekili Cevat Sayın’ın “bakliyat” kelimesinin 
“baklagiller” olarak değiştirilmesini isteyen önergesi ve Sinop milletvekili Hilmi 
İşgüzar’ın yazım değişikliği önergesi kabul görmedi. Nevşehir milletvekili 
Hüsamettin Başer’in maddeye “ek madde 1” olarak Ofisin margarin yağı ve patates 
unu fabrikaları kurmasına dair teklifi de kabul edilmedi.1133 

Meclis tarafından kabul edilen kanun tasarısı 15 Haziran 1971 tarihinde 
kanunlaştı. 25 Haziran 1971 tarih ve 13876 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kanun 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1470: 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27. maddeleriyle ek 2 ve 3. maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 
ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân 
komisyonlarından 3’er üyeden kurulu 3 numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet 
Meclisi’nin 11 Haziran 1971 tarihinde toplanan 112 nci birleşiminin gündeminde 
yer aldı.1134

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 5 Haziran 1970 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısı, Toprak 
Mahsulleri Ofisi kanununu değiştirerek afyon ekiminin düzenlenmesine dair bazı 
boşlukları gidermek ve afyon ekimi için beyanname sistemi yerine lisans sistemini 
getirmek amacını güdüyordu. Tasarının gerekçesi, bu düzenlemenin, afyon üretimini 
sınırlandırma anlamında olmadığını, fakat düzenleme, ihracatı geliştirme, üretimin 
az da olsa bir kısmının meşru olmayan pazarlara sızmasını önleme ve böylece döviz 
kaynağını koruma amacıyla yapıldığını belirtiyordu.

Uluslararası alanda 1912 yılından itibaren uyuşturucu maddelerle mücadele 
için çeşitli anlaşmalar yapılmış ve nihayet 1962 yılına gelindiğinde bu anlaşmalar 
sonucunda Uyuşturucu Maddeler Daimî Merkez Komitesi, Uyuşturucu Maddeler 
Kontrol Organı, Dünya Sağlıık Teişikilâtı, Milletlerarası Narkotik Polis Teşkilâtı 
gibi kurumlar oluşturulmuştu. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı da, uyuşturucu 
maddeler konusunda Ekonomik ve Sosyal Konsey bünyesinde, Uyuşturucu 
Maddeler Komisyonunu kurmuş ve Dünya Kaçakçılık Komitesini teşkil ettirmişti. 

1132  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 91 (4 Nisan 1971), 
s. 22-24.
1133  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 91 (4 Nisan 1971), 
s. 24-27.
1134  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 112 (11 Haziran 1971), 
s. 189.
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Hükümetler, her yıl verdikleri yıllık raporlarda uyuşturucu maddeler konusunda ve 
bu maddelerin kaçakçılığının önlenmesi hususunda raporlar veriyorlardı. Ayrıca, 
Uyuşturucu Maddeler Daimî Merkez Komitesi ve Uyuşturucu Maddeler Kontrol 
Organı 1961 Tek Sözleşmesi ile birleştirilmiş ve Milletlerarası Narkotik Polis 
Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin uyuşturucu maddelerle ilgili 
raporları, oturumları gizli olan Kaçakçılık Komitesinde ve Uyuşturucu Maddeler 
Komisyonunda müzakere edilerek sonuç raporu Ekonomik ve Sosyal Konsey’e ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna arz ediliyordu. Birleşmiş Milletler bünyesinde 
yapılan bu çalışma ve incelemeler sonucunda bir çok devlet uyuşturucu madde 
ihtiva eden bitkilerin ekimini şiddetli yaptırımlar ve sıkı kontrol ve tahditlere 
tabi tutuyordu. Öyle ki, bir buçuk milyon afyonkeş nüfusu bulunan İran bile, 
ekonomisi için büyük çapta bir gelir kaynağı olmasına rağmen, 1955 yılında afyon 
üretimini tamamen yasaklamıştı. Afganistan da 1950 yılında aldığı bir kararla afton 
üretimini kısıtlamıştı. Hindistan gibi en büyük afyon üreticileri, mevzuatlarını 
1953 protokolünün gereklerine uydurmuş ve uygulamalarındaki yasal açıkları 
kapatma yoluna gitmişti. Başka devletler de, haşhaş ekimi yapmamalarına rağmen, 
ülkelerinde varolan uyuşturucu müptelâların madde ihtiyaçlarının diğer ülkelerden 
çeşitli yollarla yapılan sevkiyattan karşılandığını, bu durumun o memleketlerde 
gerekli kontrol ve önleyici tedbirlerin alınmamış olmasından ileri geldiğini ve afyon 
üretiminin sınırlandırılması gerektiğini ifade ediyorlardı. Türkiye’nin de katılımıyla 
tanzim edilen 1953 protokolüyle, öncelikle haşhaş ekimini ve 1961 tek sözleşmesiyle 
diğer zirai ve sentetik uyuşturucu maddeleri kontrola tabi tutarak lisans sistemini 
ihdas etmiş ve sıkı bir denetleme sistemi kurarak ekiminden tüketimine kadar 
bütün safhalarda bâzı tahditler koymuş ve bunlara riayet etmeyen ülkelere karşı 
kontrol organlarınca, anketler açmak, izahat istemek, temsilci göndererek inceleme 
yaptırtmak, hükümetlerin tutum ve hareket tarzı hakkında alenî beyanda bulunmak, 
ambargo koymak gibi yetkiler tanınmıştı. Türkiye, bütün uyuşturucu maddelere ait 
anlaşma ve sözleşmeleri tek metin halinde birleştiren 1961 tek sözleşmesine, 812 
sayılı Kanunla 27 Aralık 1966 tarihinde katılmış ve Meclis’in bunu uygun bulduğuna 
dair kanun 5 Ocak 1967 günlü 12496 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştı. 

1960’lı yıllarda Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu ve 
Milletlerarası Narkotik Polis Teşkilâtı raporlarında, Uzak Doğu ile Orta ve Yakın 
Doğu bölgelerinde afyon ile müştakları olan morfin ve eroin kaçakçılığının büyük 
ölçüde arttığı belirtiliyor ve milletlerarası işbirliğinin daha fazla sıklaştırılması ve 
tedbir noksanı bulunan devletlerden bu boşlukların kapatılması isteniyordu. Bu 
amaçla Orta ve Yakın Doğu ülkelerindeki durumu yerinde incelemek ve Birleşmiş 
Milletlere rapor vermek üzere 1959 ve 1963 yıllarında Birleşmiş Milletler Etüt 
Misyonu adıyla kurulan heyetler bu bölgelere gönderilmişti. 6 Temmuz 1966 
tarihinde, Uyuşturucu Maddeler Daimî Merkez Komitesi Başkan yardımcısı Prof. 
Reuter, kurumun sekreteri ve yardımcısı komitenin gördüğü lüzum üzerine izahat 
almak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu kurumlar ve ziyaretler, Türkiye’nin, 
1953 protokolünün zorunlu kıldığı lisans sistemini uygulamamasını ve bu konudaki 
kontrolü bir beyanname sistemine bağlamış olmasını, Türkiye’yi vuku bulacak her 
olayda itham altında bırakacağı hususuna temas etmişlerdi. 
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Türkiye, Orta Doğu ve Yakın Doğu bölgesinde en önemli afyon üreticilerinden 
biriydi. Ancak Türkiye’nin büyük çapta afyon üreticisi olmasına rağmen, az nisbette 
müptelâsı bulunması, kaçakçılarla mücadele için aldığı adlî ve idari tedbirler ve 
özellikle 1953 yılında Ceza Kanununda bu amaçla yapılan ve çok ağır yaptırımları 
içeren değişiklikler, BM kurumlarında memnuniyetle karşılanmakla birlikte haşhaş 
ekiminden, TMO’ya teslimine kadar olan aşamalarda bâzı boşlukların bulunduğu ve 
beyanname sistemi yerine lisans sisteminin getirilmesi amacıyla bu düzenlemelerin 
yapılması gerektiğini belirtiyordu. 1135

Tasarı, Millet Meclisi’nin 18 Haziran 1971 tarihinde Başkanvekili Ahmet 
Durakoğlu’nun başkanlığında toplanan 116 ncı birleşiminde müzakere edilmeye 
başlandı. Meclis Başkanı, 3 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı Sabahattin Savcı 
(Diyarbakır) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesini oylamaya sundu ve 
önerge kabul edildi. 

Tasarının tümü hakkında Demokratik Parti grubu adına söz alan Özer Ölçmen 
(Konya), uyuşturucuyla uluslararası mücedelede Türkiye’nin büyük bir samimiyetle 
fedakârlık ve feragatle hissesine düşeni yapmış olduğunu ve bâzı dost devlet 
yetkililerince zaman zaman yapılan haksız ithamlardan Türkiye’yi tenzih ettiklerini 
belirterek dünya sağlığına katkı için sarfedilen gayretin fakir Türk çiftçisinin sırtından 
yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. Haşhaş eken ve yetiştiren Türk 
çiftçisinin, uyuşturucu madde imali için değil, rızkını temin için, yağından evindeki 
aşını pişirmek için, küspesini hayvanına yem yapmak için yetiştirdiğini, haşhaşta 
kolay ve çabuk zengin olmak isteyen sahtekâr ve kaçakçıların sayısının masum afyon 
ekicisi çiftçinin yanında oran kabul etmeyecek kadar az olduğunu belirten Ölçmen, 
uyuşturucuyla mücadele edilirken, masumların mağdur edilmemesine âzami titizlik 
ve dikkat gösterilmesi ve yasaklanacak ve müsaade verilecek bölgelerin tespitinde 
dikkatli ve gerçekçi ölçülere başvurulması gerektiğini söyledi.1136 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hakkı Gökçe (Malatya), haşhaş 
ekimi konusundaki gerçeklerin, geçmiş hükümet tarafından hazırlanan tasarıda 
belirtildiği gibi olmadığını, 1955 yılında afyon ekimini yasaklayan İran’ın 14 
yıl sonra 1959’da yeniden ekime izin verdiğini ve halen ekim yapıldığını, ancak 
kaçakçılık yapanların suçunun idamdan başladığını, Hindistan’ın ham afyon 
üretimi 1 000 ton civarındayken Türkiye’nin üretimi nin 100 ilâ 150 ton olduğunu, 
dolayısıyla tasarının gerekçesinin gerçekleri yansıtmadığını belirterek konuşmasına 
başladı. Türkiye’de 1960 yılına kadar 42 ilde ekim yapılırken bunun, 1970’te 7 ile, 
1971’de ise 4 ile indirildiğini, dolayısıyla haşhaş ekiminde zaten senelerden beri 

1135  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Ha-
ziran 1971), s. 476 vd.; 342 Sıra Sayılı Basmayazı: 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka-
nunnun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri, 
Adalet, Ticaret ve plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 3 numaralı geçici komisyon 
raporu.
1136  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 454-455.
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devam eden bir kısıtlama olduğunu söyleyen Gökçe, bu kısıtlamada Türkiye’nin 
büyük zararları bulunduğunu, Türkiye’ye devamlı yapılan dış baskı sonucunda Türk 
köylüsünün zarar ettiğini belirtti. 1971 yılında Türkiye’de afyon kilosunun Toprak 
Mahsullerinde 120 ilâ 140 lira, kaçakçıda ise 800 ilâ 1 000 lira civarında olduğunu, 
Doğu Anadolu’da, özellikle dağ köylerinde 30 dönüm arazisi olan bir köylünün 
5 dönümüne afyon ekmesi durumunda 25 kilo afyon elde edeceğini ve kaçakçıya 
satılması durumunda köylünün eline 15 000 lira geçeceğini belirten Gökçe, bir 
hukuk devleti olarak afyonun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından değerlendirilmesi 
ve kimya sanayiinin kurularak tababette kullanılacak ilâç maddelerinin yurt dışından 
ithal edilmesi yerine köylüden alınarak hem döviz tasarrufunun sağlanacağını, 
hem ürünün değerlendirilerek köylünün kazanmasına yol açılacağını belirtti. 1968 
yılında 552 kilo esrar, 134 kilo kaçak afyon yakalandığını, 1970 yılında yakalanan 
afyonun ise toplam 724 kilo olduğunu belirten Gökçe, afyon üretimi kısıtlansa da 
vatandaşın geçim imkânlarını  sağlamadan, kanunen yasak olan fiili işlemeye mecbur 
kaldığını ifade etti. 1955 yılında ekimi yasaklamasına rağmen İran’ın 1969’da 
yeniden ekime başlamasına, Hindistan’da her yıl bin ton üretim yapılmasına ses 
çıkartmayan Batılı ülkelerin Türkiye’de haşhaş üretimini kısıtlamak istemelerinin 
ardında siyasi nedenlerin olduğunu söyleyen Gökçe, Amerika’ya giden uyuşturucu 
maddelerin % 95’inin -Amerikalıların iddia ettikleri gibi- % 85’inin Türkiye’den 
değil Çin’den gittiğini, Amerika narkotik büro şeflerinin bizzat önderliğini yaptıkları 
kaçakçılık sonucunda Hindistan’dan Amerika’ya aktarılan uyuşturucunun günahının 
Türk çiftçisine yüklenmesinin haksızlık olduğunu ifade etti. Gazete haberlerinden, 
Türkiye’de Amerikan sigarası veya silah kaçakçılığı haberlerini örnek göstererek 
bu malların ülkeye kaçak olarak sokulmasına karşılık Başkan Nixon’ın 1969’da 
Türkiye’ye büyük fedakârlık düştüğünü, afyon ekiminin tamamen yasaklanması 
fedakârlığını Türkiye’den bekledikleri, afyon ekicilerinin başka bitkilere teşvikinin 
gerektiği, mücadele için üç milyon dolar, silâh, dürbün, araç ve tetkik cihazı 
vereceklerini açıklamasının haksız olduğunu belirten C.H.P. sözcüsü, Türkiye’de 
haşhaş ekiminin yapılması, ancak üretimin kontrollü olması ve kaçağa giden mallar 
için uygulanan cezai müeyyidelerin ağırlaştırılması gerektiğini söyledi.1137 

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), 
beşer,yete faydası nedeniyle M.G.P. olarak kanunun tümünü kabul etmekle birlikte 
basında A.B.D.’nin bu konudaki politik isteklerini hoş karşılamadıklarını ve bu 
ülkenin kendi sınırları içinde kaçakçılığı önleyememesinin kusurunu, Türkiye’de 
bulmasından hoşlanmadıklarını belirterek başladığı konuşmasında, haşhaş ekiminin 
bâzı bölgelerde ana gıdalar arasında bulunduğunu ve milletlerarası anlaşmalardan 
bahsedilmekle birlikte haşhaş üreten  bölgelerdeki haşhaş üreticileri için ne gibi 
tedbirlerin alınacağına dair bir kayda rastlanmadığını, ancak basından edinilen 
bilgilere göre, haşhaş ekiminin yasaklandığı bölgelere bâzı tazminatlar verileceğinin 
söylendiğini belirtti. Hahamcıoğlu, tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 18 nci 

1137  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 455-460.
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maddesinin e bendinde, köylünün üreteceği afyonun miktarının istendiğini, bunun 
doğal koşullarda tespitinin yapılmasının çok güç olduğunu, dilekçeye eklenmesi 
istenen bir krokinin üreticiler tarafından çizilemeyeceğini, ürünün kontrolünün köy 
veya mahalle muhtarlarına verilmesi karşılığında yönetmeliğe belirli bir ücretin 
konması gerektiğini de sözlerine ekledi.1138 

A.P. grubu adına söz alan Şevki Güler (Afyon Karahisar), tasarı ile, Türkiye’de 
haşhaş ziraatinin daha verimli, daha disiplinli ve tek bir devlet teşkilâtı tarafından 
yürütülmesi bakımından mevcut Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun takviye 
edilmesi amaçlandığından desteklediklerini söyledi ve bu tasarıya göre hazırlanacak 
olan yönetmelik esaslarında da çiftçilerin menfaatleri ile ilgili yenilikler getirilerek, 
haşhaşın, yetiştirilmesinden pazarlanmasına kadar kontrol altına alınacağını 
belirtti. Afyon kaçakçılığı ile ilgili olarak ağır müeyyideler konmasına rağmen 
kaçakçılığın önlenemediğini belirten A.P. sözcüsü, Amerika Birleşik Devletlerinde 
halk efkârının, parlâmentosunun, basınının ve hükümet adamlarının Türkiye’nin 
afyon üretimine olağanüstü önem verdiğini, Amerikalı dostların afyon üretiminden 
geçimini sağlayan, haşhaştan yemeklik yağ imal edip, nafakasını çıkaran fakir Türk 
köylüsünü düşünmelerinin gerektiğini, ancak Türkiye’de Amerikan arabalarıyla 
yapılan trafik kazaları nedeniyle Türkiye’nin Amerikan otomobil fabrikalarının 
üretiminin  durdurulmasını istemek gibi bir duruma girmemek gerektiğini belirtti. Bir 
taraftan Amerikalıların Türk hükümetini ve geçmiş hükümetin başı Demirel’i haşhaş 
üretimini sınırlandırmaması nedeniyle suçlamalarına ve diğer taraftan muhalefetin 
Afyon ekimini Demirel hükümetinin sınırlandırdığı gerekçesiyle suçlamalarına 
karşılık, gerçeğin, Türkiye’nin milletlerarası taahhütlerine eğilmesi olduğunu ifade 
eden Güler, bu tasarıdan sonra hükümetin haşhaş üreticileri için yeni tedbirlerle 
teşvik ve köylüleri başka mahsullere kaydırma imkânlarını aramış olmasını temenni 
ettiğini belirtti.1139 

Salih Aygün (Amasya) tarafından verilen bir önerge ile gruplar adına ikinci 
konuşmalar ile şahıslar adına konuşmaların 10 dakika ile sınırlandırılmasının 
kabulünden sonra söz alan Mustafa Kaftan (Malatya), afyon ekiminin kontrolünü 
sağlayacak olan bu tasarının aleyhinde bulunduğunu, Nihat Erim hükümetinin 
programında afyon ekiminin tamamen ortadan kaldırılmasının söz konusu edildiğini, 
başka birçok önemli meseleler mevcutken ve birçok önemli kanun tasarı ve teklifleri 
gündemde beklerken, bunlara takaddümen 7368 sayılı Kanunun 18 nci ve 27 nci 
maddesinin değiştirilmesindeki önemi kavrayamadığını beyan etti. Amerika’nın 
bir taraftan Türkiye’de afyon ekiminin kesin olarak yasaklanmasını isterken, diğer 
taraftan kendisi Avrupa’da LSD denilen sentetik bir uyuşturucu maddeyi Avrupa ve 
Çin piyasalarına el altından sürdüğünün gazetelerden öğrenildiğini söyleyen Kaftan, 
Amerika’nın 1966’da Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin değiştirilmesini 

1138  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 460-461.
1139  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 461-462.
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istemesinden sonra bir gram afyon çıkan müstahsıla 5 seneden 20 seneye kadar ceza 
öngörülürken, Amerika’nın, kendi ülkesinde uyuşturucu maddeler için 1 veya 2 sene 
ceza öngörmesinin anlamlı olduğunu, Amerika’nın, afyon ekiminin yasaklanması 
ile ilgili olarak Türkiye’yi baskı altında tutan politikasında samimi olmadığını ifade 
etti. Kaftan, sadece kayısı ve afyon üreten Malatya’nın da afyon üretiminin serbest 
olduğu dört il olan Isparta, Afyon Karahisar, Kütahya ve Burdur illerine eklenmesinin 
hakkaniyete uygun olacağını da sözlerine ekledi.1140 

Adalet Partisi grubu adına, ikinci defa olmak üzere söz alan Mehmet Yardımcı 
(İstanbul), kanundan anlaşılması gerekenin tahdit değil, bir tanzim olduğunu, narkotik 
maddelerin sosyal hayata tesirlerinin fevkalâde mühim ve çok ağır olduğunu, Avrupa 
Konseyinde Türkiye’yi ittiham altında bırakan narkotik maddelerin ekimi, imali ve 
kaçakçılığın önlenmesi gerektiğini, cezai müeyyideler kaçakçılığı önleyemeyecekleri 
için bu tür düzenlemelere gerel olduğunu belirtti. C.H.P. grubu adına ikinci defa 
söz alan Hakkı Gökçe (Malatya), A.P. sözcüsüne cevaben, narkotik konuların çok 
önemli olmakla birlikte ve kanunun bu yönünün olumlu olduğunu kabul etmekle 
birlikte kanunun haşhaş üretiminde bir kısıtlama getirmemesi gereğini belirtti.1141 

Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), tasarı gerekçesinin, Türkiye’nin mensup olduğu 
Birleşmiş Milletler camiası içerisinde, narkotik maddeler bakımından, kendisini 
savunucu ve mevzuatındaki bâzı boşlukları doldurucu bir tutum ile böyle bir kanun 
tasarısını hazırlamış olduğu görünümünü taşıdığını, ancak haşhaş ekimiyle ilgili 
yüzbinlerce ailenin var olduğunu, kanunun, bu ailelerin geçim sıkıntılarını gidermek 
ve haşhaş ekimi yoluyla bu aileleri daha iyi geçim imkânlarına kavuşturucu bir nitelik 
içerisinde tasarının hazırlanmış olması gerektiğini belirtti. Haşhaş ekiminin Afyon, 
Isparta, Burdur ve Kütahya illeriyle sınırlandırıldığını, ancak Uşak, Denizli ve 
Konya vilâyetlerinin de afyon ve afyondan türeyen maddelerin kalitesi bakımından 
fevkalâde önemli vilâyetler olduğunu belirten Uğrasızoğlu, bu vilâyetlerin ve 
buralarda yetiştirilen üstün nitelikteki haşhaş ekiminin göz önüne alınarak, bu 
vilâyetlerin de müsaade içerisine alınması, yani bunlara da lisans verilmesi 
ve mağduriyetlerin önlenmesi temennisini bildirdi. Geçici Komisyon Başkanı 
Sabahattin Savcı (Diyarbakır), kanun tasarısının milletlerarası anlaşmanın neticesi 
olarak Millet Meclisine geldiğini, ancak afyon ziraatini kanunla düzene sokarken her 
şeyden evvel çiftçilerin yıllık gelirine müessir ve onun aleyhine olmıyacak tedbirlere 
de başvurulması gerektiğini, bu kanunla, öncelikle tarımdan  pazarlama safhasına 
kadar bu ziraatin tek bir el ile, devlet eliyle yönetilmesini ve çiftçinin menfaatine 
olacak birtakım tedbirlerin de ilgili devlet teşkilatlarınca koordine edilerek bir 
neticeye varılmasını arzu ettiklerini ifade etti.1142 

1140  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 462-465.
1141  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 465-467.
1142  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 467-470.
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingirlioğlu söz alarak herhangi bir mevzuat 
uygulandığı sırada, gelir imkânı sınırlı olan çiftçinin zararına değil, yararına bir 
hareketin  şart olduğunu ve kanunun bu şekilde uygulanacağını, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin ekimden hasata kadar çiftçi ile beraber olarak bir yandan daha tesirli bir 
kontrol yapacak, aynı zamanda çiftçinin yardımcısı olarak hareket edeceğini, bu 
yardımın hem yeni ziraat usulleri bakımından, hem de yeni münavebe mahsulleri 
bulmak bakımından olacağını ifade etti. Bakandan sonra son sözü alan Hilmi İşgüzar 
(Sinop), köylüleri yakından ilgilendiren ve geçim kaynağını teşkil eden afyon, haşhaş 
ekimini tamamen tahdid eden, kısıtlıyan ve Amerika Devletinin Başkanı da dâhil 
olmak üzere bâzı senatörlerin kendi senatolarındaki görüşmelerinin neticesi olarak 
hazırlanan ve getirilen kanun tasarısının aleyhinde olduğunu belirterek başladığı 
konuşmasında Türk Ceza Kanunları 5-10 sene önce değiştirilmek suretiyle hiçbir 
devletin ceza kanununda olmıyacak şekilde ağır ceza maddelerinin getirildiği bir 
gerçek iken, Amerika Birleşik Devletlerinin dış yardım yaptığı ülkelere, özellikle 
geri kalmış telâkki edilen Türkiye, Afganistan, Hindistan, İran gibi ülkelere 
durmadan tehdit yağmuru şeklinde sözler sarf etmesini ve güya bütün kaçakçılığın 
Orta Doğudan idare edildiğini, şebekenin başının Türkiye imiş gibi gösterilmesini 
esefle karşıladığını, ABD’nin öncelikle kendi vatandaşlarını uyşturucuların zararları 
konusunda eğitmek zorunda olduğunu ifade etti. Sadece dört ile indirilen haşhaş 
üretiminin, 18 nci maddenin değiştirilmesiyle, Bakanlar Kuruluna; stok durumuna 
göre, ihtiyaç ve ihraç durumlarına göre ikinci bir yetki verilerek istediği zaman bir 
ile kadar düşürebilecek ya da tümüyle ortadan kaldıracak olmasının köylüyü çok 
mağdur edeceğini belirten İşgüzar, aslında bütün meselenin, ABD’nin, Rusya ve 
dünya üzerindeki hâkimiyetini, nüfuzunu sürdürebilmek ve milletleri sömürmek 
için afyon ekimini ortadan kaldırmak ve LSD’yi ve diğer sentetik ürünleri afyon 
yerine ikame ederek monopolü elinde tutmak için olduğunu, ortadaki açık gerçeğin 
ise Türk milletini temsil eden insanların, millet menfaatini düşünüyorlarsa, en büyük 
döviz kaynağını teşkil edecek sanayii kurup haşhaş ekimini daha çok artırmak ve 42 
ilde haşhaş ekimini sağlayarak ihracatı arttırmak olduğunu ifade etti.1143 

Yaşar Bir (Sakarya) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde söz alan 
İlhan Açıkalın (Denizli), bu tasarının çok talihsiz bir kanun olduğunu, çıkması 
gereken, ama çok geç kalmış ve çok geç kalması ile Türkiye’ye çok şey kaybettirmiş 
bir düzenleme olduğunu, ABD tarafından Türkiye’nin imal ettiği 80 ton sütün 
azaltılması, 60 tona indirilmesi emredilirken, Hindistan’ın 500 tondan 1 100 
tona çıkardığı sütün daha da artırılması öngörüldüğünü ve bunun anahatlarının 
konuşulmasında fayda bulunduğunu, kanunun tüm olarak ihracatı teşvik edip 
etmediğinin ortaya çıkabilmesi, üretimin 4 vilayete sınırlandırılmasının ne derece 
Türkiye’nin menfaatine olduğunun anlaşılması, her türlü hesabın ötesinde teknik 
heyetlerden, teknik kurullardan bilgi alınarak bu işe eğilinmesi ve incelenmesinin 
gerçekleşirilebilmesi için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.  Ancak 
yeterlik önergesi kabul edildi.1144 

1143  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 470-472.
1144  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 116 (18 Haziran 1971), 
s. 472-474.
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21 Haziran 1971 günü toplanan 117 nci birleşimde Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
Çilingiroğlu’nun verdiği öncelik önergesiyle tasarının maddelerinin görüşülmesine 
başlandı. 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla 
değişik 18 ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanunun 1 nci maddesi, TMO kanununun daha 
önce 7368 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunan 18 nci maddesini değiştiriyordu. 
Bu madde ile; haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerlerin, her yıl tarımsal ve 
ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret 
ve Tarım bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edileceği, bu 
husustaki kararnamenin o yılın en geç 1 Temmuz tarihine kadar

Resmî Gazete ile ilân edileceği, bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar 
alınmamış olması halinde önceki kararname hükümlerinin uygulanacağı hükme 
bağlanıyordu. Tasarı, ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların, en az bir yıl önce 
ilânının zorunlu olduğu, bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izin 
verileceği; tesbit ve ilân edilen yerlerin dışında tohum süs bitkisi ve ham afyon 
üretimi amacıyla haşhaş ekilmesinin yasak olduğu, bu yasaklara aykırı hareketlerin 
takibi, kontrolü ve kovuşturulmasının mahallî idare amirliklerince yapılacağını 
öngörüyordu. Tespit ve ilân edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacak olanların, 
hazırlanacak yönetmelikte tespit edilen esaslar dairesinde, TMO’dan izin belgesi 
almakla yükümlü oldukları, izin belgesi alanların haşhaş ekicisi sayılacakları ve izin 
belgelerinin bir üretim kampanyası için geçerli olduğu da maddenin fıkralarından 
biriydi. Haşhaş ekiminden vazgeçenlerin güzlüklerde Ekim, yazlıklarda Mart ayı 
sonuna kadar, ham afyon üretiminden (çiziminden) vazgeçenlerin ise durumu 
Nisan ayı sonuna kadar çıkarılacak yönetmelik uyarınca TMO’ya bildirmekle 
zorunlu oldukları, vazgeçme hallerinde izin belgelerinin geri alınacağı ve ekilmiş 
haşhaş ürününün yok edileceği, izin belgelerinin devrinin yasak olduğu maddenin 
fıkralarında biri olarak düzenlenmişti. Madde, her türlü kaçakçılık suçları ile 
3491 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve aynı maddeyi değiştiren kanunlar ve Türk 
Ceza Kanununun 403 ve 404 ncü maddeleri gereğince kesinleşmiş mahkûmiyeti 
bulunanlara bu mahkûmiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile izin belgesi 
verilmeyeceğini, izin belgesi verilmesinden sonra yukardaki fıkrada yazılı suçlardan 
biri ile mahkûm olanların bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin belgelerinin geri 
alınacağını; izin belgesi almak için her yıl 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında 
mahallî TMO’ya dilekçe ile başvurulacağını, dilekçede ekim alanının ölçüsü ve 
üreteceği afyon miktarının belirtileceğini ve alanın basit krokisinin ekleneceğini de 
hüküm altına alıyordu. Ayrıca, muhtarlar, bölgeleri içinde haşhaş ekiminin bildirilen 
alanlarda yapılıp yapılmadığını denetlemekle ve değişiklik halinde durumu mahallî 
TMO’ya bildirmekle yükümlü olacaklar; haşhaş ekicilerinin dilekçelerinde belirtilen 
hususların doğru olup olmadığı, yönetmelikteki esaslar dairesinde ve TMO tarafından 
mahallinde yapılacak denetleme ve inceleme ile tespit edilecek, buna karşı ekiciler 
15 gün içinde yazılı itirazda bulunabileceklerdi. Ekicilerin, ürettikleri ham afyonu, 
belgelerinde tespit edilen miktarın üstünde de olsa ilgili TMO veya onun adına alıma 
yetkili kuruluşa o yılın Ağustos ayı sonuna kadar, 3491 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
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uyarınca tâyin olunacak bedeli karşılığında teslim etmek zorunda olacaklardı. Ekicinin 
teslim ettiği ham afyon, belgesinde yazılı miktarlardan az olduğu takdirde, durumun 
sebepleriyle birlikte tutanakla tespit edileceği; belgelerde tesbit edilen miktarlarda 
ham afyonu o yılın Ağustos ayı sonuna kadar TMO Teşkilâtına veya onun adına 
alıma yetkili kuruluşa teslim etmeyenlere ait izin belgelerinin, kanuni kovuşturma 
yapılmak üzere, mahallî Cumhuriyet Savcılığına verileceği; ham afyonun, her hangi 
bir madde ile tağşişinin yasak olduğu 1 nci madde ile hükme bağlanıyordu.1145 

Bu geniş kapsamlı madde üzerinde ilk sözü istiyen Hilmi İşgüzar (Sinop), 
değiştirilmesi istenen 18 nci maddenin haşhaş ekimi yapılacak sahaların tahdidine 
dair bir madde olduğunu, düzenleme amacıyla getirilen kanunun 18 nci maddesinin 
bunu daha da kısıtlayıcı bir hüküm kapsadığını belirtti. İşgüzar, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nın aralarında bir anlaşma yaparak dört ilde ekim 
izni verilen sahaları istedikleri takdirde daraltabileceklerini ve ekim izninin de 
ihtiyarlarında bulunacağını ve afyondan üretilen morfin ithalâtı ile kodein ithalatında 
dünya nüfusunun artışına eşdeğer büyük artışlar olduğunu belirterek ülke için 
gerçekten büyük bir döviz kaynağı teşkil edecek haşhaş ekim sahalarının daraltılmasını 
öngören 18 nci maddenin kabulünün uygun olmadığını ifade etti. Maddenin geçimini 
haşhaşla sağlayan insanları kısıtladığını ve yeniden haşhaş ekmek isteyenlerin 
önünü tıkadığını söyleyen İşgüzar, haşhaşı zamanında teslim etmemiş bir insanın 
savcılık takibatına mâruz kalması ve ceza görmesi nedeniyle bir daha izin belgesi 
verilmeyecek olmasının kabul edilemez olduğunu; Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Nixon’un,  Ankara Büyükelçisini Türkiye’deki haşhaş ekimi ve uyuşturucu 
madde kaçakçılığı hususunda bilgi almak ve yeniden tedbir tanzim etmek üzere New 
York’a çağırdığı bir dönemde bu kanun tasarısının Parlâmentodan geçmesini yerinde 
bulmadığını, tasarının ülke menfaatlerine tamamen aykırı olduğunu açıkladı.1146 

Hasan Tosyalı (Kastamonu), 1 nci maddenin, haşhaş ekiminin, üretiminin, 
satın alınmasının düzenlenmesi, kontrolü ve kaçakçılığın önlenmesi hakkında bir 
madde olduğunu, maddenin genel hatlarıyla çok güzel tanzim edildiğini belirterek 
komünistlerin 4 milyar lira sarf ederek Türk köylüsünün ürettiği afyonu çok daha 
kolaylıkla temin ettiklerini ve Türk gençliğini tahrip etmek için kullandıklarını 
söyledi. Bunun engellenmesi için yeterli olmayan eski mevzuat yerine yeni mevzuata 
ihtiyaç bulunduğunu belirten Tosyalı, köylünün bu malı ülkeyi içten tahrip etmek 
isteyen düşmanlara teslim etmemesi veya hudutlar dışına bu malın akmaması ve 
TMO’ya gelmesi için, 100-150 lira olan rayiç bedelin bir miktar daha artırılmasında 
zaruret olduğunu ve maddenin olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini beyan etti.1147 

1145  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 483-484.
1146  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 484-486.
1147  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 486-487.
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Salih Aygün (Amasya), bâzı milletvekillerinin hükümetin tasarruflarını ve 
yapmış olduğu işleri güya bâzı devletlerin telkiniyle, etkisiyle yapıyormuş gibi bir 
tavır takındıklarını, ve Türk milletinin kendisini hiçbir devlet otoritesine bağlamadan, 
işlerini kendi hükümranlığı içinde yürüttüklerini unutmuş gibi göründüklerini 
söyleyerek bütün meselenin afyon ekimini tahdit değil, kaçakçılığın önlenmesi için 
afyon ekimini kontrol altına alabilmek olduğunu, ancak baharda ekilebilen haşhaşın 
dört ile sınırlandırılmasıyla bir çok üreticinin mağdur edileceğini söyledi. Ekim 
sahalarını, kazanılmış hakları ihlâl etmeden düzenlemek gereğini belirten Aygün, 
ya çiftçinin ekeceği dönüm miktarının belirli bir ölçüde sınırlandırılması veya ekim 
sahalarının devrî olarak değiştirilmesi suretiyle düzenlenmesi durumunda ekicilerin 
haklarının korunacağını ve bu yolda bir takrir sunduğunu ifade etti.1148

Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), kanun tasarısının gerekçesi ile, 1 nci maddenin tedvin 
şekli arasında bir aykırılık olduğunu belirterek tasarının amacı haşhaş ekimini 
sınırlandırmak değil, düzenlemek ise 42 ilde haşhaş ekimine ve afyon ekimine bir 
kontrol ve disiplin altında müsaade edilmesi gerektiğini vurguladı. Tasarıda kesin, 
garantiye bağlanmış ve Türk çiftçisinin haşhaş ekimi ile iştigal eden sektörünü 
koruyucu, garanti ve emniyet verici bir hususun olmadığını söyleyen Uğrasızoğlu, 
bu tasarıyla bir taraftan uluslararası narkotik işlerle ilgili ilişkiler düzenlenir ve 
uluslararası yükümlülükler yerine getirilirken, hiçbir günahı olmayan, kaçakçılık 
yapmayan, uyuşturucu madde kullanmayan, ama sırf birkaç dönüm haşhaş ekerek 
çoluk çocuğuna gıda maddesi temin eden, hayvanına gıda maddesi temin eden 
çiftçilerin geniş çapta mağdur edildiğini, bu mağduriyetin giderilebilmesi için yalnız 
şahsi gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çiftçilere senede birkaç dönüm 
haşhaş ekme imkanı sağlayan yeni bir fıkra eklenmesinin zorunlu olduğunu ifade 
etti.1149 

A.P. grubu adına söz alan Şevki Güler (AfyonKarahisar), haşhaşın yakacak 
olarak kullanılan dış kabuklarının kilosu 10 kuruştan, 20 kuruştan Hollanda’ya 
sevk edildiğini, hükümetin, bunların değerlendirilmesi imkânları arayıp aramadığını 
sordu ve afyon sakızının noksanlığı hainde bir zabıt tutulacağı ve kanuni işleme 
tabi tutulacağı hükmüne istinaden haşhaşın çizilmesinden sonra yağmur yağması 
durumunda oluşacak yüzde 10-20 firenin hesaba katılması için önerge takdim ettiğini 
söyledi. Mustafa Kaftan (Malatya), tasarının a bendinde afyon ekim sahalarının 
tespiti için ihracat imkânları, ekonomik ve tarımsal gerekler öngörülürken bazan 
afyon kaçakçılığı nedeniyle ön yargılarla tarım alanlarının belirlendiğini, kaçakçılığı 
en iyi bilecek bakanlığın İçişleri Bakanlığı olması nedeniyle fıkraya bu bakanlığın 
da eklenmesi gerektiğini ifade etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), bu tasarıyla afyon 
ekimini düzenlemeyi ve sınırlandırmayı amaçlayan hükümetin aynı kanunun 20 nci 
maddesinde yer alan “Hükümetin kararı ile tesbit edilecek mahallerde kurulacak 

1148  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 487-488.
1149  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 488-489.
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fabrikalarda, afyon hammadden mamul madde olarak elde edilir” hükmünü işletmek 
üzere önlemler düşünmediğini, TMO’nun, plânlama ile işbirliği yaparak hem 
memlekette iş sahası açması, hem de afyonun değerlendirilmesi, hem de afyondan 
elde edilecek mamul maddelerin Türkiye’ye, ithalinin bu şekilde önlenmesi için 
gerekli faaliyetlere başlaması gerektiğini belirtti.1150 

Orhan Daut (Manisa) ve Yaşar Bir (Sakarya) tarafından verilen yeterlik 
önergeleri aleyhinde Mehmet Kazova (Tokat) söz alarak konunun yeterince 
aydınlanmadığını ve haşhaş ekiminin ve ürün alım yöntemlerinin tartışılmadığını öne 
sürdü, ancak önergeler kabul edildi. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), Ali İhsan Ulubahşi 
(Afyon Karahisar), Kâzım Uysal (Afyon Karahisar), Baha Müderrisoğlu (Konya), 
Fuat Azmioğlu (Kütahya), İsmet Hilmi Balcı (Tokat), Mehmet Özbey (Burdur), 
Salih Aygün (Amasya), Yavuz Acar (Amasya) ve Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
tarafından müştereken hazırlanan ve şahsi üretim ve hayvanlara yem maddesi olarak 
tohumundan istifade etmek üzere aile başına beş dönümü geçmemek üzere ekim 
izni tanınmasına yönelik önerge, Komisyon ve Hükümetin katılmaması nedeniyle 
Meclis tarafından reddedildi. Salih Aygün (Amasya) tarafından verilen ve haşhaş 
ekiminin Türkiye’nin başka illerindeki eski ekim sahaları dikkate alınarak devrî 
şekilde ekim yapılarak ihtiyaca göre illere dağıtılmasını içeren bir fıkra eklenmesini 
öneren önergesi de kabul görmedi. Mustafa Kaftan (Malatya) tarafından İçişleri 
Bakanlığının da eklenmesini talep eden önergesi de reddedildi. Hamdi Hamamcıoğlu 
(Afyon Karahisar) tarafından basit kroki ekleneceğine dair cümlenin çıkarılması ve 
görevli muhtarların zaruri masraf ve rayiç gündeliklerinin haşhaş komisyonlarınca 
takdir edileceğini ve ödeneceğini talep eden önerge de kabul edilmedi. Şevki Güler 
(Afyon Karahisar) tarafından verilen ve ekicinin teslim ettiği ham afyonun, belgede 
belirtilenden az olması halinde noksan kalan kısmın TMO Genel Müdürlüğünce 
kabule şayan görülmediği takdirde gerekli kanuni işleme başvurulacağını isteyen 
önergesi kabul edildi. Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) tarafından verilen ve denetleme 
ve inceleme giderlerinin her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekle karşılanmasına dair fıkra eklenmesini talep eden önerge Meclis tarafından 
kabul edildi.1151 

Tasarının 2 nci maddesi TMO Kanununun 7368 sayılı kanunla değişik 27 nci 
maddesini değiştirdi. Madde, haşhaş ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan 
veya belgesinde tespit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka 
yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye 
kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunacağına 
ve ekim gölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında 2 
seneden 5 seneye kadar hapis ve 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunacağına ilişkindi. Madde üzerinde söz alan Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep), 

1150  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 489-490. 
1151  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 491-497.
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yeni kanun, eski şekline oranla ileri bir düzen, ileri bir men ve takip veya denetleme 
getirdiğini, kaçak olarak yakalanıp TMO’ya teslim edilen ham afyon ve afyondan 
elde edilen uyuşturucu maddeler hakkında haber verenlerle yakalayanlara ikramiye 
verilmesinin uygulamada çok kötüye kullanılan bir sistem ve tedbir olduğunu belirtti. 
Burhanettin Asutay (İzmir), haşhaş ekiminde doğa koşulları gibi çeşitli sebeplerle 
oluşabilecek eksik miktarın, en yüksek ofis alım fiyatının üç misli para cezası ile 
tecziye edilmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu; İlhan Açıkalın (Denizli), haşhaş 
ekimine izin verilen dört ilin üreticisinin gayrikanuni olarak verdiği beyanname 
dışında başka yerlere ekim yapması durumunda öngörülen altı ay ceza ile bu illerden 
olmayan üreticilerin yasadışı ekim yapması durumunda öngörülen dört misli fazla 
cezanın hukuka uygun olmadığını ve yasadışı ekim yapma arasında fark olmaması 
gerektiğini; Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) kaçakçılıkla ilgileri olmayan ve kaçakçılık 
yapmayan fakir köylülerin geçim şartları dolayısıyla bir kaç dönümde yaptıkları 
haşhaş ekimine ağır cezalar vererek onların mağdur edileceğini; Mehmet Yardımcı 
(İstanbul), kanunlara büyük cezalar koymanın bu meseleleri halletmeyeceğini ve 
haşhaş ekiminin bir nizama konulması gerektiğini ve Adalet Partisi grubu adına 
söz alan Şevki Güler (Afyon Karahisar), Demirel hükümeti  tarafından getirilmiş 
ve Erim hükümeti tarafından benimsenmiş olan bu tasarının köylüye zulüm tasarısı 
olmadığını ifade ettiler.1152 

Madde üzerinde Fahri Uğrasızoğlu (Uşak) ve Burhanettin Asutay (İzmir) 
tarafından verilen önergeler kabul görmedi, Şinasi Çolakoğlu (Gaziantep) tarafından 
verilen ve 27 nci maddenin (H) fıkrasına “suçlusu ile” ibaresinin eklenmesini talep 
eden önerge kabul edildi. 

Tasarının, 7368 sayılı kanunun ek 2 ve 3 ncü maddelerini değiştiren 3 ncü maddesi, 
tespit ve ilân edilen yerlerde haşhaş ekimi ve afyon üretiminin kontrolü ve izin 
belgesi işlerine ait uygulamaların, TMO tarafından yapılacağını, resmî kuruluşların, 
TMO’ya yardımcı olacaklarını, haşhaş ekimi, afyon üretimi ve imalâtiyle ilgili etüt, 
araştırma, eğitim ve kontrol çalışmalarında kullanılacak uluslararası fonlardan ve 
yapılacak iç ve dış yardımlardan TMO’nun yararlanacağı ve ilgili yönetmeliğin, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca çıkarılacağına ilişkindi. Tasarının 4 ncü maddesiyle, 3491 sayılı TMO 
kanununa bir ek madde eklenerek bu kanunun yürütülmesinde, 1918 sayılı kanunun 
6846 sayılı kanunla değişik 60 nci maddesinin b bendi hükmünün uygulanmayacağı 
hükme bağlandı. 

Tasarının tümü üzerinde ve aleyhinde söz isteyen Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman), 
Meclisin, Türk köylüsünün büyük bir maddi gücünü kaybettirecek olan bir kanunu, 
oylarıyla kabul etmiş bulunduğunu, başka ülkelerin ağır cezalar uygulamasına rağmen 
afyon kullanımını engelleyemediklerini, ancak Türkiye’nin en önemli ürünlerinden 
birinden yoksun bırakılarak Türk köylüsüne en büyük cezanın verilmiş olduğunu, 
üretimin Isparta, Burdur, Afyon ve Kütahya vilâyetleriyle sınırlandırılmış olmasının 

1152  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 497-503.
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kriterinin ve ölçüsünün belli olmadığını ve diğer illere izin verilmemesinin hakkaniyete 
aykırı olduğunu, böylece kanunun bir zümrenin diğer bir zümreyi istismarını temin 
eden bir kanun niteliğine sahip bulunduğunu ve kanunun köylüler arasında birbirini 
ihbar etmekten öteye bir fayda getirmeyeceğini ifade etti. Bu konuşmadan sonra 
müzakeresi tamamlanan kanun tasarısı oya sunuldu ve kabul  edildi.1153 

18 Ağustos 1971 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen tasarı, 
25 Ağustos 1971 tarih ve 13937 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1496: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesini 
tadil eden Kanun 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım’ın, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
bir maddesini tadil eden kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 27 Eylül 1971 tarihli 168 
nci birleşiminde Meclis Başkanlığı’na sunuldu ve Adalet, Tarım, Ticaret ve Plân 
komisyonlarına havale edildi.1154 Bu kanun teklifi, Komisyon’da Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu’nun 10. 5. 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ile birleştirildi ve teklif ile Adalet, 
Tarım, Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu 56 No. lu 
Geçici Komisyon raporu 21 Ekim 1971 tarihinde toplanan 182 nci birleşimde Meclis 
Başkanlığı’na verildi.1155 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre intibaklarına karar vermek üzere 
yapacakları Genel Kurul toplantılarını Sıkıyönetim Komutanlığınca toplantı yasağı 
alınmış bulunması nedeniyle yapamayan bazı kooperatifler kanunda belirtilen 
intibak süresinin dolması sebebiyle münfesih duruma düşmüşlerdi. Kanun teklifi, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici maddesindeki iki yıllık sürenin bir yıl 
daha uzatılmasına dairdi.1156 

Kanun teklifinin Kasım Önadım (Bursa) tarafından verilen ivedilik önergesi, 25 
Ekim 1971 tarihinde toplanan 184 ncü birleşimde kabul edildi. Teklif, 27 Ekim 1971 
tarihinde yapılan 185 nci birleşimde görüşüldü. 1163 sayılı Kanunun geçici maddesini 
değiştiren teklif, kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatiflerin sözleşmelerini üç 
sene içinde kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda olduklarını, bu hususa riayet 
etmeyen kooperatiflerin dağılmış sayılacaklarını, kanunen tasfiye ile görevdirilmiş 

1153  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 503-506.
1154  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 168 (27 Eylül 1971), 
s. 125.
1155  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 182 (21 Ekim 1971), 
s. 536.
1156  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 185 (27 Ekim 
1971), s. 783 vd.; 430 Sıra Sayılı Basmayazı: Bursa Milletvekili Kasım Önadım’ın, 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesinin tadili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu’nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ek geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Adalet, Tarım, Sanayi ve Ticaret ve Plân komisyonlarından 6 şar 
üyeden kurulu 56 No. lu Geçici Komisyon raporu.
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kimseler tarafından dağılmadan başlayarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği 
taktirde Ticaret Bakanlığı veya Hazine tarafından mahkemeden tasfiye memuru 
atanmasının istenebileceğini hükme bağladı. 10 Ağustos 1971 tarihinde yürürlüğe 
gireceği de kararlaştırılan kanun teklifi Meclis tarafından kabul edildi.1157

Kanun 27 Kasım 1971 tarih ve 14025 sayılı9 Resmî Gazetede yayınlandı.
KANUN NO 1497: Çay Kurumu Kanunu 
19 Kasım 1969 tarihinde toplanan 7 nci birleşimde, A. Şener (Trabzon), S. Kumbasar 

(Rize), A. Rıza Uzuner (Trabzon), C. Küçük (Trabzon), M. Arslantürk (Trabzon), 
M. N. Gürer (Balıkesir), S. Zeki Altınbaş (Balıkesir), O. Yeltekin (Kars) H. Özkan 
(Hatay) ve K. Demir (Bolu) tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan Türkiye Çay 
İşletmeleri Kurumu kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilen 2’şer üyeden kurulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporunun, 27 Haziran 
1970 tarihinde toplanan 113 ncü birleşimde gündeme alınması kararlaştırıldı.1158 

Türkiye’de, Osmanlı döneminde 1888 yılında çay yetiştirme denemelerine 
başlanmış, başarısızlık üzerine 1892 yılında yeniden denenmiş ve yetiştirme yerinin 
ekolojik şartlara uygun olarak seçilememesi nedeniyle çay yetiştirme denemeleri 
1924 senesine kadar gecikmişti. 1924 yılında çıkarılan 407 sayılı kanun ve bu 
hususta seçilen Rize bölgesinin çayın yetişmesinde gerekli ekolojik şartları haiz 
bulunması ve çayın bu bölgede ekonomik olarak yetiştirme ve işlenmesinin mümkün 
olduğu hakkında 1939 senesine kadar devam eden çalışmalar ve verilen kesin 
kararla, bölgede çay yetiştirme ve işlemeyi düzenlemek üzere 3788 sayılı Kanun 
çıkarılmıştı. Bu kanunda tespit edilen 30 000 dönümlük sahanın 1950 senesinde 
tamamlanmasına karşılık ülke çay ihtiyacının artması nedeniyle 5648, 6133 ve 6754 
sayılı kanunlarla çay sahası 235 000 dönüme yükseltilmişti. 1962 yılına gelindiğinde 
Rize, Artvin illeri ile Trabzon ve Giresun illerinin belirli kesimleri de dâhil olmak 
üzere çay sahası 160 000 dönüme ulaşmış bulunuyordu160 000 dönümden yılda 
alınan kuru çay miktarı, 1962 yılında 8 500 ton, 1963’te 9 000 ton ve 1964 yıllında 
10 000 ton civarında gerçekleşmişti. 1964’te yaş yaprak olarak üretim 50 000 tondu. 
Çay tüketimi ise 1936 yılında 1 000 ton iken 1962’de 9 250 tonu bulmuştu. 

Gerekçe, ülkedeki çay ihtiyacının gerçekleşen üretimle karşılanabilir olmasına 
karşılık çayın yetiştirme ve işlenmesinin ayrı idarelerde (Tarım - Tekel) bulunması, 
üretim ile işlemenin aynı ölçüde yürütülememesi, çay fabrika ve atölyelerinin 
mevcut çay yapraklarını işleyecek kapasitede bulunmaması, işlemenin biyolojik ve 
teknik esaslara uygun olarak yapılamaması ve çay ambar ve ambalâj tesislerinin 
kurulamamış halde bulunması, memleket çaylarının terkip ve keyfiyet üzerinde büyük 
ölçüde tesir yapmakta olduğunu belirtiyordu. Rize çaylarının terkip ve kalitesini 
artırmak amacıyla Tekel Genel Müdürlüğünce, Rize çaylarına 1962 senesine kadar 
% 50 oranında Hint ve Seylân çayları katılıyor ve bu da, örneğin 1961 yılında 5 000 
ton olan çay ithalâtı ile 100 000 000 liradan fazla döviz sarfını gerektiriyordu. İthal 
çayın fiyatı 22 TL, Rize çayı 17 TL olduğundan çay geliri azalıyordu. Tekel İdaresi, 
1963 senesi ihtiyacından fazla olarak 8 500 ve 1964’te 8 900 ton çay stokuna sahipti, 

1157  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 185 (27 Ekim 1971), s. 780.
1158  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 7, Birleşim 113 (27 Haziran 1970), s. 164.
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bu da stok maliyetlerini artıran bir durumdu. Mayıs ve Ekim aylarında toplanan 
ve işlenmek üzere fabrika ve atölyelere getirilen çay yapraklarının yalnız Mayıs 
ayındaki oranının % 40’dan fazla olması, yetişme ve işleme arasında gerekli organik 
ilişkinin kurulamadığını gösteriyordu. 1963, 1964 ve 1965 yıllarında devam eden 
bu durumdan çay yetiştirenler ile işletmeler zarar görüyorlar, fabrika ve atölyelere 
gelen çayların aylara göre derece farkı bulunması sonucunda yapraklarda çürüme 
ve zarar oluşuyordu. Tasarının gerekçesi, çay yetiştirme işlerinin plâna göre düzenli 
olarak gelişmesi, işlemede görülen aksaklıklar, çayın kalitesindeki arızalar, işleme 
tekniği ve tesislerinin yetersiz bulunması, Rize bölgesinin çay yetiştirmek suretiyle 
değerlendirilmesi gereken geniş sahalara sahip olması, bölgenin (Rize, Artvin, 
Trabzon) ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerektirmesi gibi nedenlerle çay yetiştirime 
ve işlemenin bir elden yönetimi zorunlu görülüyordu. Gerekçe, bu konularda alınması 
gerekli tedbirleri, çay politikası çerçevesinde tespit etmek üzere 20 Temmuz 1960 
tarihinde, Tarım Bakanlığında, Gümrük Tekel Bakanlığı temsilcileri ve uzmanlar ile 
Ankara Üniversitesi profesörleriyle yapılan toplantıda, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
temsilcileri, İnhisar İdaresinin çayla ilişkisinin daha ziyade varidat yönünden 
bulunduğu ve çay tarımı ve sanayinin Tarım Bakanlığına bağlı bir İktisâdi Devlet 
Teşekkülü haline getirilmesi kararlaştırılmış olduğunu ifade ediyordu. Bu konu, 
Devlet Plânlama Dairesince de takdir edilerek 1963 senesi programı Çay Sanayii ile 
ilgili bölümde çaycılığın gelişmesini sağlamak amacıyla Tarım, Gümrük ve Tekel 
Bakanlıklarınca birlikte yapılacak etüt sonunda gerekirse ayrı bir teşkilât kurulması 
gereği belirtilmişti. 11 Şubat 1963 tarihinde Gümrük ve Tekel Bakanlığında, Tarım 
ve Ticaret Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Dairesi temsilcilerinin yaptığı toplantıda 
çay işlerinin ayrı bir teşekkül haline getirilmesi ve idaresi gereği belirtilerek Devlet 
Plânlama Dairesi 2 Şubat 1963 tarihli yazılı mütalâasında, “meseleleri iktisadi bir 
görüşle ele almak ve zamanımızın ve memleketimizin şartlarına göre çayın sanayii 
ve tarımını kontrol altına almak üzere İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde yeni 
bir müessesenin en kısa bir zamanda kurulması... aksi halde sınai ve zirai maliyeti 
düşürücü ve verimleri artırıcı rasyonalizasyon tedbirlerinin alınması ve ahenkli 
bir şekilde yürütülmesinin mümkün olamayacağı” tespit edilmişti. Nihayet, tasarı 
gerekçesi, ülkede çay üretimini, yetiştirmeden pazarlamaya kadar düzenli, biyolojik, 
teknik ve ekonomik esaslara uygun olarak idare etmek üzere Türkiye Çay İşletmeleri 
Kurumu’nun kurulmasının bu gereksinime dayandığını belirtiyordu. 

Madde gerekçelerinde ise Çay Kurumunun (Çaykur) Tarım Bakanlığına 
bağlı olması, merkezinin Ankara’da olması, gereği kadar şube ve mümessillikler 
açabilmesi, çay bölgelerinde kooperatifleşmeyi teşvik ve bunlarla ortaklaşa tesisler 
kurabilme yetkisi, Rize bölgesinde kurulmuş bulunan çay kooperatiflerini bu 
sahada çalıştırma, kooperatiflerin sermayelerini işletme ve bu suretle yetiştiricilerle 
kurumun (yaprak fiyatları, çaylıkların bakımı ve yaprak toplama) gibi her sene 
görülen mahallî ihtilâf ve menfaat ayrılıklarını düzenleme yetkisi, idari ve teknik 
hususlara ait düzenlemeler aktarılıyordu. 1159 

1159  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 529 vd.; 203 Sıra Sayılı Basma Yazı ve 203’e 1 nci Ek: Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka-
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonla-
rından seçilen 2 şer üyeden kurulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanun teklifi, Meclis Başkanlığınca gündeme 
alınmasından tam bir yıl sonra, 21 Haziran 1971 tarihinde toplanan 117 nci 
birleşimde, Geçici Komisyon Başkanı Sabahattin Savcı’nın (Diyarbakır), tasarının 
ivedilikle görüşülmesini talep eden önergesinin kabulüyle görüşülmeye başlandı. 
Trabzon milletvekilleri Selahattin Güven ve Ahmet Şener’in Çay Kanunu tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanıncaya, maddelere geçilinceye kadar oturumun 
devam etmesini arz ve teklif eden önergeleri de kabul edildi. 

Geçici Komisyon Başkanı Ali Rıza Uzuner’in (Trabzon), tasarıda yer alan 
üç matbaa hatasını oturduğu yerden düzeltmesinden sonra A.P. grubu adına söz 
alan Selâhattin Güven (Trabzon), 1939 yılında 3788 sayılı Kanunla çay ekiminin 
düzenlendiğini, ancak son on yılda dört vilâyetin nüfusunun büyük kısmının 
tarımsal iştigal sahası haline geldiğini, Türkiye’nin ihtiyacından 10 bin ton kadar 
fazla üretilen çayla ilgili sektörün 60 binden fazla işçiye devlet fabrikalarında, 
büyük bir kısım işçiye de çay toplama sahalarında iş sahası yarattığını söyleyerek 
konuşmasına başladı. Çay ekiminin erozyonu önleme yararından, bir aile tarımı 
olduğu için herkese iş olanağı yaratmasından ve bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 
daha güçlü bir teşekkül haline geleceğinden söz eden A.P. sözcüsü, kurumun eskiden 
beri bulunduğu bakanlık olan Tekel Bakanlığında bulunması gereğinden, kuruma 
devredilecek gayrimenkullerin 1,5 milyarın üzerinde olmasına rağmen sermayesinin 
500 milyon lira saptanmasının hatalı olmasından ve kurumun genel müdür 
yardımcılarının Bakanlar Kurulu kararına ihtiyacı olmaması gereğinden bahsetti.1160 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Basri Albayrak (Rize), çay 
ekiminden önce Rize ve havalisinin insanının gurbetçilikle geçindiğini, şimdi ise 
çay imalâtı ile uğraşan 26 fabrika ve atölyede daimî ve geçici olmak üzere 33 bin 
civarında işçi çalıştığını, resmî kayıtlara göre çay ekim sahası 273 bin dekar gözükse 
de gerçek ekim sahasının 400 bin dekar olduğunu belirtti. Albayrak, çay tarımının 
Tarım Bakanlığına, sanayiinin de Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait olduğunu, 
dolayısıyla bunun organizasyonun zayıf bulunduğunu, ekili arazi ile fabrika ve 
atölye arasında bir koordinasyonun bulunmadığını, çay alımı eksperlerinin büyük 
bir çoğunluğunun gerekli niteliklere sahip olmadığını ve bu elemanların geçici 
kaydı ile çalışarak hiçbir müeyyide ve sorumluluğa bağlı bulunmadıklarını ifade 
etti. Çayın ekimi, dikimi ve sanayii yönlünden koordineli bir çalışmanın yapılması 
için çay tarımının ve sanayiinin tek elde toplanması ve bunun Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına verilmesi gerektiğini belirten Albayrak, bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak Türkiye Çay İşletmeleri Kanunu çıktıktan sonra problemlerin kısmen de olsa 
halledilebileceğini ifade etti.1161  

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon), gerekçede 
belirtilen çay ekim tarihçesini kısaca özetledikten sonra çay ekimini düzenleyen 

1160  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 517-519.
1161  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 519-522.
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1940 tarihli 3788 sayılı Kanunla ekim sahasının 30 bin dekar, 1951 yılında 5748 
sayılı Kanunla 35 bin dekar, 1953 yılında 6133 sayılı Kanunla 70 bin dekara çıktığını 
ve 1956 yılında çıkarılan kanunla da 100 bin dekar ilâve edilerek toplam olarak 
çay ekim sahasının 235 bin dekara çıkarıldığını belirtti. Ruhsatsız olarak dikim 
yapılan arazilerin ruhsatlı hale getirilebilmesi için 1967-1968 yıllarında çıkarılan bir 
kararname sonucunda ruhsatlı ekim sahasının 300 bin dekara çıktığını, bu tevziatın 
Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve cüzi bir miktar da Ordu iline kadar yapıldığını 
belirten Şener, yaş yaprak alınan sahanın 350 bin dönüm olduğunun tahmin 
edildiğini ve kurulan çaylıkların ihtiyacı olan çay tohumları gübre, fide ve Ziraat 
Bankasından 10 yıl faizsiz kredi alınmasını gerçekleştirmek için bu kanunların 
çıkarıldığını vurguladı. Çay üretim ve işlenmesinin Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı bir şube veya çay dairesiyle yürütülmesinin ve organize edilmesinin mümkün 
olmadığını ve yaş çay yaprağının mubayaa, işçi ve memur paralarının ödenmesi ve 
bunların haklarının verilmesinin, devlet hizmetinde geniş ve disiplinli bir örgütün 
kurulmasını gerektirdiğini söyleyen Şener, teknik, ekonomik ve sosyal konuları, çay 
sanayiinin ülke tüketimini karşıladıktan sonra ihraç edilebilecek hale getirilmesi 
için İktisadi Devlet İşletmeciliği 440 sayılı Kanuna uygun, tüzel kişiliğe sahip, 
faaliyetlerinde özerk, sorumlulukları sermayeciyle sınırlı halde kurulmasının çay 
kooperatifçiliğinin geliştirilmesinde yararlı olacağını ifade etti.1162

Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), çay 
sahasını artırma işinin disiplinsiz ve plansız yapıldığını, kalitenin düştüğünü, verimin 
azaldığını, entansitesini kaybettiğini, çay yaprağı dağılış sahası ile ihtiyaçların 
birbirine paralel hale getirilmediğini söyleyerek başladığı konuşmasında çaycılığın 
yeniden ele alınması ve rasyonelize edilmesinin gerekli olduğunu, konunun yeni bir 
iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi, çay sahalarımın ciddî bir şekilde kontrol 
altına alınması, ruhsatsız ve kontrolsüz plantasyonlara meydan verilmemesi, bu 
hususlarım ihtisas sahibi kimseler tarafından yönetilmesi ve denetiminin yapılması, 
işletme masraflarının mutlaka düşürülmesi, kalite ıslahı üzerinde hassasiyetle 
durulması, pazarlama ve paketleme işlerinin gelişen teknik metotlar çerçevesi 
içerisinde yapılması, Türk Milletinin yabancı çaya hasretinin giderilmesi, yerli çayla 
tatmin edilmesi, teknik personelin ciddî bir şekilde eğitilip kontrole tabi tutulması, 
çay fabrikalarında çalışan işçilerin çay üreticilerinden değil, çay yetiştiremeyen 
orman içindeki topraksız köylülerden teşekkül ettirilmesi için bu kanuna olumlu oy 
vereceklerini beyan etti.1163

Salih Zeki Köseoğlu (Rize), çay ziraati ve sanayiinin çok yeni bir dal olmakla 
birlikte çok süratli bir gelişme manzarası arz ettiğini, 1950 yılında Türkiye’de fert 
başına isabet eden çay 83 gram iken 1970 yılında bu miktarın 500 gramın üzerine 
çıktığını ve 20 senede Türkiye’de vatandaşın çay kullanma imkânının yedi misli 

1162  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 522-524.
1163  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 524-525.
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arttığını, nüfus artışı da göz önünde tutularak 1950 senesinde 1 743 ton olan ihtiyacın, 
1970’de 20 bin tonun üstüne çıktığını söyleyerek konuşmasına başladı. Üretimde de 
görülen gelişmeye karşılık fabrika kapasitesi, imalât tekniği, tarım tekniği, teşkilât 
kurulması, mubayaa ve muhafazadaki imkânlar ve ihracat gibi hususların gelişmesine 
ayak uydurulamadığını ve dünyanın en iyi yaprak çayı olan Türk çayının kalitesinin 
arzu edilen seviyeye ulaşamadığını belirten Köseoğlu, ülke için çok başarılı bir tarım 
reformu olan çay üretiminin düzenlenmesi, gelecek yıllarda duyulacak için üretimin 
arttırılması, çay ile iştigal eden köylünün rahata kavuşturulması için yeni bir teşkilât 
kuracak olan bu tasarıda değişiklik teklifleri olmakla birlikte desteklediğini ifade etti.1164

Kanun tasarısının görüşülmesine 28 Haziran 1971 Pazartesi günü toplanan 121 
nci birleşimde devam edildi. İkinci kez Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz 
alan Sami Kumbasar (Rize), Türkiye’de çay üretiminin önemli, verimli ve kaliteli 
olmasına rağmen iç ve dış pazarlara dayanmak suretiyle ilmî esaslara dayanan millî 
bir çay politikası izlenmediğini, bu değerli ürünün yıllardır ihmale uğradığını, böylece 
dış pazarlarda tutunamadığını ve rakiplerle mücadeleye girişemediğini, evsafa uygun 
çay alınmasına rağmen yine fabrikaların ellerindeki çayı işleyemediklerini ve denize 
döküldüğünü, dolayısıyla çaya belli bir veçhe vermenin artık şart haline geldiğinden 
bu kanunun çıkması gerektiğini ifade etti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Mustafa 
Rona (Artvin), Türkiye’de çayın tarihçesi ve üretimi hakkında bilgi vererek başladığı 
konuşmasında, çayın, nüfusun kesif olarak toplandığı ve buna mukabil arazinin en 
sarp ve dar olduğu, geçim imkânları mahdut bulunan Karadeniz’in Doğu kısımlarında 
Artvin’in Arhavi, Hopa, Borçka ilçelerinde, Rize bölgesinde ve Trabzon’un Of, 
Sürmene yörelerinde yetiştiğini, çay tarımına elverişli olan bu bölgelerdeki arazilerde, 
karayemiş, böğürtlen ve kereste yapımına uygun olmayan, hatta kömüründen dahi 
istifade edilemeyen kızılağaç türünden ağaç ve ağaççıklar yerine çay fidanı dikildiğini, 
bunun üzerine bölge halkından çay tarımı yapanların kalkındırıldığını ve ülkeye döviz 
girmesini sağlayacak bir duruma getirdiklerini söyledi. Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
bağlı Tekel Genel Müdürlüğünde bir Şube Müdürlüğü halinde idare edilmekte olan bu 
müessesenin idaresinde bir değişiklik yapılma zarureti doğduğundan çay işletmesinin 
Tekel Genel Müdürlüğünden ayrılmasının ve ayrı bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
gelmesinin daha uygun olacağını düşündüklerini vurguladı. Kasım Önadım (Bursa) 
ve Nadir Yavuzkan’ın (Burdur) verdikleri iki kifayeti müzakere takririnin kabulü 
üzerine maddelere geçildi.1165 

Çaykur’u, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle 
sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak tanımlayan ve kuruluşun hukukî yapısını 
bu kanunla 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen kanunların saklı tuttuğu hususlar dışında 
özel hukuk hükümlerine tabii, merkezi Ankara ve ilgili olduğu Bakanlığı Tarım 
Bakanlığı olarak belirleyen birinci madde üzerinde Salih Zeki Köseoğlu (Rize) söz 

1164  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 117 (21 Haziran 1971), 
s. 525-529.
1165  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 121 (28 Haziran 1971), 
s. 5-8.
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aldı. Köseoğlu, satışlar Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı için kuruluşun 
bağlı olduğu bakanlığın Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak değiştirilmesini gerekli 
gördüğünü, kurumun merkezinin ise Rize olmasının uygun olacağını, bu iki konu için 
birer değişiklik önergesi verdiğini ifade etti. Sami Kumbasar da (Rize) merkezin Rize 
olması ve ilgili olduğu Bakanlığın Tekel Bakanlığı olarak kalması gereğini vurguladı. 
Nahit Menteşe (Aydın), işletmenin Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlanması 
zorunluluğu olduğunu, merkezin Rize’de kurulmasında fayda bulunduğunu ifade 
etti. Hasan Basri Albayrak (Rize) aynı talebi tekrarladı. Burhanettin Asutay (İzmir), 
kuruluşun Gümrük ve Tekel Vekâletinin murakabesi altında olmasında büyük fayda 
gördüğünü belirtti. Geçici Komisyon Başkanı Sabahattin Savcı’nın açıklamaları, bu 
Kamu İktisadi Teşekkülünün Gümrük ve Tekel Bakanlığına veya Tarım Bakanlığına 
bağlanması keyfiyetinin Meclisin yüksek takdirlerinde olduğunu, ancak merkezinin, 
hükümetle ve diğer Kamu İktisadi Teşekkülleriyle daha iyi işbirliği yapabilmesi, 
koordinasyona değer verebilmesi bakımından Ankara’da bulunmasında daha çok 
fayda olduğunu söylemesinin ardından verilen takrirler okundu. Mustafa Rona 
(Artvin) ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (Niğde) tarafından verilen 
ve kurumun kısa adının Çay Kurumu olmasını teklif eden önergeler kabul edildi. 
Hasan Basri Albayrak, Zeki Köseoğlu, Naci Budak, Sami Kumbasar, Memduh Ekşi 
tarafından müştereken verilen bir takrir ile Çay Kurumu merkezinin Rize olması 
teklifi kabul görmedi. Mustafa Rona ve Zeki Köseoğlu ile Hasan Basri Albayrak 
ve Sami Kumbasar tarafından verilen ve Çay Kurumunun Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına bağlanmasını talep eden önerge kabul edildi. Tanımlarla ilgili olan 
2 nci maddede, “teşekkül” deyiminin, Çay İşletmeleri Kurumunu (kısaltılmış adı 
ÇEK) ifade edeceğini öngören fıkrasında, hükümetin birinci maddeye ilişkin verdiği 
önergeye koşut olarak ÇEK teriminin yerine, Çay Kurumu’nun kısaltılmış adı olarak 
“ÇAYKUR” ifadesinin konulması da kabul edildi.1166 

Çaykur’un faaliyet konuları ve amacı ile ilgili 3 ncü madde üzerinde Salih Zeki 
Köseoğlu (Rize), Nahit Menteşe (Aydın), Ahmet Şener (Trabzon), Hasan Basri 
Albayrak (Rize), Burhanettin Asutay (İzmir) ve Geçici Komisyon Sözcüsü Ali 
Rıza Uzuner (Trabzon) söz aldılar. Verdikleri takrirlerle Mustafa Rona (Artvin), 
Salih Zeki Köseoğlu (Rize), Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (Niğde) ve 
Burhanettin Asutay (İzmir) maddenin oluşumuna katkıda bulundular. Teşekkülün 
kuruluş amacını belirleyen 4 ncü maddeden sonra malî hükümler başlığı altında 
Çaykur’un sermayesini 500 000 000 lira olarak belirleyen 5 nci madde hakkında 
Rize milletvekilleri Sami Kumbasar ve Salih Zeki Köseoğlu verdikleri önergeyle 
sermayenin 2 milyar liraya çıkarılmasını teklif ettiler. Gümrük ve Tekel Bakanı ise 
1 milyar liraya çıkarılmasını önerdi. Hüsamettin Başer’in de (Nevşehir) aynı yönde 
bir önerge vermesi üzerine Rize milletvekillerinin değil, Başer’in önergesi kabul 
edilerek kurumun sermayesi 1 milyar liraya yükseltildi.1167

1166  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 121 (28 Haziran 1971), 
s. 8-14.
1167  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 121 (28 Haziran 1971), 
s. 14-22.
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Tasarının diğer maddelerine, Sami Kumbasar (Rize), Salih Zeki Köseoğlu (Rize), 
Hasan Basri Albayrak (Rize), Mustafa Rona (Artvin), Baha Müderrisoğlu (Konya), 
Hüsamettin Başer (Nevşehir), Burhanettin Asutay (İzmir), Ahmet Şener (Trabzon), 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (Niğde), Mehmet Yüceler (Kayseri), Ekrem 
Kangal (Sivas) ve Geçici Komisyon Başkanı Sabahattin Savcı (Diyarbakır) konuşma 
ve takrirleriyle katkıda bulundular.1168 Meclis, 1 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 
123 ncü birleşimde oylamaya katılan 244 milletvekilinin 243’ünün kabul ve 1’inin 
çekinser oyu ile tasarıyı kabul etti.1169 Tasarı, yaklaşık iki ay sonra Cumhuriyet 
Senatosu’ndan yeniden görüşülmek üzere geri geldi ve yeniden gündeme alındı.1170 

Meclis’in bir sonraki yasama yılında, 6 Aralık 1971 tarihinde toplanan 11 nci 
birleşimde Cumhuriyet Senatosu’nun tasarıda yaptığı değişiklikler görüşüldü. Senato, 
ilk değişikliği, teşkilatın merkezini Ankara’dan Rize’ye alarak yapmıştı. Birleşimde 
Salih Zeki Köseoğlu (Rize), Hasan Basri Albayrak (Rize), Sami Kumbasar (Rize), İhsan 
Ataöv (Antalya) ve Hilmi Türkmen (İçel) Senato’nun yaptığı ve Komisyon tarafından 
benimsenen bu değişikliğin lehinde, Turhan Özgüner (İçel) aleyhinde söz aldılar. 
Senato’nun değişikliği Meclis tarafından kabul edildi ve teşkilatın merkezi Rize oldu.1171 

İkinci olarak, Cumhuriyet Senatosu, kurumun idaresini düzenleyen 10 ncu 
maddede değişiklik yaparak kuruluşun yönetim kurulunda Tarım Bakanlığı’ndan bir, 
Ziraat Odalarından bir ve Kooperatif Birliklerinden iki temsilcinin de yer almasını 
uygun görmüştü. Bu konuda kürsüye gelen Salih Zeki Köseoğlu (Rize) Senato 
değişikliği lehinde görüş beyan etti. Geçici Komisyon Başkanı Ali Rıza Uzuner 
(Trabzon), Senato’nun yaptığı bu değişikliğin Komisyonda uzun müzakerelere 
konu olduğunu ve Komisyonun 44 sayılı kanunu esas alarak Millet Meclisi’nin 
kabul ettiği metne bağlı kalınmasını benimsediğini belirtti. Cumhuriyet Senatosu 
tarafından yapılan değişiklik Meclis Başkanı tarafından oya sunuldu ve Meclis 
üyeleri Komisyon tarafından benimsenmeyen bu değişikliği kabul etti. Dolayısıyla 
Senato’nun yaptığı değişiklik kabul edilmiş oldu. Cumhuriyet Senatosu, Çaykur’un 
yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 11 nci maddede, genel müdür 
yardımcılarını düzenleyen 16 ncı maddede, fazla mesaiyi düzenleyen 23 ncü 
maddede, yaprak çay fiyatlarının ilanını düzenleyen 24 ncü maddede, çay bahçesi 
kuracakların ruhsat alma zorunluluğu bulunduğunu düzenleyen 25 nci maddede, 
çeşitli görev ve yetkilerin kuruma intikalini düzenleyen 26 ncı maddede, Ziraat 
Bankası ikrazlarının mahsubunu düzenleyen 27 nci maddede ve geçici 3 ncü ve 4 ncü 
maddelerde yaptığı değişiklikler, maddeler üzerinde hiçbir üyenin söz almamasıyla 
olduğu gibi benimsendi. Böylece tasarı kanunlaşmış oldu.1172 

Kanun, 18 Aralık 1971 tarih ve 14046 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

1168  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 121 (28 Haziran 1971), 
s. 22-43.
1169  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 123 (1 Temmuz 1971), s. 146.
1170  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 153 (23 Ağustos 1971), 
s. 113.
1171  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 11 (6 Aralık 1971), 
s. 263-272.
1172  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 19, Birleşim 11 (6 Aralık 1971), s. 272-279.
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KANUN NO 1581: Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 
Manisa milletvekili Hilmi Okçu’nun Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 

kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonlarından seçilen 5’er üyeden 
kurulu 29 Nolu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde 
toplanan 35 nci birleşimde görüşülmeye başlandı. 

Hilmi Okçu (Manisa) Tarım Kredi Kooperatifleri kanun teklifinin gerekçesinde,  
Tarım Kredi Kooperatiflerini kuran 1935 tarihli 2836 sayılı kanunun dönemin ihtiyaç 
ve icaplarına uygun olarak çıkarıldığını, ancak gelişen ihtiyaçlar nedeniyle yeni bir 
kanun hazırlanmasının zorunlu görüldüğünden bu teklifin getirildiğini belirtiyordu. 
1935 tarihli 2386 sayılı kanunun Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü işlerini 
T. C. Ziraat Bankasının yönetim ve denetimine tabi tuttuğu ve bu kuruluşları 
ortaklarına sadece kısa vadeli kredi dağıtan bir örgüt olarak değerlendirdiği belirtilen 
gerekçede, 2836 sayılı kanunun hazırlandığı yıllarda sosyal, ekonomik ve kültürel 
ortamın kooperatifçiliğin bir alt hareket olarak gelişmesine elverişli olmadığından 
kanunun kooperatiflerin üstten gelen bir hareketle kurulmasını öngördüğü ve 
özvarlıklarının zayıfladığını da göz önüne alarak bankaya bu örgütlerin kuruluşu, 
yönetimi, finansmanı ve denetimi konusunda büyük mükellefiyetler yüklediği 
belirtiliyordu. Bu vesayet sisteminin, kooperatiflerin sayı, özvarlık ve dağıttıkları 
krediler itibariyle gelişmesini bir dereceye kadar sağladığını, ancak kanunun 
kooperatifçilik prensiplerine uygun olmayan karakterinin, ortaklar tarafından tam 
mânasıyla anlaşılmasına imkân vermediğini ve kooperatifleşmeden beklenen büyük 
faydanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığı vurgulanan gerekçede, ortakların 
kooperatiflerini, bir devlet dairesi veya Ziraat Bankası şubesi gibi kabul ettikleri ve 
faaliyetlerin gelişmesine bir katkıda bulunamadıkları ifade ediliyordu. 

Gerekçe, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen süre içinde, çiftçilerin 
ihtiyaçlarının geniş ölçüde arttığını ve ziraat tekniğinde büyük gelişmelerin meydana 
geldiğini belirterek köylerde kurulan Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ortaklarına 
daha çok faydalı olabilmeleri için kredi dağıtımına ek olarak, donatım, pazarlama 
ve eğitim gibi diğer görevleri de yüklenmeleri gereğini ortaya çıkardığını ve eski 
kanunda bu konuda her hangi bir hüküm bulunmamasına rağmen artan ihtiyaçların 
baskısı altında bu kuruluşların faaliyetlerinin çok amaçlı bir yönde geliştirilmesinin 
zaruri görüldüğü de vurgulanıyordu. Hilmi Okçu, girişilen bu faydalı çalışmaların 
daha da genişletilmesi ve bir düzen içinde yürütülmesinin, ancak 2836 sayılı 
Kanunun, çok yönlü faaliyetlere ve kooperatiflerin kendi kendilerini idare edecek 
bir sistem içinde teşkilatlanmalarına imkân verecek şekilde değiştirilmesine bağlı 
bulunduğunu belirterek yeni kanun teklifini hazırlarken ülkenin şartları ve çağdaş 
kooperatifçilik anlayışını göz önünde bulundurarak başlıca dört önemli amacı 
gerçekleştirmek amacının güdüldüğünü ifade ediyordu:

1. Kooperatiflerin hizmet sahalarının genişletilmesi,
2. Bir merkez etrafında kademeli örgütlenme,
3. Ortaklara kolaylıklar sağlanması,
4. Bankanın Tarım Kredi Kooperatifleri ile olan ilişkisinin yeniden düzenlenmesi.



526

Tarım Kredi Kooperatiflerine, kredi dağıtımı yanında, ortaklarımın tarımsal araç, 
gereç ve gerektiğinde tüketim ihtiyaçlarını toptan ve ucuza sağlamak ve her türlü 
ihtiyaç maddelerimin dağıtımını yapmak, maddi güçlerinin yetersizliği sebebiyle 
ortaklarca temin edilemeyen tarımsal alet ve makinaları kooperatif malı olarak 
edinip ortakların hizmetine vermek, tarım ve hayvancılığım geliştirilmesi, tarımsal 
ve hayvansal ürünlerin saklanması ve pazarlanması ile ilgili her türlü teknik, bilimsel, 
uygu1ayıcı çalışmalarda bulunmak ve gerekli tesisleri kooperatif malı olarak 
kurmak, faaliyet konusu ile ilgili kuruluşların gerektiğinde sermayelerine katılmak, 
kooperatifçilik eğitimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, mevduat toplamak, her türlü 
sigorta hizmetleri yapmak gibi yeni görevler getiren kanun teklifi, ayrıca, ortakların, 
donatma konusundaki, üretim ile ilgili her çeşit tarımsal malzeme, alet ve makinalar 
ile iş ve çift hayvanları ihtiyaçlarını karşılamak, hayvan mevcudunu artırmak ve 
devam ettirmek veya faydalı ve zaruri her çeşit gereç, araç ve tesislerle genişletip 
kuvvetlendirmek üzere 5 yıla kadar vadeli kredilerin kooperatiflerince açılmasını 
sağlamak amacını güdüyordu. Genellikle köy ve bucaklarda teşkilatlanmış olan ve 
bütün işleri mülki taksimat itibariyle bağlı bulundukları ilçe merkezindeki Ziraat 
Bankaları Tarım Kredi Kooperatiflerinin mahallî Ziraat Bankası şubelerinin yerine 
geçebilecek bir teşkilâta Kurulmasını sağlayan teklif, bölgedeki kooperatif ve 
birliklere verilen görevlerin gerçekleşmesine yardımcı olmak, müşterek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına aracılık etmek, eğitim ve denetim faaliyetlerinde bulunmak üzere 
bölge birlikleri kurulmasını amaçlıyordu. Kanun teklifi, kooperatif ve birliklerim 
bağlı olacakları ve hareketin yurt çapında gelişiminden ve tek elden yönetiminden 
sorumlu olacak merkezî bir teşkilâtın kurulmasını ve bankanın yüklendiği görevlerin 
bir kısmının bu teşekküle devredilmesini öngörüyordu.  

Ortakların çıkma işlemleri eski kanunda birtakım şartlara bağlandığı halde, 
yeni teklifte, bu konuya temas edilmemiş ve gerektiğinde ana sözleşmeye konacak 
hükümlerle bu işin düzenlenmesi düşünülmüştü. Eski kanundaki, Tarım Kredi 
Kooperatifleri kurulan yerlerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının bu 
kooperatiflere ortak olmak yükümlülükleri yeni teklifte kaldırılmıştı. Eski kanundaki, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının, kredi kooperatifinin yazılı iznini almadan 
ürünlerini satmaları durumunda öngörülen hapis cezası yeni teklifte kaldırılmıştı. 
Yeni teklifle, çeşitli zorunlu sebeplerle, gününde alınamayan kooperatif alacaklarının 
vadelerinin evvelce bir yıl olan erteleme süresinin, yeni kanunla iki yıla kadar 
çıkarılması, eski kanunda kooperatife ortak olmayan üreticilere Ziraat Bankasınca 
kooperatifin amacı içinde olan işler işin yalnız maddi karşılık alınarak ödünç para 
verilebileceği hükmünün kaldırılması ve gününde ödenmeyen borçlardan alınan faiz 
haddinin iki misli artırılarak alınacağı hükmünü çıkarılması, ana mukavelename 
hükümlerine aykırı hareketlerde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri işlerine Ziraat 
Bankasının el koyma yetkisinin kaldırılması da amaçlanmıştı.1173 

1173  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 
1972), s. 538 vd.; 423 Sıra Sayılı Basma Yazı: Manisa Milletvekili Hilmi Okçu’nun Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 29 Nolu Geçici Komisyon raporu.
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Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 günü toplanan 35 nci birleşiminde Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi, 48 Nolu Geçici Komisyon Başkanı 
Kasım Önadım (Bursa) tarafından verilen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
önergesinin kabul edilmesiyle müzakere edildi. Teklifin tümü üzerinde söz isteyen 
Sabahattin Savcı (Diyarbakır), kooperatiflerin sayı, öz varlık ve dağıttıkları krediler 
itibariyle gelişmesini Ziraat Bankasının vesayet sistemi altında sağlamışsa da, 
kanunun kooperatifçilik prensiplerine uygun olmayan tarafları bulunduğunu, yeni 
teklifin, bu durumu kaldıracak olmasının ve kredi dağıtımına ek olarak donatım, 
pazarlama ve eğitim gibi diğer görevlerin teşkilatla yapılacak olmasının önemli 
olduğunu söyledi. Ahmet Şener (Trabzon), bu kanunun Türkiye’de çiftçi kütlesine 
başarılı, teknik ve malî hizmetler yapacağı için Cumhuriyet Halk Partisi grubu 
olarak taraftar olduklarını, ancak oluşturulacak olan maddeler üzerinde değişiklik 
teklifleri olacağını ifade etti. N. İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon), kooperatif 
içerisinde eskiden vuku bulmuş yolsuzluklar ve mevzuatın kifayetsizliği yüzünden 
yeni bir kooperatifler Birliği Kanunu tasarısının getirildiğini ve Demokratik Parti 
grubu olarak bunu memnunlukla karşıladıklarını ifade etti. İhsan Ataöv (Antalya), 
Türkiye’de kooperatiflerin çok zor şartlar altında çalıştıklarını, kanunun süratle 
çıkması gerektiğini belirtti. H. Cavit Okyayuz (İçel) Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
yeniden teşkilatlanarak kuvvetlenmesinin çiftçi ve köylüler adına çok sevindirici 
olduğunu, bu teklife müspet rey vereceğini söyledi. Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Türk 
çiftçisine verilen kredilerin az olduğunu, her şeyden önce kredilerin dağıtımında 
adaletin sağlanması gerektiğini belirterek teklifin hazırlanmasında emeği geçenlere 
şükranlarını sundu. Geçici Komisyon başkanı Kasım Önadım (Bursa) teklifin 
gerekçesinde verilen bilgileri özetledi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.1174  

Maddelere geçilmesi hususu oya sunuldu ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri kanun teklifinin kuruluş ve kapsamla ilgili olan 1 nci maddesi üzerinde 
Burhanettin Asutay (İzmir) söz aldı.  Madde üzerinde Asutay’ın sunduğu 
değişiklik önergesi kabul edilmedi. Bu birleşimde Burhanettin Asutay’dan (İzmir) 
başka Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Hasan Tosyalı 
(Kastamonu) ve Geçici Komisyon başkanı Kasım Önadım (Bursa) konuşmalarıyla, 
Burhanettin Asutay (İzmir), Süleyman Çağlar (Manisa) ve Şinasi Özdenoğlu 
(Ankara) değişiklik önergeleriyle maddelerin oluşturulmasına katkıda bulundular.1175

Tarım Kredi Kooperatifleri kanun teklifinin maddelerinin müzakeresi, 7 Şubat 
1972 tarihinde toplanan 36 ncı birleşimde de devam etti. Bu birleşimde görüşülen 
4 ve 5 nci maddeler hakkında Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Gıyasettin Karaca 
(Erzurum), Burhanettin Asutay (İzmir), Hilmi Okçu (Manisa), Devlet Bakanı Doğan 
Kitaplı (Samsun), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Ahmet Şener (Trabzon), Geçici 

1174  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 
496-504.
1175  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 
504-516.
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Komisyon Başkanı Kasım Önadım (Bursa), Reşit Ülker (İstanbul), Hüsamettin 
Başer (Nevşehir) ve Şemsettin Sönmez (Eskişehir) söz alarak görüşlerini sundular. 
Süleyman Çağlar (Manisa), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Burhanettin Asutay (İzmir) 
ayrı ayrı verdikleri takrirler ve Sabahattin Savcı (Diyarbakır) ile Süleyman Çağlar 
(Manisa) müştereken sundukları takrirlerle maddelerin değiştirilmesini sağladılar.1176 

Kanun teklifinin müzakereleri, 11 Şubat 1972 tarihinde toplanan 38 nci birleşimde 
sürdü. Bu birleşimde görüşülen 5 ilâ 15 nci maddeler üzerinde Şinasi Özdenoğlu 
(Ankara), Süleyman Çağlar (Manisa), Gıyasettin Karaca (Erzurum), Barbaros Turgut 
Boztepe (Sakarya), Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun), Geçici Komisyon başkanı 
Kasım Önadım (Bursa) ve Sabahattin Savcı (Diyarbakır) müzakere ettiler. Maddeler 
hakkında Komisyon Başkanı Kasım Önadım (Bursa) ve Komisyon Sözcüsü Yaşar 
Bir (Tokat), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) ve Süleyman 
Çağlar (Manisa), B. Turgut Boztepe (Sakarya), Burhanettin Asutay (İzmir) ve Baha 
Müderrisoğlu (Konya) değişiklik önergeleri sundular.1177

Teklifin kalan maddeleri de 14 Şubat 1972 günü toplanan 39 ncu birleşimde 
müzakere edildi ve tamamlandı. Yukarıda isimleri belirtilen milletvekilleri kanunun 
yapımına görüşmeleri ve değişiklik önergeleri ile katkıda bulundular.1178 Yürürlük 
ve yürütme maddelerinin kabulünden sonra kanunun tümü üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu adına söz isteyen Mehmet Nurettin Sandıkçıoğlu (Balıkesir), 
kanunun ülkeye çok yararlı olacağını, Türk köylüsünün kooperatifleşmesi daha 
önceden mümkünken kooperatifçilik çalışmalarının noksan oluşundan veya yan bâzı 
tesirlerden dolayı gelişememiş ve kalkınamamış olduğunu, Türk köylüsüne lâyıkıyla 
hizmet edememiş olduğunu, fakat bu kanunla kooperatifçiliğin nimetlerinden 
daha çok istifade edeceğini ifade etti. Köylerde 2021 adet kooperatifin kurulmuş 
bulunduğunu, bunların 21 370 köye hitap ettiğini ve ortak sayısının 1 300 000 
civarında olup 7 milyonu aşkın kişinin bu çalışmalardan yararlandığını söyleyen 
Sandıkçıoğlu, kooperatiflerin şu ya da bu partinin örgütleri olmadığını ve olmaması 
gerektiğini ve particiliğin, politikanın seçimlerle her hangi bir suretle bu güzel 
ve temiz kuruluşların içine sızmalarının engellenmesinin elzem olduğunu ifade 
etti.1179 Kanunun tümü hakkında ve oyunun rengini belirtmek sadedinde söz alan 
Şinasi Özdenoğlu (Ankara), Meclis’in bu kanunla Türk çiftçisinin kalkınmasına ve 
ekonomik yönden güçlenmesine yeni ufuk açacak bir eser yarattığını söyledi ve bu 
kanunun bozuk kredi düzenine son vermesi ve kredi adaletini sağlaması gerektiği, 
Tarım Kredi Kooperatiflerini dürüst çalışan kuruluşların başına getirmesi ve az da 

1176  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 36 (7 Şubat 1972), 
s. 569-583.
1177  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 38 (11 Şubat 1972), 
s. 740-757.
1178  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 1972), 
s. 771-801.
1179  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 1972), 
s. 798-800.



529

olsa geçmişte kooperatiflerde görülebilen yolsuzlukların engellenmesi gerektiği ve 
Türk çiftçisine kooperatifçiliği öğretecek ve sevdirecek eğitilmiş kadroları yaratması 
dileklerini belirterek sözlerine son verdi. Geçici Komisyon başkanı Kasım Önadım 
da (Bursa) Meclis’e şükranlarını sunmak üzere söz aldı.1180 

Teklif, 16 Şubat 1972 tarihinde toplanan 40 ncı birleşimde yapılan oylamada 
kabul edildi. Kanun, oylamaya katılan 230 milletvekilinden 226 kabul, 1 ret ve 3 
çekinser oy aldı.1181 Cumhuriyet Senatosunca 14 Nisan 1972’de kabul edilen kanun, 
28 Nisan 1972 tarih ve 14172 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1617: Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu 
Başbakan Nihat Erim tarafından Millet Meclisi Başkanlığına 7 Şubat 1972 

tarihli sunulan Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu Tasarısı partiler üstü 
hükümetin en önemli reform tasarılarından biriydi. Tasarının gerekçesi, hükümet 
programının ağırlık yanlarından birinin reformların gerçekleştirilmesi olduğunu 
belirterek nüfusun büyük bir çoğunluğunun geçiminin toprağa bağlı olduğu 
Türkiye’de insanla toprak arasındaki ilişkilerin kurulması, toprakla kalkınabilmek 
için, tarım ekonomisinin şartlarına uyulması, tarımsal üretimin artırılması, toprağın 
dağılımında yurt gerçeklerine uygun, âdil bir ölçü bulunması ve bu suretle yurtta daha 
iyi bir yaşama seviyesinin dengesinin kurulması gerektiği vurgulanıyordu. Toprak 
ve tarım reformunun gerçekleştirilmesiyle, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmeyi, topraksız olan ya da yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlanmasıyla ilgili tedbirleri öngören Anayasanın 37 nci maddesinin hükmünün de 
yerine getirilmiş olacağını belirten gerekçe, Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler 
kanunu tasarısının bu reformun uygulanmasına ilişkin hükümlere yer vermediğini 
ifade ediyordu. 

Tasarının amacı, uygulama kanununun başarılı olmasını sağlayıcı tedbirlerin 
önceden alınmasıydı. 

Tasarının 1 nci maddesi, Toprak ve Tarım Reformunun amacını açıklıyor, 2 nci 
maddesi ise tarım arazisinin tanımını yaparak uygulamada tarım arazisi deyiminin 
anlamını açıklığa kavuşturmak amacını güdüyordu. 

Tasarının 3 ncü maddesi, Toprak ve Tarım Reformu açısından geçersiz sayılabilecek 
tasarruflara ilişkindi. Toprak ve Tarım Reformu, çok yönlü bir sorundu. Verimi 
ve üretimi artırıcı tedbirlerin yanında, reformda esas unsurlardan biri olan toprak 
varlığı, toprakların dağılımı ve işletilmesi de bu reformun başarılı uygulamasıyla 
doğrudan ilgili olduğu düşünülüyordu. Gerekçede, bu maddenin düzenlenmesinde, 
belirli kimseler arasında yapılmış olan hukukî muameleleri geçersiz saymak ve 
böylece kazanılmış haklan tanımamak amacı güdülmediği belirtiyordu. Madde, 
reform kapsamı dışında kalmak isteyebilecek kişilerin tutum ve davranışlarının 
uygulanacak reforma olumsuz yönde yapacağı etkiyi önlemeye yönelikti. Maddede 

1180  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 39 (14 Şubat 1972), 
s. 800-801.
1181  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 21, Birleşim 40 (16 Şubat 1972), s. 40.
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açıklanan hısımlık dereceleri, bunlar arasındaki hukukî tasarrufların geçersizliği için 
tek başına yeter bir sebep sayılmamıştı. Bu geçersizlik, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte, yine kanunda öngörülen mazeretlerden birisi söz konusu olmaksızın, lehine 
devir ve temlik yapılmış olan kişiler tarafından arazinin bizzat işletilmemiş olması 
nedenine bağlanmıştı. Böylece ihtiyaç derecesi, sosyal denge ve verimli işletme 
gibi Toprak ve Tarım Reformunun Anayasa doğrultusundaki amaç ve sonuçlarının 
değerlendirilmesine çalışılmıştı.

Yapılmış olan devir ve temliklerde, tarafların hısımlık derecesi ne olursa olsun 
bu suretle arazi edinenler o araziyi bizzat işletiyorlarsa veya 4 ncü maddedeki 
mazeretlerden birisiyle bizzat işletemez durumda bulunuyorlarsa devir ve temliklerin 
geçersizliği söz konusu olmayacaktı. Maddenin uygulamasında, 20 Temmuz 1961 
tarihi başlangıç olarak kabul edilmişti. Bu tarihin belirlenmesi, 20 Temmuz 1961 
tarihinde yürürlüğe giren Anayasanın öngördüğü bir uygulamanın dışında kalmanın 
tutum ve gayretine karşı gerekli bir tedbire duyulan ihtiyaçtan doğmaktaydı. Gerekçe, 
maddenin böyle düzenlenmesini, Toprak ve Tarım Reformu açısından iyi niyetli 
sayılmayacak olan tutum ve davranışları himaye etmemekle ve böylece hukukun 
esaslı bir kuralına bağlı kalmakla açıklıyordu. 

Tasarının 4 ncü maddesi, 3 ncü maddenin istisnalarını getiriyordu. Ölüm, miras 
gibi nedenlerle ya da arazi sahiplerinin arzu ve iradeleri dışındaki cebri icra yoluyla 
el değiştirme olayları, 3 ncü maddenin gözettiği ve önlemeyi amaçladığı tutum ve 
davranışlar arasında olmadığından bu istisnalar maddede korunuyordu.

Hısımlık dereceleri 3 ncü maddede açıklanan kimseler arasındaki devir ve 
temlikleri, geçersizlik hükmünün kesin sonuçlarından koruyucu askerlik, ihtiyarlık, 
hastalık, hükümlülük, tutukluluk, tabiî afetler ve benzeri mazeretlerle arazisini 
bizzat işletemeyenlerin de 3 ncü madde hükmünün kapsamı dışında bırakılmaları, 
kazanılmış hakların saklı tutulması gereğiydi. 

5 nci madde, arazinin devir ve temliki ile ifraz ve taksimini Toprak ve Tarım 
Reformunun gerektirdiği ölçüde sınırlandırma amacına yönelikti. Toprak ve Tarım 
Reformu uygulamasında en önemli unsur arazi varlığı olduğundan bu kanunun 
kapsamına giren nitelikteki arazinin toptan veya bölünerek el değiştirmesinin 
uygulamayı olumsuz yönde etkilememesi için temliki tasarrufların sınırlandırılması 
gereği doğmuş, bu madde de ona göre düzenlenmişti. 

Tarım arazisi üzerindeki temliki tasarrufların sınırlandırılmasını öngören 
bu madde ile kesinlik ve katılık taşıyan hükümlerden mümkün olduğu kadar 
kaçınılmıştı. Bu anlayışla büyüklüğü otuz dönüme kadar olan ve böylece reform 
uygulamasını olumsuz yönde etkilemeyecek bir ölçüde görülen müstakil parçaların 
devir ve temlikinde sakınca görülmemişti. Diğer taraftan yüzölçümü otuz dönümü 
aşan müstakil parçaların toptan veya bölünerek yapılacak devir ve temlikleri de 
yasaklanmamış, ancak bu gibi tasarrufların Toprak ve Tarım Reformu uygulamasını 
engelleyici sonuçlarına karşı hukukî tedbirlerin alınmasına zorunluluk duyulmuştu. 
Madde ile alınması öngörülen tedbir, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra satın 
alınacak arazinin, o bölge için tespit edilecek normla sınırlandırılmasına ilişkindi. 



531

Arazi satın alacak kişilerin, arazinin bulunduğu bölgede sahip oldukları arazinin 
tümü, o bölgede tespit edilecek arazi büyüklüğünü aşarsa, Toprak ve Tarım Reformu 
uygulaması açısından bu satın almanın geçersizliğini bilerek, uygulama sonuçlarına 
katlanmasını gerektirecekti. Bu bakımdan gerekçede, maddenin yasaklayıcı olmaktan 
ziyade uyarıcı bir anlam taşıdığı iddia edilmişti. Uyarmanın uygulama açısından 
hukukî sonuçları, tarım arazisinin devir ve temlikine ilişkin muamelenin yapılması 
sırasında bu hususun tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından tapu siciline resen 
şerh verilmesi suretiyle sağlanması uygun görülmüştü. Bu işlem tarzının yürürlükteki 
mevzuatta çeşitli örnekleri de vardı. 

Maddenin kapsamı dışında bırakılan otuz dönümlük yüzölçümü, toprak 
reformunun uygulaması açısından tespit edilmiş bir büyüklük olarak değerlendirilmiş 
değildi. Bu miktar, tapulama veya kadastrosu yapılmamış olan gayrimenkullerin tapu 
kayıtlarındaki yüzölçümlerinin araziye uymaması ve miktarların teshilinde, arazinin 
sabit sınırlarının esas alınması gereğine dayalı ve böylece genellikle zeminde çok 
daha fazla bulunan arazinin uygulama kapsamı dışında kalmamasını sağlamak 
düşüncesiyle konulmuştu.

Maddede ayrıca, ilgili Bakanlık veya Bakanlıklarca tarım dışı amaçlara tahsisi 
uygun görülen arazi, sınırlandırıcı hüküm dışında bırakılmıştı. Böylece, turistik 
ve sınaî tesisler inşası suretiyle yurt kalkınmasında yararlı tasarruflara da imkân 
sağlanması öngörülüyordu. 

Bu maddedeki sınırlandırma hükümlerinin mahkemelerce şüyuun giderilmesi 
suretiyle yapılacak satışlarla Toprak ve Tarım Reformunun temel ilkeleri ve 
stratejisinin Resmî Gazete ile açıklama tarihi olan 14 Ağustos 1971 tarihinden önce, 
noterler veya tapu dairelerince düzenlenmiş olan resmî senede dayanmayan borçlar 
dışındaki bütün cebrî satışları da kapsamına alması, maddenin yukarda açıklanan 
amacının gerektirdiği bir tedbir niteliğinde görülüyordu. 

6 ncı madde, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik
Ziraat ve Teknik Bahçıvancılık Okulları hakkındaki Kanunlar uyarınca dağıtılan 

tarım arazisinin devir ve temlikini yasaklıyordu. Sözü edilen kanunlar uyarınca 
dağıtılan tarım arazisinin, dağıtım amacına uygun olarak kullanılması ve işletilmesi 
gerekliydi. Madde, kendilerine bu amaçla toprak dağıtılanları bir taraftan toprağına 
bağlayarak işletilmesini sağlamak, diğer taraftan da arazinin amaç dışı bir takım el 
değiştirtmelerini önlemek amacını güdüyordu. 4753 Sayılı Kanuna göre yapılan arazi 
dağıtımının durdurulması ise, toprak rezervlerinin Toprak ve Tarım Reformunun 
amaçlarına daha uygun bir şekilde kullanılması düşüncesine dayalıydı.

7 nci madde kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap edilemeyecek gayrimenkullerin 
niteliğini açıklığa kavuşturmaktaydı. Böylece, devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan yerler ile kanunlar uyarınca devlete kalan gayrimenkullerin -tapuda kayıtlı 
olsun veya olmasın- kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap edilmeyeceği hükme 
bağlanmıştı. Aslında bu hüküm, Medeni Kanunun 641 nci maddesinde devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin üzerinde özel mülkiyet kurulamayacağı 
şeklinde yer alıyordu, bu tasarıya da eklenmesi uygun görülmüştü. Medeni Kanunun 
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912 nci maddesi bu gibi yerlerin tescilini de gerekli görmüyordu. 7 nci madde ile 
bu gibi yerlerin sicil dışı kalmış olmasından faydalanılarak kişilerin, zilyetlikle hak 
kazanmasını önleyici hükümleri teyiden açıklama ihtiyacı duyulmuştu. 

Bu maddenin açıklık getirdiği diğer bir husus ise, kanunlarla devlete kalan 
ve özel mülkiyet konusu olabilecek nitelikte bulunan gayrimenkuller üzerinde 
de kazandırıcı zamanaşımının işlememesi hususuydu. Maddeye bu açıklığın 
getirilmesi, kazaî içtihatların uygulamadaki farklı sonuçlarından Hazine yararının 
korunması düşüncesine bağlıydı. Kazaî İçtihatlar, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla 
iktisabı önleyen başlıca neden olarak,  gayrimenkulün tapuda kayıtlı olmasını 
göstermekteydi. Oysa kanunlarla doğrudan devlete kalan birçok gayrimenkullerin 
tapuda kayıtlı olmaması, ya da kayıtlı olduğu halde kayıtların bulunamaması 
nedeniyle kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kişilerin mülkiyetine geçtiği bir gerçekti. 
Madde, kanunlarla devlete kalan gayrimenkuller tapuda kayıtlı olmasa bile kanun 
gereğince devlet malı olarak Hazine adına tescil edilmiş hükmünde sayılmasını 
sağlayıcı bir hüküm getirmişti.

8 nci madde 766 sayılı Tapulama Kanununun, mülkiyet hakkının tespitindeki 
esaslara ilişkin 33 ncü maddesinde değişikliği öngörüyordu. Türkiye’de sahipli 
gayrimenkullerin % 60 oranındaki büyük bir kısmının tapuda kaydı yoktu. Tapu 
sicillerinin tutulması ve böylece mülkiyet düzenlinin kurulması ve korunması, 
Medeni Kanunun tapu siciline atfettiği önemi gösteriyordu, bu madde ile bu hizmetin 
özelliğini ayrıca belirli hale getirme amacı güdülmüştü.

766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinin bu tasarıyla değiştirilmesinin 
nedeni, tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkullerden yüzölçümü yüz dönüme kadar 
olan (yüz dönüm dâhil) kısmının, bilirkişi veya şahit beyanlarıyla yetinilerek 
zilyetleri adına tespit ve tescilinden doğan sakıncalardan korunmaktı. 

Maddenin getirdiği başlıca değişikliklerden biri, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla, 
bilirkişi veya sabit beyanlarla iktisap edilecek gayrimenkullerin yüz dönümden (20) 
dönüme indirilmesiydi. Zilyetliği ayrı sebeplere dayanan aynı kişinin yekdiğerine 
bitişik ayrı parçalar halindeki gayrimenkullerinin (20) dönümlük kısımlarının 
da bilirkişi veya sabit beyanlarıyla zilyedi adına tespit ve tescili kabul edilmekle 
beraber, bu yolla kazanılacak gayrimenkullerin yüzölçümlerinin (50) dönüm olarak 
sınırlandırılması, bilirkişi veya şahit beyanlarından doğan sakıncalı sonuçların 
bir tedbiri olarak düşünülmüştü. Diğer taraftan, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla 
iktisap edilecek olan gayrimenkullerin bu suretle sınırlandırılan yüzölçümlerinin, 
bilirkişi veya şahit beyanını kuvvetlendirici ispat belgelerinin mevcudiyeti halinde 
değişebileceği kabul edilmişti. Maddenin tespit ettiği miktarlar dışında kalan kısmın 
zilyedi adına tespit ve tescil edilebilmesi, zilyedin bilirkişi veya şahit beyanlarım 
kuvvetlendirici anlam, taşıyan belgelere dayanmasıyla mümkün olacaktı. Bu 
belgeler, 1950 yılı veya daha önceki yıllara ait vergi kaydı veya tasdiksiz yoklama 
kaydı ile zilyet lehine kesinleşmiş mahkeme kararları olarak kabul edilmişti. 766 
sayılı Tapulama Kanununun 33 ncü maddesinde görülen ve zilyetliğin delili olarak 
kabul edilen diğer belgelere maddede yer verilmemişti. Bunun nedeni, uygulamada 
özel mülkiyet açısından bu belgelere rastlanmaması nitelikleri itibariyle de kamu 
tasarruflarımı ilgilendirmeleriydi. 
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9 ncu madde 766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 ncü maddesinin 1 
nci fıkrasını, 33 ncü maddede yapılan değişikliğin zorunlu kıldığı nedenlerle 
değiştiriyordu.

10 ncu madde Toprak ve Tarım Reformu uygulamasından doğacak 
anlaşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi ve böylece uygulamanın gerektirdiği 
hızın, sağlanması düşüncesiyle düzenlenmişti.

11 nci madde ilâ 14 madde, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında değerlendirilmek 
üzere gerekli bilgilere sahip olmak amacıyla bildiri verme yükümlülüğünü, yetkili 
mercileri, beyanların doğruluğunu sağlayıcı müeyyideleri düzenliyordu. 

15-18 nci maddeler, Toprak ve Tarım Reformu gibi çok yönlü ve birçok 
kuruluşların görev alanı ile ilgili çalışmalarda, özel yetki ve imkânlarla işleri 
yürütecek bir örgüte duyulan ihtiyacı belirtiyor ve yetkilerini tespit ediyordu. 

19 ncı madde, Tapulama Kanununun 33 ve geçici 3 ncü maddelerinde yapılan 
değişikliklerin, mahkemelerde görülmekte olan veya karara bağlanmış olup da 
henüz kesinleşmemiş bulunan dâvalarda da uygulanması ve böylece uygulamada 
beraberliğin sağlanması amacını taşıyordu.

20 nci madde, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında yapılacak 
kamulaştırmalarda, kamulaştırma bedeli ödenecek kimseleri açıklığa kavuşturmak 
için düzenlenmişti. 

21 nci madde, Reformun uygulanması ve bu uygulamada ülke için sosyal ve 
ekonomik açıdan elde edilmesi düşünülen olumlu sonuçların gerçekleştirilebilmesi, 
yurt gerçeklerine uygun bir çalışma gereğini yerine getirmek amacıyla düzenlenmişti.

22 nci madde, 7 nci madde ile getirilen hükmün zorunlu sonucuydu. Sözü edilen 
madde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, kazandırıcı zamanaşımı 
yoluyla iktisabın mümkün olamayacağını açıkça hükme bağladığından, Tapulama 
Kanununun 37 nci maddesinin buna aykırı düşen son fıkrasının da yürürlükten 
kaldırılması zorunluydu. Bu madde bu hükmü yerine getiriyordu.1182 

Toprak ve Tarım reformu öntedbirler kanunu tasarısı Millet Meclisi’nin 26 
Haziran 1972 tarihinde toplanan 113 ncü birleşiminde müzakere edilmeye başlandı. 
Devlet Bakanı İlhan Öztrak’ın tasarının ivedilikle ve öncelikle görüşülmesi hakkında 
verdiği önerge hakkında söz alan D.P. sözcüsü M. Kubilay İmer (Konya), bu tasarının 
Toprak ve Tarım Reformu asıl kanun tasarısı ile birlikte görüşülmesi gerektiğini, hali 
hazırda Komisyonda görüşülmekte olan tasarıdaki birtakım hükümlerle Toprak ve 
Tarım Reformu öntedbirler tasarısındaki hükümlerin birbiriyle çelişir bir durum arz 
ettiğini, D.P. grubundan Bahri Dağdaş’ın da bir reform tasarısı sunduğunu, bunların 
görüşülmekte olan tasarı metniyle birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.1183 

1182  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 47 vd.; 513 Sıra sayılı Basmayazı: Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanunu tasarısı ve 55 No. 
lu Geçici Komisyon raporu.
1183  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 21-23.
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Devlet Bakanı İlhan Öztrak da söz alarak 241 maddelik bir Toprak ve Tarım Reformu 
kanun tasarısının Komisyonda, Genel Kurulda, Senato komisyonlarında ve Senato Genel 
Kurulunda görüşüldükten sonra kanunlaşmasının çok uzun bir zaman alacağını, toprak 
ve tarım reformu hususunda gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir öntedbirler 
kanunu tasarısına hükümetin ihtiyaç duyması nedeniyle 24 maddeden ibaret olan çok 
kısa bu kanun tasarını getirdiklerini, öntedbirler tasarısının hiçbir suretle ana kanun 
tasarısıyla çelişen hüküm taşımadığını, bu tasarının sadece ve sadece Türk kamuoyunun 
dört gözle beklediği bir reform hareketinin biran önce gerçekleşmesi hususunda gerekli 
hazırlık çalışmalarını yapma olanağını sağlayacağını ifade etti.1184 

Vefa Tanır (Konya) önergenin lehinde söz aldı ve önerge kabul edildi. 
Tasarının tümü hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ahmet 

Şener (Trabzon), Birinci Erim Hükümetinin getirdiği tasarının, noksanları olmakla 
beraber, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşüne ve Anayasanın esprisine uygun 
olduğunu, ancak İkinci Erim Hükümetinin getirmiş olduğu ve müzakeresine başlanan 
tasarının hedefinden saptırılarak, öntedbirler tasarısı olmaktan ziyade, tedbirsizlik 
tasarısı haline geldiğini, başka bir deyimle, sadece bir toprak reformu örgütü kuran 
bir tasarı haline getirildiğini ifade etti. Bu tasarının, yapılan toprak dağıtımını ve 
toprak işletmelerinin düzensizliklerini, işleme şekilleri, kurumsal yapısına ve 
düzenine çare bulacak bir kanun tasarısı olmadığını belirten Şener, topraksız ve az 
topraklı çiftçi ailelerinin Anayasanın 41 nci maddesine göre, insan onuruna yaraşır 
bir yaşama düzeyine kavuşmaları amacı ile topraklandırılmalarını ve işletme hakkını 
elde etmelerini, donatılmalarını, örgütlendirilmelerini, modern ve verimli bir tarımsal 
yapı kurulmasını temin etmesi gerekirken bu anlam ve kapsamdan uzak bir projenin 
huzura getirildiğini vurguladı. Şener, Komisyonca tanzim edilen kanunun birçok 
maddelerine iştirak etmelerinin mümkün olmadığı için ve verilen değiştirgelerimizin 
dikkate alınmaması gereği ile bu kanunun böylece çıkması durumunda C.H.P. 
grubunun kırmızı oy vereceğini sözlerine ekledi.1185 

Kişisel görüşlerini ifade etmek üzere kürsüye gelen İbrahim Öztürk (Maraş), 
1965’ten itibaren memleketi yöneten hükümetlerin Anayasa’nın öngördüğü 
reformları yapmadığını ve 12 Mart öncesi olaylara ve gelişmelere doğru bir teşhis 
koyamadıklarını, bu reformları yapsalardı, Türkiye’nin içinde bulunulan ortama 
gelmeyeceğini ifade etti. Türkiye’de toprak reformu ve reform girişimleri hakkında 
görüşlerini sunan Öztürk, tarımda insanla insan, insanla toprak ilişkilerini yeniden 
düzenleyecek kurumsal yapı değişiklikleri olmaksızın üretimi artırmanın ve işsizliği 
ve göçü durdurmanın olanaksız olduğunu ve ülkede bir toprak reformu yapılmasında 
zorunluluk olduğunu ifade etti.1186 

1184  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 23-25.
1185  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 25-29.
1186  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 29-33.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Cevdet Akçalı (Adana), Adalet Partisi iktidarı 
döneminde gerek hükümet programlarında ve gerekse İkinci Beş Yıllık Plana tarım 
reformuyla ilgili ana ilkeleri koyduğunu ve bunların tatbikine çalıştığını, bu sayede 
tarımda her alanda gelişmenin yüksek bir düzeye vardığını, topraksız veya az topraklı 
köylünün toprağa kavuşturulmasının, sosyal bir konu olarak ve tarım reformunun 
bir parçası halinde ele alındığını, çiftçinin topraklandırılmasıyla ilgili tatbikatın bu 
alanda hızla yürütüldüğünü söyleyerek konuşmasına başladı. Öntedbirler kanunu 
tasarısının ihtiva ettiği tedbirlerin ve ilkelerin asıl reform tasarısı bünyesinde yer 
alması gerektiğini söyleyen Akçalı, sevk zamanlarının farklı olması sebebiyle, 
öntedbirler ile reform tasarılarının ayrılmasının yerinde ve uygun olmadığını da 
ifade etti. 

M. Nebil Oktay (Siirt) M.G.P. grubu adına söz istedi ve Türkiye’de bir toprak 
reformunun süratle yapılmasına ve bu toprak reformunun yapılması için birtakım 
öntedbirlerin alınmasına zaruret olduğunu, toprak reformunun sosyal, ekonomik ve 
siyasî unsurları olduğunu, bu unsurlardan her hangi birisine daha üstünlük sağlamak 
veya bu unsurlardan birisini ihmal etmenin Toprak Reformunun Türkiye’de dengeli 
bir şekilde tahakkukuna engel olacağını ifade etti.1187 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Kubilây İmer (Konya),  Toprak ve 
Tarım Reformu tasarısı hakkında bir koordinatör durum içinde bulunması ve 
bakanlıklar arası koordinatör bir durumda çalışması gereken Yüksek Planlamanın 
gerek öntedbirler ve gerekse Toprak ve Tarım Reformu mevzuunda Meclislerin ve 
hükümetin tercihlerinin ötesinde getirdiği bir nokta olmadığını, kamulaştırma ve alt 
yapı kurulmasından sonra üçüncü safha olan ıslah ve verimin artırılması aşaması 
hakkında görüşlerini sundu. Toprak Reformu öntedbirler tasarısının Anayasanın 
vatandaşlara vermiş olduğu mülkiyet haklarını ve mülkiyet hakkına bağlı olarak 
yapması gereken tasarruf haklarını ihlâl ettiği kanaati içinde olduklarını belirten 
İmer, tasarının aksayan taraflarını maddeler üzerinde müzakereler sırasında ortaya 
koyacaklarını ve niçin bunların, memleketin, milletin ve devletin ihtiyaçlarına cevap 
veremeyeceğini açıklayacaklarını vurgulayarak sözlerini tamamladı.1188 

Toprak ve Tarım reformu öntedbirler kanunu tasarısı müzakereleri Millet 
Meclisi’nin 27 Haziran 1972 Salı günü toplanan 114 ncü birleşiminde devam etti. 
D.P. adına kalan süresini tamamlamak üzere söz alan Kubilay İmer (Konya), bu 
reformdan zararlı olanların aslında büyük toprak sahipleri değil, tam tersine küçük 
toprak sahipleri olduğunu, Doğu ve Batı Anadolu topraklarının verim ve değer 
bakımından farklı olduğunu, bu farklılığın küçük toprak sahibi aleyhine işleyeceğini, 
ortakçılık ve yarıcılık suretiyle arazisini işletenlerin de aslında küçük toprak sahipleri 
olduğunu, ‘bizzat toprağı işlemeyene toprağı bırakmayacağız’ gibi stratejide, 
öntedbirlerde ve tarım ve toprak reformu tasarısında hükümler getirilirse bunun da 

1187  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 33-38.
1188  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 113 (26 Haziran 1972), 
s. 38-47.
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milyonlarca küçük toprak sahiplerini mağdur edeceğini belirtti. İmer, Toprak ve 
Tarım Reformu öntedbirler tasarısının, tarım ve toprak reformunun bir kanun metni 
içerisinde yer almaması gerekçesiyle, Anayasa’ya açıkça aykırı olan hükümleri 
nedeniyle ve memleketin gerek ülke olarak topraklarının, gerek ikliminin, gerek bu 
milletin içtimaî yönden düşünüş, inanış ve ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği için 
karşısında olduklarını ifade etti.1189 

Şahsı adına söz alan Âdil Turan (Uşak) çiftçi ailesinin % 75’inin toprağın % 
29’una, % 25’inin de % 71’ine sahip olduğunu, ortalama aile başına birinci grupta 
30 dönüm, ikinci grupta 2 230 dönüm düştüğünü, bunun ise, toprağın ve gelirinin 
belirli kişilerde toplandığını gösterdiğini belirterek Türkiye’de toprak dağılımı 
dengesizliğinin tarihsel nedenlerinden bahsetti.1190 

T.B.M.M.’nin 29 Haziran 1972 tarihinde toplanan 116 ncı birleşiminde 
öntedbirler kanunu tasarısı hakkında hükümet adına söz alan Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak, hatiplerin değindikleri konular hakkında açıklamalarda bulundu. Tasarı 
dikkatle incelenecek olursa, Anayasanın 37 nci maddesine aykırı hiç bir durum söz 
konusu olmadığını belirten Bakan, kanunun kooperatif mülkiyet getirdiğine yönelik 
eleştiriye de tasarının hiç bir hükmünde kooperatif mülkiyeti bulunmadığı şeklinde 
yanıt verdi. Öntedbirler kanunu tasarısıyla asıl Toprak ve Tarım Reformu kanun 
tasarısı arasında çelişki olduğu eleştirisini de olumsuz biçimde yanıtlayan Bakan 
Öztrak, bağ ve bahçelerin öntedbirler kapsamı dışında tutulduğu gibi ana kanunda 
da kısmen tasarının içinde, kısmen dışında kaldığını ifade etti. Yeni tasarıda bir 
taraftan hısımlık derecesinin beşinci dereden üçüncü dereceye indirilmek suretiyle 
daha dar tutulduğunu, muş, diğer taraftan da lehine satış veya bağış yapılan kişinin 
söz konusu araziyi bizzat işletmesi halinde, kanunların himayesi altında kazanmış 
olduğu mülkiyet hakkına hürmet gösterildiğini belirten Bakan, ilk tasarıda dördüncü 
dereceye kadar sıhrî hısımlar arasındaki devir ve temlikler muvazaa karinesi ile 
malul sayılırken yeni tasarıda ikinci dereceye kadar sıhrî hısımlar arasındaki devir 
ve temliklerin hükümsüz sayıldığını belirtti. 

Zamanaşımı yolu ile mülkiyet iktisabında, tapuda kayıtlı olmayan 
gayrimenkullerin tanık ve bilirkişi beyanlarına dayanarak zamanaşımı yolu ile 
iktisabında, 20 dönüm arazinin sınır olarak kabul edildiğini, 20 dönüme kadar olan 
arazilerde vatandaşın, tanık ve bilirkişi beyanına dayanarak, 20 yıllık zilyetliğini 
ispat ettiği takdirde, kendisine tapusunun verileceğini belirten Bakan Öztrak, bunun 
küçük ve yoksul çiftçiyi korumak ve küçük ve yoksul çiftçiden yana olmak için 
getirilmiş bir hüküm olduğunu vurguladı. 

Yeni tasarıda getirilmiş olan ikinci prensibin de Tapulama Kanununun 33 ncü 
maddesiyle ilgili olarak, aynı şahsın, ayrı ayrı sebeplere dayanarak, birden ziyade 
arazi parçası üzerinde, tanık ve bilirkişi beyanına dayanarak, zaman aşımı sebebiyle 

1189  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 114 (27 Haziran 1972), 
s. 90-102.
1190  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 114 (27 Haziran 1972), 
s. 102-103.
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mülkiyet iddiası halinde azamî sınırın 50 dönüme indirilmesi olduğunu ifade eden 
Bakan, böylece, Tapulama Kanununun 100 dönümlük sınırının 20’ye indirildiğini ve 
getirilen bütün hükümlerin sosyal adaleti gerçekleştirmek, Anayasanın emrini yerine 
getirmek ve her zaman her milletvekilinin bütün kudretiyle müdafaasını yaptığı 
yoksul ve küçük çiftçiyi korumak için getirildiğini açıkladı.1191

Demokratik Parti grubu adına söz alan Bahri Dağdaş (Konya), Almanya, İtalya, 
Belçika, Irak ve Mısır gibi ülkelerden toprak reformu örnekleri verdikten sonra Ortak 
Pazar’ın tarımla ilgili politikalarını anlattı. Anayasa ile mülk emniyeti getirildiğini, 
37 nci maddenin de devleti, toprağı verimli işletmeye mecbur kıldığını söyleyen 
Dağdaş, toprağın sadece işlenen, ekilip dikilen, yani pamuk tarlası, buğday tarlası, 
sebze veya çay tarlası, fındık bahçesi olmadığını, suyu, ormanı, merası ile bütün 
olduğunu, bu kaynağın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, ancak getirilen 
kanunda ‘Mehmet ağanın mülkünde arazi bölünürse böyle olacaktır, bölünmezse öyle 
olacaktır; ölürse böyle olacak, ölmezse böyle olacak’ diyerek mülke el konulduğunu 
ifade eti. Öntedbirler ve asıl kanunu şiddetle eleştiren Dağdaş, kanunun Anayasaya 
aykırı olduğunu belirtti.1192 

Mehmet Nebil Oktay (Siirt) tarafından verilen yeterlik önergesinin kabul 
edilmemesi üzerine yeniden söz isteyen Bakan Öztrak kürsüye davet edildi. 
Bakan, Demokratik Parti milletvekilin Bahri Dağdaş’ın değindiği konuları açığa 
kavuşturmak için açıklamalarda bulundu. Bahri Dağdaş’ın sadece tarım reformunu 
öngördüğünü ve topraksız veya az topraklı çiftçiyi topraklandırmak meselesini ele 
almak istemediğini belirten Bakan Öztrak, bu tasarıyla işsize, topraksız veya az 
topraklı çiftçiye toprak verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. 

C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon), bu tasarının iki hedefi 
olduğunu, birincisinin teşkilâtı kurmak, ikincisinin ise ana toprak reformu yapılırken 
daha önceden alınması gereken tedbirler üzerinde konuşmak olduğunu belirtti. 
Bağ bahçe konusunda öntedbirler tasarısı ile ana reform kanunu tasarısında çelişki 
olduğunu yeniden belirten Şener, tasarının müzakeresinde çok dikkatli olunması ve 
noksanları varsa beraber halledilmesi gerektiğini vurguladı.1193 

Geçici Komisyon Başkanı Sabahattin Savcı da (Diyarbakır) söz istedi ve Toprak 
ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasarısı ile ana tasarının beraber görüşülmesinin 
daha iyi olacağını, ancak Komisyonun ana tasarıyla birleştirme imkânını göremediğini 
söyledi. Bununla birlikte bu 24 maddelik tasarıya Meclis’te iyi bir düzenleme 
yapılacağından emin olduğunu belirten Savcı, bağ ve bahçeler, zamanaşımı, kazandırıcı 
zaman aşımı, öngörülen teşkilât gibi konularda düşüncelerini açıkladı.1194 

1191  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 116 (29 Haziran 1972), 
s. 150-157.
1192  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 116 (29 Haziran 1972), 
s. 157-168.
1193  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 116 (29 Haziran 1972), 
s. 168-173.
1194  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 116 (29 Haziran 1972), 
s. 173-177.
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Demokratik Parti grubu adına Bahri Dağdaş (Konya) yeniden söz aldı ve 
kendisinin Meclise sunmuş olduğu tasarı ile yeni tasarıyı karşılaştırarak yeni tasarı 
hakkında eleştirilerini sürdürdü.1195

Millet Meclisi’nin 7 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 122 nci birleşiminde 
Toprak Reformu Kanun tasarısının müzakeresine kaldığı yerden devam edildi. Şahsı 
adına söz alan Hüseyin Abbas (Tokat), mülkiyet hakkının vatandaşın en tabiî beşerî 
hakkı olduğunu, bu tabiî, beşerî, fıtrî hakkı olan mülkiyetini vatandaşın elinden 
almanın mümkün olmadığını, değildir. İslâmiyet’in mülkiyetin sahiplerinin elinden 
zor ve icbar yoluyla alınmasına, fertlerin mülklerini devlete satmaya, devretmeye 
zorlayacak, mecbur bırakacak kanunlar çıkarılmasına müsaade etmediğini, bu 
milletin inancına göre mülkiyet hakkının baki olduğunu, bu şekilde bir müeyyide ile 
onu memnun değil, gayri memnun edeceklerini ifade etti. 

Mehmet Zeki Adıyaman (Adıyaman), getirilmek istenmekte olan reformların 
başında bulunan tarım reformuna, memleket gerçeklerine ve Türk millî bünyesine 
uygun olduğu için çok taraftar olduğunu, toprak reformu ile olarak da milletin manevî 
duygularına, inanışlarına, mefkûresine, örf ve âdetlerine ters düşme ve bu manevî 
kıymetlerin iflâsı yoluna gidileceği hatırdan çıkarılmaması ve bunun ehemmiyeti 
üzerinde durulması gerektiğini belirtti. 

Hüsamettin Başer (Nevşehir), 15 Haziran 1945 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu bulunduğunu, bu kanunun 
bertaraf edilip hiç yokmuş gibi Türkiye’de yeni bir toprak ve tarım reformuna 
gidildiğini, bu kanunun getirilen Öntedbirler Kanunundan daha ileri huzur getirecek 
bir kanun olduğunu belirterek 5753 sayılı kanunun maddelerinden örnekler verdi.1196 

10 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 123 ncü birleşimde şahsı adına söz alan Baha 
Müderrisoğlu (Konya), tasarıdaki miras haklarının kullanılmaz hale getirilmesinin, 
kanunen kazanılmış hakların kaldırılmasının, hukuk ve kişinin temel haklarının 
korunması prensibi ile bağdaşamayacağını, sosyal adaletin sağlanmasının, hiç bir 
zaman çoktan alıp, aza vermeyi öngören bir tedbir olmadığını, 20 Temmuz 1961’den 
sonra yapılmış temliki tasarrufların geçersiz sayılmasının genel hukuk prensiplerine 
tamamen aykırı olduğunu, Anayasanın medenî kanunla verilen hakların hiç birini 
kaldırmadığını, muvazaa şartlarının akrabalığa bağlanmasının Anayasa genel hukuk 
kaidelerine aykırı bulunduğunu, bir toprak sahibinin başkalarına temlik yapması 
mubah görülürken, en yakınlarına temlikin muvazaa kabul edilmesinin aile fertlerinin 
vatandaşlık, eşitlik haklarını yok etmek anlamına geldiğini ifade etti. 

Ömer Buyrukçu (Antalya) kendisinin bu kanun tasarısını görüşmüş olan 55 
numaralı Komisyonun üyesi olarak, Komisyon tarafından kabul edilen kanun 
tasarısının arkasına da, tasarı gayesinden uzaklaşmış olduğu için, bu tasarı ile 
memlekette toprak reformunu tahakkuk ettirmenin imkânı yoktur demek suretiyle 

1195  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 116 (29 Haziran 1972), 
s. 177-181.
1196  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 122 (7 Temmuz 1972), 
s. 399-414.



539

Birinci Nihat Erim Hükümetinin getirmiş olduğu birinci tasarıya ve bilahare onu 
çekerek ikinci defa getirmiş olduğu ikinci tasarıya bu şekilde şerh vermiş olduğunu 
söyledi ve şerh verişinin nedenlerini açıkladı. 

Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel  (İstanbul), 55 Numaralı Geçici 
Komisyon üyesi Ömer Buyrukçu’nun, C.H.P. Genel Başkanı Bülent Ecevit’in 28. 
6. 1972 tarihinde C.H.P. Kadın Kolları Genel Kurulunda yapmış olduğu haksız bir 
konuşmayı tekrarladığını, oysa 55 Numaralı Geçici Komisyonda komisyonun ittifakla 
aldığı bir karara göre yapılan konuşmaların basına açık tutulmasının kararlaştırıldığını 
ve Komisyonun ilgili çevreleri, meslekî kuruluşları ve akademisyenleri davet ederek 
görüşlerini dinlediklerini ifade etti.1197 

C.H.P. grubu adına söz alan Ahmet Şener (Trabzon)Komisyon Başkanının 
söylediklerinin doğru olduğunu, Türkiye’de bulunan bilimsel müesseselere, 
üniversitelere, teşekküllere arkadaşımız komisyon kararı olarak yazı yazıldığını, 
davet edildiklerini ve müesseselerin veya üniversitelerin arzu ettikleri kişilerin 
gönderildiğini, 30 - 40 kadar konuşmacının 34 veya 35 oturumda konuştuklarını, 
ancak Genel Başkanlarının Anayasanın verdiği yetkiye göre arzu ettikleri yerlerde 
fikirlerini söylemekte serbest olduklarını ve Ecevit’in topraksızların ve toprakların 
haklarını Kadın Kolları toplantısında ifade ettiğini belirtti.1198

Nebil Oktay (Siirt) tarafından sunulan yeterlik önergesinin aleyhinde Hüseyin 
Balan (Ankara) söz aldı. Kifayeti oya sunularak kabul edildi ve maddelere geçildi. 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler kanunu tasarısının, kanunun toprak ve 
tarım reformunun gerçekleştirilmesi için gerekli öntedbirlere ilişkin hükümleri 
kapsadığına ilişkin 1 nci maddesi üzerinde Turhan Özgüner (İçel) ve Şadi Binay’ın 
(Bilecik) söz almasından sonra İsmail Hakkı Alaca (Kars) tarafından şahıslar adına 
konuşmaların 10, grupları adına konuşmaların 20 dakika ile sınırlandırılmasını 
öneren bir önerge verildi. Önerge aleyhinde Turhan Özgüner (İçel) söz aldı. Önerge 
kabul edilmedi.1199 

1 nci madde üzerinde Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul), 
M. Nebil Oktay (Siirt) ve Mehmet Ali Aybar (İstanbul) tarafından verilen değişiklik 
önergelerinden Komisyonun ve Nebil Oktay’ın kabul edilen önergeleriyle 1 nci 
maddenin tadil edilmiş bulunan şekli kabul edildi.

Bu kanun bakımından tarım arazisinin tanımını, “üzerinde ekim, dikim, bakım, 
yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğrudan doğruya tabiattan yararlanmak 
suretiyle bitki veya hayvan üretimine elverişli olan veya ıslah (amelioration) 
suretiyle üretime elverişli hale getirilen arazi” olarak yapan 2 nci madde hakkında 
C.H.P. grubu adına Ahmet Şener (Trabzon), Turhan Özgüner (İçel), Ömer Buyrukçu 

1197  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), 
s. 425-431.
1198  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), 
s. 431-434.
1199  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), 
s. 434-438.
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(Antalya), Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul), Ahmet 
Buldanlı (Muğla) ve İsmail Hakkı Alaca (Kars) söz alarak ormanlık alanların ve 
orman niteliğini kaybetmiş arazi üzerindeki bağ, bahçe, ekim arazisi konularında 
görüşlerini sundular ve orman niteliğini kaybeden arazilerin de tarım arazisi 
sayılması hususunda bir hüküm eklenmesini önerdiler.

Devlet Bakanı İlhan Öztrak, tasarının 2 nci maddesi, Toprak ve Tarım Reformunun 
uygulanması bakımından hangi arazilerin tarım arazisi sayılacağını belirttiğini, 
maddede yalnız ormanların hariç tutulduğunu, bilim ve fen esaslarına göre orman 
niteliğini kaybetmiş olan arazilerin dağıtılacak araziler içinde yer alacağını ifade 
etti.1200 

Madde ile ilgili Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Reşit Ülker (İstanbul) ve Ahmet 
Şener (Trabzon) önergeler kabul edilmedi.

Tasarının, bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri 
ile meyve bahçeleri, kavaklık olarak kullanılan tarım arazilerinin (6, 7, 8, 12, 13, 
14 ve 21 nci maddeler hükümleri hariç) bu kanunun kapsamı dışında olduğuna ve 
bir tarım arazisinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağ, zeytinlik, fındıklık, 
Antep fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile meyve bahçeleri, kavaklık olup 
olmadığının bilim ve fen esaslarına göre Tarım Bakanlığınca tespit edileceğine dair 
3 ncü maddesi hakkında Ömer Buyrukçu (Antalya), Millî Güven Partisi grubu adına 
Nebil Oktay (Siirt), C.H.P. grubu adına Ahmet Şener (Trabzon), Turhan Özgüner 
(İçel), Yusuf Ziya Yılmaz (Adıyaman), Cavit Okyayuz (İçel) ve Geçici Komisyon 
Başkanı İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) söz aldı. 

Ömer Buyrukçu (Antalya), Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Turgut Topaloğlu 
(Adana), Ahmet Şener (Trabzon) ile Mehmet Yüceler (Kayseri) müştereken ve 
55. No. lu Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) değişiklik 
önergeleri sundular. Önergeler bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere oturum sona 
erdi.1201 

11 Temmuz 1972 Salı günü toplanan 124 ncü birleşimde bir önerge daha sunuldu. 
Reşit Ülker (İstanbul), 3 ncü maddenin, “bağ, zeytinlik, fındıklık, Antep fıstıklığı ve 
benzeri meyve bahçeleri, kavaklık, okaliptüslük ve benzeri olarak kullanılan tarım 
arazileri, ancak bu işlerde ehil olduğu belgelenen kimselere tevzi edilmek üzere bu 
kanunun kapsamı içindedir” şeklinde değiştirilmesi için Başkanlığa takririni sundu. 
Bu önerge ile bir önceki birleşimde verilen önergeler, Geçici Komisyon Başkanının 
önergesi haricinde reddedildi.1202

1200  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), 
s. 438-453.
1201  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 123 (10 Temmuz 1972), 
s. 453-470.
1202 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 124 (11 Temmuz 1972), 
s. 496-504. 
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Birleşime Toprak ve Tarım Reformu açısından geçersiz tasarrufları ilgilendiren 
4 ncü madde hakkında müzakerelerle devam edildi. Madde üzerinde İsmail Hakkı 
Alaca (Kars), Millî Güven Partisi grubu adına Nebil Oktay (Siirt), Devlet Bakanı 
İlhan Öztrak, Reşit Ülker (İstanbul), Ahmet Buldanlı (Muğla), C.H.P. grubu adına 
Turhan Özgüner (İçel), Musa Doğan (Kars), Ömer Buyrukçu (Antalya) söz aldılar.1203

Turhan Özgüner (İçel), Hüseyin Abbas (Tokat), Reşit Ülker (İstanbul), Mehmet 
Ali Aybar (İstanbul), Sabahattin Araş (Erzurum), Ömer Buyrukçu (Antalya) ve Ahmet 
Mukadder Çiloğlu’nun (Burdur) madde üzerindeki önergeleri reddedildi. Komisyon 
başkanı, Ahmet Şener (Trabzon) ve Mehmet Yüceler’in (Kayseri) verdikleri önerge 
ile maddenin küçük bir tadile ihtiyacı olduğundan maddeyi yeniden düzenlemek 
üzere geri aldı. Böylece 4 ncü madde kabul edildi. 

Tasarının, tarım arazisinin miras yoluyla kanunî mirasçılara intikal etmiş olan 
kanunî miras paylarının ve cebrî icra yoluyla vuku bulmuş olan el değiştirmelerin 
bu kanunun 4 ncü maddesi hükmünün kapsamı dışında kalacağına ilişkin 5 nci 
maddesi üzerinde söz isteyen olmadı. Ahmet Şener (Trabzon) ve Mehmet Yüceler’in 
(Kayseri) müştereken verdikleri önerge kabul edilirken Mehmet Ali Aybar’ın 
(İstanbul) önergesi reddedildi. 

Devir ve temlik hakkının sınırlandırılmasına dair 6 ncı madde üzerinde Hüsamettin 
Başer (Nevşehir)Turhan Özgüner (İçel), İsmail Hakkı Alaca (Kars), Ahmet Şener 
(Trabzon) söz aldılar. İsmail Hakkı Alaca (Kars); İ. Hakkı Tekinel (İstanbul), M. 
Nebil Oktay (Siirt) ve Ahmet Şener (Trabzon) müştereken ve Hüsamettin Başer 
(Nevşehir) değişiklik önergeleri sundular.1204

13 Temmuz 1972 günü toplanan 126 birleşimde maddelerin görüşülmesine 
devam edildi. 6 ncı madde üzerine Bahri Dağdaş (Konya), Reşit Ülker (İstanbul) ve 
İsmail Hakkı Alaca (Kars) tarafından üç önerge daha verildi.

55 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı İsmal Hakkı Tekinel (İstanbul), Nebil 
Oktay (Siirt) ve Ahmet Şener (Trabzon) tarafından verilen bir önergeyle, 6 ncı madde, 
1 nci fıkra; “Kanunî mirasçılık sebebiyle yapılan intikaller hariç olmak üzere, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tarım arazisine ilişkin olarak, büyüklüğü 
30 dönümü aşan müstakil parçaların devir ve temliki toprak ve tarım reformunun 
uygulaması bakımından geçersiz sayılır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra arazi satın alacak kişiler veya kanunî mirasçıları, arazinin bulunduğu bölgede 
toprak ve tarım reformunun uygulanmasına başlandığında söz konusu arazi Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek esaslara göre işliyor veya işletiliyorsa 
ve sahip oldukları arazilerin tümü o bölgede arazi dağıtılacaklar için tespit edilecek 
norm miktarını geçmiyorsa, satın almış oldukları arazi Toprak ve Tarım Reformu 
uygulamasında kamulaştırmaya tabi değildir” halini aldı. 

1203  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 124 (11 Temmuz 1972), 
s. 504-520.
1204  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 124 (11 Temmuz 1972), 
s. 520-532.
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Birleşimde, tasarının, ifraz ve taksim hakkının sınırlandırılmasına ilişkin 7 nci 
maddesi üzerinde Demokratik Parti grubu adına Bahri Dağdaş, Devlet Bakanı İlhan 
Öztrak, C.H.P. grubu adına Ahmet Şener (Trabzon), C.H.P. grubu adına Turhan 
Özgüner (İçel), M.G.P. grubu adına M. Nebil Oktay (Siirt) ve D.P. grubu adına 
Mustafa Kubilay İmer (Konya) söz aldılar ve uzun konuşmalarında genel olarak 
maddeyi değil, tasarının tümünü tartıştılar.1205

14 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 127 nci birleşimde 7 nci madde üzerinde 
müzakereler devam etti. İsmail Hakkı Alaca (Kars), Hasan Tosyalı (Kastamonu), 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Turhan Özgüner (İçel), Geçici Komisyon 
Başkanı İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul) ve Sadi Binay’ın (Bilecik) konuşmalarının 
ardından İsmet Kapısız (Yozgat) yeterlik önergesi sundu. Kifayetin kabulünün 
ardından Turhan Özgüner (İçel), Reşit Ülker (İstanbul), Sadi Binay (Bilecik) 
tarafından verilen önergeler görüşülerek reddedildi. Maddede yalnızca bir rakam 
tashihi yapan 55 No’lu Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel’in (İstanbul) 
önergesinin uygun bulunmasıyla 7 nci madde bu rakam tashihi ile kabul edildi. 

Devletçe dağıtılmış olan bazı arazinin devir ve temlik edilmemesi ve arazi 
dağıtımının durdurulması başlığı altında yer alan 8 nci madde; 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu ile 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları 
hakkındaki kanunlara dayanılarak dağıtılan tarım arazisinin, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar devir ve temlik edilemeyeceklerini, 4753 
sayılı Kanun ile 28. 2. 1957 tarih ve 8751 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Nizamnamesi 
hükümleri gereğince çiftçilere yapılan toprak dağıtımının durdurulduğunu, ancak, 
18 No’lu dağıtım cetvellerine göre 24. 5. 1971 talihinden önce ilgili valilikçe 
onaylanmış dağıtım işleriyle, evvelce yapılmış dağıtımların Danıştay, mahkeme ve 
idarî kararlar gereğince tashih ve ıslah işlemlerine devam edileceğine ilişkindi. 

Madde üzerinde Ahmet Şener (Trabzon) ve Mehmet Yüceler (Kayseri) tarafından 
verilen önerge kabul edilmedi. 

9 ncu maddeye gelindiğinde Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı Tekinel 
(İstanbul) tarafından, tasarının 9, 10, 18 ve 21 nci maddelerinin Tapulama 
Kanunuyla ilgili olmaları nedeniyle kanun tekniği yönünden bu maddelere yürürlük 
maddelerinden önce yer verilmesi ve madde numaralarının buna göre tanzimi talep 
edildi. Ahmet Şener (Trabzon) bu önergenin aleyhinde söz aldı. Önergenin kabul 
edilmesi üzerine 11 nci madde, 9 ncu madde olduğundan yargı mercii ve usulüne 
ilişkin 9 ncu madde okundu. Turhan Özgüner (İçel) ve Bakan İlhan Öztrak söz aldılar. 
Turhan Özgüner (İçel) 9 ncu maddedeki adliye mahkemeleri deyimi yerine özel 
mahkemeler deyiminin kabul edilmesi için önerge verdi, ancak önerge reddedildi. 

Bu birleşimde, bildirim verme yükümünü düzenleyen 10 ncu madde, bildirimlerin 
verileceği yetkili mercileri düzenleyen 11 nci madde, süresinde bildirim vermemenin 
ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmanın müeyyidesine ilişkin 12 nci madde ve 

1205  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 126 (13 Temmuz 1972), 
s. 577-610.
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toprak ve tarım reformu örgütü olarak Başbakana veya Başbakanın kendi adına 
görevlendireceği Devlet Bakanına bağlı bir toprak ve tarım reformu müsteşarlığı 
kurulmasına ilişkin 13 ncü madde görüşüldü. Maddelerin oluşturulmasına D.P. 
grubu adına M. Kubilay İmer (Konya), Ahmet Şener (Trabzon), Hasan Tosyalı 
(Kastamonu), Mehmet Yüceler (Kayseri), 55 No. lu Geçici Komisyon Başkanı 
İsmail Hakkı Tekinel (İstanbul), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Adalet Partisi grubu 
adına Orhan Dengiz (Uşak), M.G.P. grubu adına İhsan Kabadayı (Konya) ve D.P. 
grubu adına Ali Naki Üner (İzmir), görüş ve düşünceleri ve önergeleri ile katkıda 
bulundular.1206 

17 Temmuz 1972 tarihinde toplanan 128 nci birleşimde önceki birleşimde 13 
ncü madde üzerinde verilen önergeler görüşüldü. Ayrıca, atama yetkisi ve sözleşme 
ile çalıştırmayı düzenleyen yeni bir 14 ncü madde oluşturulması için Orhan Dengiz 
(Uşak) tarafından önerge verildi. Bu önerge hakkında C.H.P grubu adına Ahmet 
Şener (Trabzon) söz aldı. Hükümet adına Devlet Bakanı İlhan Öztrak açıklamalarda 
bulundu. Bu önergenin kabul edilmesinden sonra başka kurumlar personelinin 
çalıştırılması hakkındaki 15 nci madde, öğretim üye ve yardımcılarının çalıştırılması 
hakkındaki 16 ncı madde, kamulaştırma bedelinin kime ödeneceğini düzenleyen 
17 nci madde, Toprak ve Tarım Reformu uygulanmasında sahibine bırakılacak 
araziyi düzenleyen 18 nci madde, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1972 
bütçe yılına ilişkin her türlü giderlerinin Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesinin ilgili 
tertiplerinden karşılanacağına ilişkin 19 ncu madde görüşüldü ve kabul edildi. Bu 
maddeler hakkında Ahmet Şener (Trabzon), Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve Geçici 
Komisyon sözcüsü Sabahattin Savcı (Diyarbakır) söz aldılar.

766 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgili hükümleri içeren 20 nci madde üzerinde 
D.P. grubu adına M. Kubilay İmer (Konya), Demokratik Parti grubu adına Bahri 
Dağdaş (Konya), Hükümet adına Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Millî Güven Partisi 
grubu adına M. Nebil Oktay (Siirt) ve C.H.P. grubu adına Ahmet Şener (Trabzon) 
görüşlerini ifade etme imkânı buldular. Geçici Komisyon Başkanı İsmail Hakkı 
Tekinel (İstanbul) açıklamalar yaptı ve soruları cevapladı.1207 

Devlet Bakanı İlhan Öztrak, D. P. grubu adına Bahri Dağdaş (Konya), Hasan 
Tosyalı (Kastamonu) ve Reşit Ülker (İstanbul) görüşlerini sunduktan sonra Şevket 
Asbuzoğlu (Eskişehir) tarafından yeterlik önergesi verildi ve kabul edildi. M. Nebil 
Oktay (Siirt), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Reşit Ülker (İstanbul) ve Hasan Tosyalı 
(Kastamonu) değişiklik önergeleri sundular.

766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasını; 5602 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı 
kanun gereğince yapılan tespitlerde veya açılan tescil davalarında, zilyetliğe ilişkin 
diğer şartlar mevcut olduğu halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye 

1206  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 127 (14 Temmuz 1972), 
s. 630-663.
1207  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 128 (17 Temmuz 1972), 
s. 673-697.
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mal edilen gayrimenkullerin 20 dönüme kadar olan kısmının (20 dönüm dahil) 33 
ncü maddede öngörülen iktisap şartları mevcut olduğu takdirde zilyetleri adına tespit 
ve tescil olunacağı şekklinde değiştiren 21 nci madde hakkında Demokratik Parti 
grubu adına Kubilay İmer (Konya), Hasan Türkay (İstanbul) ve Demokratik Parti 
grubu adına Bahri Dağdaş (Konya) görüşlerini ifade ettiler. 

706 sayılı Tapulama Kanununa açılmış bulunan davalara ilişkin ek madde ekleyen 
22 nci madde, 706 sayılı Tapulama Kanununun 33 ve geçici 3 ncü maddelerini 
değiştiren bu kanunun 20 ve 21 nci maddeleri, Tapulama Kanununun değişik 33 
ncü maddesinin son fıkrası hariç 7. 2. 1972 tarihine kadar açılmış bulunan davalarda 
uygulanamayacağını hükme bağladı. İsmail Hakkı Alaca (Kars) ve Demokratik 
Parti grubu adına Kubilay İmer’in (Konya) konuşmalarının ardından İsmail Hakkı 
Alaca’nın (Kars) önergesi müzakere edildi. 

706 sayılı Tapulama Kanununun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmünü 
yürürlükten kaldıran 23 ncü madde kabul edildi. Turgut Topaloğlu (Adana) 
tarafından ve Ahmet Şener (Trabzon) ve Mehmet Yüceler (Kayseri) tarafından 
temliki tasarrufların geçici olarak durdurulması hakkında tasarıya bir geçici madde 
eklenmesine dair önergeler müzakere edildi. Tasarının tümünü oya sunularak bu 
birleşimde tasarı kabul edildi.1208 

19 Temmuz 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilerek 
kanunlaşan tasarı 26 Temmuz 1972 tarih ve 14257 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1734: Yem Kanunu 
Nihat Erim’in başbakanlığı sırasında hazırlanan Yem kanunu tasarısı, hem 

hayvan verimlerinin çoğaltılması, hem de hayvansal ürünlerin tüketiminin sağlıklı 
hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştı. Tasarıyla yemlerin belirli standartlara ve 
normlara göre piyasaya çıkarılması, bunların kalite yönünden istenilen evsafta 
olması, hile ve tağşişe müsait olarak yemlerin ticaretinin dürüstlük içinde yapılması 
ve hayvan sahiplerinin zarar görmemesi amaçlanıyordu. 

Yemlerin insanı ve hayvan sağlığına zarar verecek maddeleri ihtiva edip etmediği, 
yapılan beyanda, yemin içinde bulunması gereken maddelerin gerçek değerimde 
olup olmadıklarının kontrolü, imalât ve satışın belirli prensipler içinde yapılması 
gibi hususlar da bu kanun tasarısının hazırlanmasındaki başlıca nedenlerdendi. 
Kanun metninin dışında kalan uygulama ile ilgili hususlar, tasarı kanunlaştıktan 
sonra hazırlanacak tüzüklerle düzenlenecekti. Tasarının uygulamasından, ahır 
hayvancılığın gelişmesi, hayvancılıkta verimin artması, halk beslenmesinin daha 
uygun bir düzene kavuşması ve yüksek değerli hayvansal ürünlerin dış piyasaya 
çıkartılmasıyla dış ticarette ve ödeme dengesinde olumlu tesirler meydana gelmesi 
de bekleniyordu.1209 

1208  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 26, Birleşim 127 (14 Temmuz 1972), 
s. 697-713.
1209  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 82 (26 Mart 1973 1973), 
s. 376 vd.; 805 Sıra Sayılı Basma Yazı: Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet ve Plân komisyonlarından 
5’er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 93 Nolu Geçici Komisyon raporu
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Tasarı 26 Mart 1973 tarihinde toplanan 82 nci birleşimde Tarım Bakanı İlyas 
Karaöz (Cumhuriyet Senatosu Muğla üyesi) tarafından verilen öncelik ve ivedilik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı. 

Tasarının tümü üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Ekrem Kangal (Sivas) 
Türkiye hayvancılığı üzerinde bilgiler verdikten sonra Türkiye’de çağdaş anlamda 
istikrarlı bir hayvancılık politikasından söz edilemeyeceğini, Türkiye’nin var olan 
potansiyeline rağmen Plânlı dönemde, hayvan ürünlerinde üretim gelişmelerinin 
plân hedeflerinin gerisinde kaldığını, yoğun yemlerin yapımı ve kullanımı ile ilgili 
önemli esaslar getiren bu yasarıyı tümü itibariyle benimsediklerini ifade etti. Ahmet 
Şener (Trabzon), yemlerin hazırlanması, imali, ithali, ihracı, sürüm ve satışı ile ilgili 
hususları kapsayan bu tasarının iyi bir tasarı olduğunu ve kanun tasarısının lehinde 
oy kullanılması gerektiğini belirtti. Ahmet Türkel (Bursa), Tarım Bakanlığının, 
hayvansal ürünlerin artırılmasını öngören bir tedbir olarak getirdikleri bu kanun 
tasarısını genel olarak olumlu karşıladığını söyledi. Hüsamettin Başer (Nevşehir) 
tasarının yemlerin hazırlanmasında ve kontrolünde yenilikler getirdiğini ve olumlu 
olduğunu ifade etti. Sabahattin Savcı (Diyarbakır) tasarının Türk tarımı içerisindeki 
büyük bir boşluğu giderebilecek nitelikte olduğunu belirtti. Tasarının, kanunun 
amacını, hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmelerini sağlamak ve hayvansal 
üretimi geliştirmek üzere, ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, ithali, 
ihracı, sürüm ve satışını belli esaslara bağlamak olarak belirleyen 1 nci maddesi 
kabul edildi. Birleşimde 12 nci maddeye kadar tasarı müzakere edildi.1210

Tasarının kalan maddeleri 5 Nisan 1973 günü toplanan 90 ncı birleşimde 
tamamlandı. Kanunun tümünü oya sunulup kabul edilmesinden sonra Geçici 
Komisyon Başkanı M. Kemal Güneş (Kırşehir) ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz 
Meclis’e teşekkür etmek üzere söz aldılar.1211 

29 Mayıs 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
7 Haziran 1973 tarih ve 14557 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1757: Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı ve Konya milletvekili Bahri 

Dağdaş’ın, Tarım ve Toprak Reformu, Edirne milletvekili İlhami Ertem’in, Tarım 
Reformu kanun teklifleri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve İskân, Köy 
İşleri, Orman, Tarım ve Plân komisyonlarından seçilen 3’er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 9 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 106 ncı 
birleşiminde müzakere edilmeye başlandı.

Nihat Erim’in başbakanlığı sırasında Anayasa’nın öngördüğü reform tasarılarından 
biri olarak hazırlanan tasarı, 1971-1973 döneminin en önemli düzenlemelerinden 
biriydi. Tasarının gerekçesi, bu gerçeği, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun, 

1210  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 82 (26 Mart 1973 1973), 
s. 352-376.
1211  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 90 (5 Nisan 1973 1973), 
s. 503-518.
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T.C. Anayasanın öngördüğü doğrultuda bütün gücünü Anayasadan alan bir kanun 
olarak hazırlandığını belirterek vurguluyordu. Gerekçede, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun, ağırlıkları bölgelere göre değişen, ekonomik, sosyal ve siyasal olmak 
üzere üç ana amacının olduğu söyleniyordu. Tasarıyla, ekonomik yönden, toprağın 
verimli olarak işletilmesi, tarımsal bünyenin iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve 
değerlendirilmesi; sosyal açıdan toprak mülkiyet dağılımının ve tasarruf şeklinin 
yeniden sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenmesi, istihdam olanaklarının yaratılması 
ve mülk güvenliğinin sağlanması, tarımla uğraşanların insanlık haysiyetine yaraşır 
bir hayat düzeyine ulaştırılması; siyasal olarak yirminci yüzyıl gereklerine uymayan 
çağdışı kalıntılara son vererek, Anayasanın öngördüğü hakları özgürce kullanmayı 
kasıtlayan engellerin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade ediliyordu.

Toprak ve Tarım Reformu Kanununda arazinin mülkiyet, tasarruf ve yararlanma 
düzensizliklerinden doğan uyaşmazlıklarm giderilmesi gibi hukukî daha ileri bir 
üretim metot ve tenkniklerinin kullanılmasını sağlamak gibi teknik amaçlara da 
yeterince yer verildiği belirtiliyordu. 

Gerekçe, kanunun hazırlanmasında, içte ve dışta bugüne kadar bu alanda 
yapılmış olan çalışmalardan, bilimsel araştırmalardan ve uzun bir uygulama 
devresinin tecrübelerinden de yararlanılarak tarım kesiminin birikmiş sorunlarına 
memleket gerçeklerine en uygun çözüm yolları getirilmesine çalışıldığı, Toprak ve 
Tarım Reformu Ön Tedbirler kanun tasarısının Millet Meclisi Geçici Komisyonunda 
benimsenen esaslarından da faydalanıldığı belirtiliyordu. 

Tasarının gerekçesi, Toprak ve Tarım Reformu Kanununun başlıca ilkelerini 
şöyle belirtiyordu: 

1. Türkiye’de Toprak ve Tarım Reformunun bölge bölge uygulanması 
öngörülüyordu. Bölgeler bir veya birkaç köyü içine alabileceği gibi bir ilçe veya ili 
ya da birkaç ili kapsayabilecekti.

2. Kanunun, Toprak ve Tarım Reformunun uygulanmadığı bölgelerde de zorunlu 
ve yararlı düzenlemeleri yapma olanaklarını getirdiği bildiriliyordu.

3. Toprağın, sahibi tarafından işlenmesi veya işletilmesinin ana ilke olarak 
benimsendiği, bunun sonucu olarak, Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde Kanunun 
zor durum saydığı haller dışında, ortakçılık ve kiracılıkla arazi işletilmesinin kesin 
olarak yasaklandığı ifade ediliyordu. 

4. Tarım arazilerinin verimli olarak işlenmesi veya işletilmesinin, ana ilke 
olarak benimsendiği, bu amaçla kanunda toprağın verimli olarak işlenmesi veya 
işletilmesine ilişkin kriterlerin getirildiği vurgulanıyordu. 

5. Verimli olarak işlenen veya işletilen arazilerde de yurt gerçeklerinin zorlanması 
karşısında, bilim esaslarına sadık kalmak şartı ile bir çiftçi ailesine bırakılabilecek 
arazi miktarının sınırlandırıldığı açıklanıyordu. Bu sınırlamada iklim ve arazi 
özelliklerine ve memleket şartlarına uygun olarak geliştirilen yepyeni bir metottan 
yararlanıldığı gerekçede belirtilmişti.
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6. Kamulaştırma karşılıklarının toprak rantı göz önünde tutularak saptanması; 
rantın ise arazi vergi değerini geçmemek üzere iklim bölgesi, arazi kullanma şekli, 
sulama olanakları, ıslah durumu ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları gibi teknik 
faktörlerle ulaştırma ve pazarlama gibi ekonomik etkenlere göre hesaplanması 
öngörülüyordu. Toprağını doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamı 
kamulaştırılması halinde kamulaştırma bedelinin 150 000 lirasının, küçük çiftçiye 
ise kamulaştırma bedelinin tamamını peşin ödenmesi esası kabul ediliyordu. Bunun 
dışında kamulaştırma bedellerine ait ilk taksidin peşin ödenmesi ve geriye kalanın 
borç senedi veya hisse senedine bağlanması öngörülüyordu. 

Arazi sahibi kamulaştırma karşılığının tamamını hisse senedi olarak almak isterse, 
kendisine % 8 temettü garantili hisse senetleri verilmek suretiyle kamulaştırma bedellerinin 
yatırımlara yöneltilmesinin teşvik edildiği de tasarı gerekçesinde yer alıyordu. 

7. Hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi ailelerinin 
topraklandırmasında, yeter gelir sağlanması ilkesinin kabul edildiği; bunun için iklim 
ve arazi özellikleri göz önünde bulundurularak tesbit edilecek işletme tiplerinden, 5 
nüfuslu bir aile için, 1971 yılı toptan eşya fiyatları indeksine göre yılda 15 000 TL’lık 
zirai gelir sağlayacak tarımsal işletmeler meydana getirilmesi öngörülüyordu. 

8. Türkiye’de topraklandırılacak çiftçi aile sayısının çok, arazi kaynaklarının ise 
sınırlı olması nedeni ile, yeter gelir sağlamada yoğun kredi uygulanması öngörülerek 
entansitenin artırılmasının özellikle göz önünde bulundurulduğu vurgulanıyordu. 

9. Meydana getirilen aile işletmelerinin bütünlüğünün korunması ve ufalanarak 
parçalanmalarının önlenmesi bakımından gerekli hukukî tedbirlere yer verildiği 
açıklanıyordu. 

10. Toprak - insan ilişkilerinin, kaynaklarla ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 
bir plâna dayalı program ve projeler halinde düzenlenmesi, bu düzenleme sonunda 
nüfus kabul edebilecek bölgelere, diğer bölgelerden nüfus aktarılması öngörülüyordu. 
Bu suretle, ortaya çıkan tarımsal yerleşim sorununa da bir çözüm şekli düşünüldüğü 
gerekçede belirtiliyordu.

11. Bu düzenlemelere rağmen, tarım kesiminde tutulamayacağı tespit edilen 
nüfusun tarım dışı sektörlere aktarılması çarelerine de kanunda yer verildiği 
belirtiliyordu.

12. Toprak ve tarım reformu bölgelerinde kooperatifler kurmak suretiyle çiftçinin 
örgütlenmesi kabul ediliyor; reformun amaca ulaşmasında kooperatiflerin en etkili 
araç olduğu belirtiliyor, tüketim ihtiyacından işletmelerin girdisine, krediden devletin 
karşılıksız yardımına, üretimden değerlendirme ve pazarlamaya kadar çiftçinin her 
ihtiyacının kooperatif aracılığı ile karşılanması, tek başına çiftçi ailelerinin üstesinden 
gelemiyecekleri işlerin kooperatif tarafından yapılması öngörülüyordu. 

13. Kanunun öngördüğü biçimdeki tarımsal işletmelerin tekniğe uygun verimli 
ve rasyonel olarak yönetilmesi ve işletilmesi birtakım teknik, yeteneklere ve bilgilere 
ihtiyaç gösterdiği göz önüne alınarak, çiftçinin güçlü bir yayım organizasyonu 
tarafından işbaşında sürekli şekilde eğitilmesi, desteklenmesi, sorunlarının yerinde 
çözülmesi amacıyla reform örgütünün kırsal alanda uzantısı olarak bir köy tarım 
önderliğinin kurulması kabul ediliyordu.
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14. Aile işletmelerinin tekniğe en uygun ve rasyonel işletilmesini sağlamak, su ve 
toprak kaynaklarından en yüksek derecede faydalanmayı mümkün kılmak, verimin 
en üstün düzeye çıkarılması olanaklarını hazırlamak üzere arazi toplulaştırılması 
bütün gerekleri ile kanunda yer alıyordu.

15. Tasarıyla tam bir düzensizlik içinde bulunan kiracılık ve ortakçılık 
müesseselerinin yurt çapında düzenlenmesi öngörülüyordu. 

16. Mera, yaylak ve kışlaklar hakkında yurt çapında bir düzenleme öngörülüyordu.
17. Toprak ve Tarım Reformu Kanununun uygulanmasından doğacak tüm 

uyuşmazlıkların uygulamaları engelleyecek ve hızını azaltmayacak biçimde 
çözümlenmesi reformun başarıya ulaşması bakımından zorunlu bulunduğundan, bu 
amacı sağlamak üzere tek yargı sisteminin uygulanması zorunlu görülüyordu.

18. Toprak ve Tarım Reformu Kanununun öngördüğü hizmetlerin istenilen 
şekil ve zamanda, hızla görülmesi, plân ve projelerde öngörülen işlerin eksiksiz 
yerine getirilebilmesi, hizmetin gerektirdiğimalî olanakların yaratılmasına bağlı 
olduğundan, tasarı bu amacı gerçekleştirebilmek amacıyla genel bütçeye her 
yıl konacak ödenekler, Arazi Vergisi yıllık gelirlerinden ayrılacak % 20 paylar, 
kanun gereği borçlandırmalardan ve verilen kredi taksit ve faizlerinden doğan 
geri ödemeler, dış yardımlar ve benzeri kaynaklarla beslenen güçlü bir oto - 
finasman müessese yaratılmasını öngörüyor ve bir “toprak ve tarım reformu fonu” 
kurulmasını öngörüyordu. Bu fon sayesinde, kanunla öngörülen harcamaların ve 
kredilendirmelerin her türlü yavaşlatıcı faktörlerden kurtarılarak zamanında, süratle 
ve etkili bir şekilde yapılması olanağı yaratılmak isteniyordu. 

19. Reformla topraklandırılacak çiftçilerin üç yıl süre ile aday durumunda 
kalmaları kabul edilmişti. Ancak bu sürenin sonunda başarılı oldukları saptananlara 
kendilerine tahsis edilmiş olan arazinin mülkiyetinin devri uygun görülüyordu. Bu 
süre içinde kendilerine arazi tahsis edilen çiftçilere gerekli kredileri temin edebilmeleri 
olanağı sağlanacaktı. Aday çiftçiler ihtiyaçları bulunan krediyi müteselsil kefaletle 
alabileceklerdi.

20. Tarım kesiminde suların tarıma tahsisi, kullanma esasları, sulama ücretleri, 
suların tevzi sistemleri gibi hususlar da düzenlemeye muhtaç durumda olduğundan 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu sulama suyu ile ilgili sorunları çıkarılacak bir 
yönetmelikle çözümlenmesini öneriyordu. 

Bu amaç ve ana ilkelere göre hazırlanan Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 
tasarısı on yedi bölümde toplanmıştı ve 241 maddeden oluşuyordu. Tasarı, Toprak 
ve Tarım Reformu kapsamına giren konuların çok yönlü ve çeşitli oluşu nedeniyle 
kanun maddeleri içinde yer verilemeyen ayrıntıların yönetmeliklerle düzenlenmesini 
öneriyordu. 

Kanun tasarısının birinci bölümünde tanım, amaç ve kavramlar yer alıyordu. 
Tasarının 1 nci maddesi, toprak ve tarım reformunun, bu kanun açısından bir 

tanımını yapıyordu. Anayasanın 37 nci maddesinin “devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 
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çiftçiye toprak sağlamak amacıyla gereken tedbirleri alır” hükmüne uygun şekilde 
toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak için, toprak mülkiyet dağılımının ve toprak işletme şeklinin, 
sosyal ve iktisadi kalkınma hedeflerine ve çabalarına uygun olarak düzenlenmesini 
öngörüyordu. 

2 nci madde kanunun amaçlarını, Anayasanın 37, 41 ve 52 nci maddelerinden 
hareketle toprağın verimli işletilmesi, tarımsal üretimin artırılması, 
değerlendirilmesinin bir bütün olarak ele alınması ve bunu gerçekleştirecek bir 
tarımsal yapının kurulması, hiç topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerinin insanlık 
onuruna kavuşmaları için topraklandırılmaları, donatılmaları ve örgütlenmeleri 
olarak belirtiliyordu. Ayrıca, tarım kesiminde, toprak mülkiyetindeki dengesizliğin 
giderilmesi için mülk güvenliğinin sağlanması, tarımda kiracılık ve ortakçılığın 
belli bir düzene sokulması, ekonomik bir üretime alınmayacak şekilde bölünmüş 
ve dağılmış olan arazinin toplulaştırılması, parçalanmasının önlenmesi gibi insan ve 
toprak ilişkilerinin düzenlenmesi de amaçlar arasında sayılıyordu. 

3 ncü madde, tarım arazisini, üzerinde her türlü tarım yapılan toprak ve mera 
yaylak ve kışlaklar ve tarıma elverişli bulunabilecek topraklar olarak geniş anlamda 
tanımlıyordu.

4 ncü madde, kanunun uygulanması bakımından, çiftçilik ile ilgili tanımlar 
veriliyor, çiftçilik, çiftçi, toprak sahibi çiftçi, toprak sahibi, kiracı, ortakçı ve tarım 
işçisi terimlerini tanımlıyordu. 

5 nci madde, aile ve aile başkanı terimlerini tanımlıyor, aile sayılacak gerçek 
kişiler yalnız yaşayan, evli olmayan veya daha önce evli olup evliliği sona ermiş 
kişiler olarak tanımlanıyor, bu kişilerden kendilerine arazi bırakacakların aile 
sayılabilmesi için tam ehliyetli olmaları aranmayarak vesayet altımda bulunan 
mümeyiz veya mümeyyiz olmayan kişiler de aile sayılıyordu. 

6 ncı madde, toprağın işlenmesi ve işletilmesi ile ilgili esaslar düzenleniyordu. 
Kanunda, kendilerine arazi dağıtılan veya bırakılanların topraklarını verimli bir 
şekilde işleme veya işletme esaslarına yer verilmişti. Bu nedenle, maddede toprağın 
işleniyor ve işletiliyor sayılabilmesi için aranacak hususlar açıklığa kavuşturulmuştu. 
Ayrıca, çiftçilik yaparken, çiftçinin topraklarını verimli bir şekilde, toprak veya su 
ve toprak verimliliğinin korunması bakımıhndan zorunlu ve olağan tedbirleri alarak 
işletmesi gerekli görülmüştü. Bu esaslara uymayanlar ile toprağını kanundaki 
istisnalar saklı kalmak şartıyla kiraya veya ortağa verenlerin toprağını işlemiyor 
veya işletmiyor sayılacağı hükme bağlanmıştı. Bu maddeye ilişkin hususların ayrıca 
yönetmelikte belirtileceği de belirtiliyordu. 

7 nci madde, tarımsal işletme, küçük işletme ve aile işletmesini tanımlıyordu. 
Kanun, toprağın aile işletmeleri şeklinde işletilmesi ve toprak mülkiyetinin, belli bir 
büyüklükten aşağı bölünmemesini esas aldığından bu tanımlara ihyiyaç duyulmuştu. 

8 nci madde sulu arazi ve kuru araziyi, topraktan elde edilecek gelir yönünden ve 
kamulaştırma ve dağıtma açısından taşıdıkları önem nedeniyle tanımlıyordu. 
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9 ncu madde, tarımsal yerleşimleri belirleyerek topraklandırılan çiftçilerin 
göçmen, göçebe ve göçürülenlerin sadece topraklandırılmaları değil, aynı 
zamanda bunların tarımsal işletme birimleri sahibi haline getirilmelerini, bu amacı 
gerçekleştirecek plânlı ve düzenli bir biçimde yerleştirilmeleri öngörüyordu. 

10 ncu madde, arazi yüzölçümü olarak dönüm kullanılacağını, bu birimin, 
yaklaşık olarak aynı büyüklüğü belirten dekar birimine tercih edildiğin, dönümün, 
halk dilinde bazen farklı genişlikte alanı ifade etmesi nedeni ile bu kanun için 
dönümün 1 000 metrekarelik alanı ifade ettiğini belirliyordu. 

11 nci madde, Toprak ve Tarım Reformu bölgesini belirliyor, en küçük birim 
olarak köyü alıyor, bir bölgenin ilçeler ve iller ölçeğinde de tespit edilebileceğini 
kabul ediyordu. Maddede, bölgeyi belirtme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılıyordu. 
Ancak, bir bölgenin Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtilmesi için 
Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığının öneride bulunması gerekliydi. Toprak ve 
Tarım Reformu bölgesinin bütün yurttaşlar tarafından bilinmesi zorunlu olduğundan 
Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazetede yayınlanması kabul edilmişti.

12 nci madde, Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak belirtilen alanda Toprak 
ve Tarım Reformunun uygulanması için yapılacak önçalışmalar belirtiliyordu. Arazi 
üzerindeki mülkiyet durumunun, arazi büyüklüklerinin, değerlerinin ve kullanma 
şekillerinin kesin olarak tespit edilmesi gereğini vurgulayan maddeye göre, harita 
ve tapulama işlemlerinin bütün bölgede tamamlanmasını beklemeden, bu işlemlerin 
tamamlandığı alanlarda reform çalışmalarına geçilebileceğini, kanunda öngörülen 
işlemlerin birbirini tamamlayıcı şekilde plânlı ve programlı olarak yürütüleceğini, 
Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri ile ilgili etüt, proje ve yatırımların kalkınma 
plânında ve yıllık icra plânı ve programlarında özel bir bölümde belirtilmesi 
gerektiğini belirtilyordu. 

13 ncü madde Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde uygulamaya başlandığının 
bölge sakinlerine duyurulmasını ilgilendiriyordu. Çalışmalarda zaman kazanmak 
ve ilgililerin menfaatlerini korumak, özellikle işlemlerde hazır bulunmalarını 
sağlamak yönlerinden düşünülmüş bir uygulama olan duyurunun, bölgede, uygun 
ve alışılmış araçlarla (hoparlör, tellâl dolaştırmak, davul çalmak gibi) yapılacağı, 
uygulamaya başlandığı bölgenin, il veya ilçe merkezinde varsa, gazetelerden birisi 
ile ayrıca duyurulacağı, bölge dışındaki ilgililere de duyurulması için duyurunun 
TRT Kurumunca ücretsiz yayınlanması maddede düzenleniyordu. 

14 ncü madde, tarım toprağı ile varsa üzerindeki yapı ve tesislerin nitelikleri 
ile bu toprak üzerindeki hukukî durumun tasarruf sahipleri tarafından bildirilmesi, 
bildirimlerin belgelere dayandırılmaları konusunda bir düzenlemeyi içeriyordu. Buna 
göre, Toprak ve Tarım Reformu bölgesi içinde araziye tasarruf eden gerçek ve tüzel 
kişiler, yani toprak malik veya zilyedleri bildirim vermekle yükümlü kılınıyorlar, 
bildirimde sadece, Toprak ve Tarım Reformu bölgesi içinde tasarruflarında ki topraklar 
değil, reform bölgesi dışındaki tek veya toplu şekilde tasarruf edilen (müştereken 
veya iştirak halinde) toprakların da gösterileceği, bildirimin kapsamının kimlerin 
nerelere bildirim vereceklerinin ve diğer hususların yönetmelikle düzenleneceği 
belirtiliyordu. 
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15 nci madde, bildirimleri incelemeye yetkili merciler saptanıyordu. 14 ncü 
maddede esasları belirtilen bildirimlerin biçim ve kapsamı ile bildirim verme 
işlemlerinin yürütülmesine ve inceleme şekline ilişkin ayrıntıların yönetmelikte 
gösterileceği kabul ediliyordu. 

16 ncı madde, Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kendilerine arazi 
bırakılanlar ile arazi dağıtılanlara bu kanunla yüklenen yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini ve denetimini sağlamak amacıyla çiftçilerin çiftçi kütüklerine 
kaydedilmelerini düzenliyordu. 

17 nci madde, köyler arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çokluğunun, Toprak ve 
Tarım Reformunun uygulamasını aksatması olasılığı göz önünde tutularak reform 
bölgelerinde köy sınırlarına ilişkin uyuşmazlıkların ivedilikle çözüme bağlanarak 
sınırların kesinleşmesi amacıyla sınırların tespiti ve uyuşmazlıkların giderilmesi için 
kolay işleyen bir usul getiriyor, tespit edilen köy sınırlarının, Köy Kanunu uyarınca 
saptanmış sınırların yerine geçeceği belirtiliyordu. 

18 nci madde, Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde, mülkiyet durumunun tespiti, 
dağılacak toprak miktarının saptanmasını, arazi varlığının kontrolünü ve kanunda 
gösterilen diğer işlemlerin yapılabilmesi için arazi üzerindeki temliki tasarrufların 
durdurulmasını gerektiriyordu. 

Tasarının yukarıdaki ilk iki bölümü izleyen üçüncü bölümü Toprak ve Tarım 
Müsteşarlığının emrine geçecek araziyi belirleyen maddelerden oluşuyordu. Bu 
bölümde, madde 19 Toprak ve Tarım Müsteşarlığı emrine geçecek araziyi, madde 
20 Toprak Reformu Müsteşarlığı emrine geçişi, madde 21 arazi üzerinde tasarruf ve 
tahsis yetkisini, madde 22 devlete ait kuruluşlardan yararlanmayı, madde 23 satım 
ve kiralamayı, madde 24 kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağını, 
madde 25 toprak değiştirilme şekillerini düzenliyordu.

Kamulaştırma ile ilgili dördüncü bölümde, madde 26 kamulaştırılacak topraklar, 
madde 27 köy yerlerinin kamulaştırılması, madde 28 bırakılacak toprak miktarı, 
madde 29 sahibine ait toprakların hesaplanması, madde 30müşterek mülkiyette 
payın kamulaştırılması ve toprağın bölüştürülmesi, madde 31 iştirak halindeki 
mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, madde 32 kamulaştırmada toprak seçimi, 
madde 33 toprak sahibinin başvurması üzerine kamulaştırma ve satın alma, madde 
34 kamu yararı kararı, madde 35 kamulaştırmada karşılık takdir komisyonu, madde 
36 kamulaştırma karşılığının saptanması, madde 37 kamulaştırma kararı, madde 38 
kamulaştırma kararının bildirimi, madde 39 dâva, madde 40 karşılığın ödenmesi, 
madde 41 borç senetleri, madde 42 karşılığın ödenmesinde tanınan kolaylıklar, 
madde 43 borç senetleri ve hisse senetleri ile ilgili hususlar, madde 44 ödeme, el 
koyma ve tescil, madde 45 kamulaştırmanın iptali, madde 46 toprak ve tarım reformu 
bölgesi dışında kamulaştırma, madde 47 genel hükümlerin uygulanması hususlarını 
düzenliyordu.

Toprak dağıtımı ile ilgili beşinci bölümde, madde 48 toprak dağıtılacaklar, madde 
49 toprak dağıtımımdan yararlanma, madde 50 toprak istemi, madde 51 toprak 
dağıtımında gözetilecek sıra, madde 52 aynı bent içinde gözetilecek sıra, madde 
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53 dağıtımda verilecek toprak miktarı, madde 54 toprak dağıtılırken göz önünde 
bulundurulacak hususlar, madde 55 başka yerde toprak verilmesi, madde 56 örnek 
köy kurulması, madde 57 borçlandırma, madde 58 topraklandırılamayan çiftçilere 
sağlanacak olanaklar konularındaki hükümleri içeriyordu.

Dağıtılan ve sahibine bırakılan topraklara ilişkin hükümleri içeren altıncı 
bölümde, madde 59 dağıtılan toprak üzerinde mülkiyetin kazanılması, madde 60 
dağıtılan toprak ile verilen aynî kredi ve araçlar üzerinde kayıtlamalar, madde 61 
bırakılan toprak üzerinde kayıtlamalar, madde 64-65 dağıtılan toprağın geri alınması 
ve bırakılan toprağın kamulaştırılması ve geri alma işlemi, madde 66 dağıtılan 
toprağın geri verilmesi, madde 67 toprağa mirasçıların tasarrufu, madde 68 bırakılan 
toprağa mirasçıların tasarrufu, madde 69 dağıtılan toprakların tahliyesi hususlarını 
düzenliyordu. 

Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerini düzenleyen yedinci bölümde, madde 
70 Toprak ve Tanm Reformu Kooperatifi, madde 71 Toprak ve Tarım Reformu 
kooperatiflerinin görevleri, madde 72 birleşme, madde 73 ortak olma, madde 
74 yönetim kurulu, madde 75 üst örgütlenme, madde 76 müdürlerin atanması, 
madde 77 ortaklık kurma, madde 78 kooperatifçilik eğitimi, madde 79 denetleme 
ve onama, madde 80 kooperatife ödenecek sermaye payı, madde 81 kooperatiflere 
karşılıksız yardım, madde 82 kooperatifler kanunu ve muaflıklar, madde 83 tip ana 
sözleşme, madde 84 ana sözleşmenin tescili, madde 85 Toprak ve Tarım Reformu 
kooperatiflerinm kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenleyen hükümleri kapsıyordu. 

Arazi toplulaştırması ile ilgili hükümler tasarının sekizinci bölümünü, devlet 
sulama şebekelerinde toprak ve tarım reformunn uygulanmasına ilişkin hükümler 
dokuzuncu bölümü oluşturuyordu. 

Kiracılık ve ortakçılık ileilgili hükümler onuncu bölümün maddelerini 
oluşturuyordu.  Onbirinci bölüm, ömera, yaylak ve kışlaklarla ilgili hükümleri 
kapsıyordu. Toprak ve Tarım Reformu örgütünü oluşturan Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı ile ilgili hükümler on üçüncü bölümde yer alıyordu. Mali hükümler on 
dördüncü bölümde, türlü hükümler on beşinci bölümde, ceza hükümleri on altıncı 
bölümde, son hükümler on yedinci bölümde ele alınıyordu.1212

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı, 9 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 106 
ncı birleşimde 81 Nolu Geçici Komisyon Başkanvekili Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 
tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye 
başlandı. Görüşmelerin usulü hakkında bir önerge veren 81 Nolu Geçici Komisyon 
Başkanvekili Sabahattin Savcı (Diyarbakır),  tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 
bitinceye kadar maddeler hakkında üyelerce verilecek değiştirge önergelerinin 
Başkanlığa tevdiini ve değiştirge önergeleri verilen mıaddeler üzrinde görüşme 
açılmasına, diğer maddelerin okunup oylanmasını talep etti. Bu önerge de kabul edildi. 

1212  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 106 (9 Mayıs 1973),  
s. 233 vd.; 869 Sıra sayılı Basma Yazı: Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısı ve Konya Milletve-
kili Bahri Dağdaş’ın, Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili İlhami Ertem’in, Tarım Reformu 
kanun teklifleri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3’er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu.
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Tasarının tümü hakkında söz alan C.H.P. grubu sözcüsü Ahmet Durakoğlu (Sivas), 
bir komisyon tarafından hazırlanan tasarı üzerinde hükümetin, toprak reformu 
tasarısı olan tasarının adını toprak ve tarım reformu haline getirdiğini, hükümetin 
teknisyenler tasarısından siyasal amacı çıkardığını, toprağın işlenmesi kavramını 
değiştirdiğini, kamulaştırma sınırlarının değiştirildiğini, üç misli genişletildiğini ve 
kamulaştırma karşılıklarının ödenmesi şekline ait hükümlerin değiştirildiğini söyledi 
ve tasarıyı hazırlayan öğretim üyelerinden oluşan teknisyenler komisyonunun 
hazırladıkları tasarı üzerinde hükümetin küçümsenemeyecek değişiklikler yaptığını 
belirten bir bildiri yayınladıklarını ifade etti. C.H.P.’nin, Türk köylüsünün topraksızını 
toprağa, yeteri kadar toprağı olmayanını insan haysiyetine yaraşır bir gelir düzeyine 
gelir sağlayacak kadar toprağa kavuşturmaya; verimini artırmaya, sürekli olarak 
artırmaya; üretimini değerlendirmeye, bu değerlendirme de araçlıların aslan 
payını koparmamasına bilhassa itina eden bir parti olduğunu söyleyen Durakoğlu, 
büyük toprak sahiplerinin; modern işletmeler, sulu arazi tarifleri gibi yeni kavram 
türetmeleri suretiyle Türkiye’deki tarımdaki bozuk düzene sahip çıkan bir tasarının 
karşısında olduğunu, halkın yararına, toprakta çalışanların, köylünün ve çiftçinin 
yararına görmedikleri  bu kanun tasarısına kırmızı oy vereceklerini ifade etti. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi grubu adına söz alan Salih Yıldız (Van), 
Komisyondan çıkan metnin düzeltilmeye muhtaç noktalarını madde müzakerelerinde 
belirteceklerini, hükümetten gelen metin üzerinde komisyonda yapılan değişikliklerin 
bir kısmının faydalı olduğunu, fakat komisyonda yapılan bâzı değişikliklerin 
düzeltilmeye muhtaç olduğunu, toprak reformundan beklenen faydaları zedelememek 
için mâkul bir çizgide buluşmak ve anlaşmak gerektiğini belirtti. 

D.P. grubu adına söz alan Bahri Dağdaş (Konya), Türk milletinin hayatî bir 
kanununun, 10 - 15 seneden beri tartışılan bir kanununun görüşüldüğü bir sırada 
Genel Kurul’da mevcut milletvekilinin toplamının kendisiyle beraber yedi kişi 
olduğunu tescil etti. Meclis Başkanı, grup sözcüsü olarak Dağdaş’ın tespit ve 
tescil ettirdiği hususu göz önüne alarak Toprak Reformu gibi mühim bir tasarının 
görüşülebilmesi için gerekli çoğunluğun bulunmadığını tespit ederek birleşime son 
verdi.1213 

Tasarının müzakereleri 10 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 107 nci birleşimde 
devam etti. Demokratik Parti grubu adına bir önceki birleşimde söz almış olan Bahri 
Dağdaş (Konya), öntedbirler kanununu eleştirdikten sonra Türkiye’de 78 milyon 
hektar arazi varlığının 26 milyon hektarının şahısların mülkiyetinde veya zilyedinde 
olduğunu, geriye kalan 52 milyon hektarın da devletin hüküm ve tasarrufunda 
bulunduğunu, bunun 27-28 milyon hektar civarındaki kısmının mera, 18 ilâ 20 milyon 
hektar civarındaki kısmının da orman olduğunu, ıslahatın bu kalan topraklarda verimi 
artırmak olduğunu, bu kanun tasarısının hiçbir ekonomik fayda sağlamadığını, 
tarımı güdümlü bir kooperatifçiliğiın içine ittiğini, devleti, büyük ölçüde işveren 
müessese haline getirip, ilerdeki hedeflerinde devlet çiftlikleri ve kollektitvizmin 

1213  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 106 (9 Mayıs 1973), 
s. 202-221.
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bütün nüvelerinin temelini attığını, istimlâklerde getirmiş olduğu esaslarla bedelle 
değil gaspetmek yoluyla araziye el koymak suretiyle bir kamulaştırma politikası 
getirdiğini söyledi. Birleşim Dağdaş’ın konuşmasını tamamlamasıyla sona erdi.1214

Tasarının müzakereleri, 14 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 108 nci birleşimde 
A.P. adına söz alan Önol Sakar’ın (Manisa) konuşmasıyla devam etti. Sakar, 
reformun, Anayasa hükümleri ve demokratik esaslara bağlı olarak bir yandan tarım 
topraklarının en verimli bir şekilde işletilmesi ve tarımsal yapının güçlendirilmesi 
suretiyle üretimin ve verimin artırılması, diğer yandan toprağın tasarruf şekli ile 
mülkiyet ve gelir dağılımını sosyal adalet ilkelerine göre en âdil bir şekilde tanzim 
ederek yeni istihdam alanları ve olanakları yaratılması ve yurtta mülk güvenliğini 
sağlanması olduğunu söyledi. Bunun ancak ekonomik gücün artırılmasıyle sosyal 
adalet arasında tam bir dengenin temin olunması istikametinde, memleketin kırsal 
alanlardaki sorunlarına bütün çiftçilerin severek ve isteyerek iştirak edecekleri, 
gerçekçi çözüm yollarını getirmek ve böylece reformun ekonomik ve sosyal 
amaçlarına aynı ölçüde öncelik ve ağırlık vermek suretiyle mümkün olduğunu 
belirten Sakar, reformu, sadece toprak dağıtımı şeklinde kabul eden, tarım sektörüne 
ve memleket ekonomisine verim ile üretime önemli katkıda bulunan tarımsal 
işletmeleri parçalayıp birer cüce işletme haline getirmeyi istihdaf eden görüşlerin 
samimiyetle bağdaştırmanın güç olduğunu, böyle bir reformun başarıya ulaşmasının 
ve memleket hayrına olabilmesinin hiçbir suretle mümkün olmadığını ifade etti. 

Geçici Komisyon Başkanı İlhami Ertem (Edirne) Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi sözcülerinin olumlu konuşmalarına teşekkür ettikten sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün komisyonun, teknisyenlerin hazırladığı 
tasarıyı değiştirdiği görüşüne cevapla, tasarının, Toprak ve Tarım Reformu Temel 
ilkeleri ve Stratejisinde gerçekler arasına çok ustalıkla yerletirilmiş kollektivist ve 
sosyalist düşünceleri bulundurmayan bir tasarı olduğunu, tasarı içinde doktriner 
görüş, kollektivist ve sosyalist bir görüşün yeri olmadığını, tasarının tamamen 
bilimin, memleket gerçeklerinin ifadesi olarak hazırlanmış bir tasarı olduğunu 
belirtti. Türkiye ‘nin toprak varlığı, dağılışı ve nüfus kesafetinin bilindiğini belirten 
Ertem, bu tasarıda belirtilen sınırlarla işletmelerin sınırlanacağını, fazla kalan 
toprağın kamulaştırılacağını, toprağı olmayan veya yeter toprağı bulunmayan 
çiftçilere verileceğini, ancak  Türkiye’de topraksız çiftçi kalmayacaktır, yeter 
toprağı bulunmayan çiftçi olmayacaktır, bu reformla çiftçilikte büyük istihdam 
yaratılacaktır” sözlerinin bir hayalden ibaret olduğunu belirtti. 

D.P. grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya) tasarıya sadık kaldıklarını, 
Komisyon değişikliğine karşı olduklarını, tasarının bu hali ile Meclis’ten geçmesinin 
karşısında bulunduklarını ve tasarıya bu haliyle hem genelinde hem de maddelerinde 
olumlu oy vermeyeceklerini ifade ederek sözlerine başladı. Tasarıda Anayasaya 
hiçbir aykırılık yoktur dense de Anayasaya da uygun olmadığını belirten İmer, 
tasarının tatbikatında Türkiye’de topraklı ve topraksız diye köylüyü birbirine 

1214  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 107 (10 Mayıs 1973), 
s. 252-285.
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kırdırmaya yarayacağını, büyük nüfus artışı sebebiyle arazi aynı kaldığı halde, artan 
nüfus köyde daha çok bulunduğuna göre, köydeki artan nüfusun dışarıya gittikten 
sonra, kalanının birbirine girmesini sağlayacağını, işsiz olduğunu iddia edenlerin, 
topraksız olduğunu iddia edenlerin mülkiyet sahipleriyle çatışmasını getireceğini 
iddia etti. 

Devlet Bakanı İlhan Öztrak söz alarak tasarının teknisyenler ve bilim adamları 
tarafından, bir taraftan dünyada mevcut uygulamaları, diğer taraftan da yurt 
gerçeklerini gözönünde tutarak hazırlanmış bulunduğunu, Tamamen Anayasanın 37 
ve 38 nci maddeleri doğrultusunda hazırlanmış bulunan Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun tarım işletmelerinin verimli bir işletme olarak yaşayabilmeleri ve 
tarım kesimindeki arazi mülkiyetinin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yeniden 
düzenlenmesi ana ilkelerini sağlamak amacıyla getirildiğini belirtti. Tasarı hakkında 
açıklamalarda bulunan Bakan Öztrak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.1215

Tasarı, 15 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 109 ncu birleşimde Cumhuriyet Halk 
Partisi grubu adına söz alan Coşkun Karagözoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. 
Türk tarımının ve köylülüğün genel durumunu orta koyan Karagözoğlu, tarımda 
yapısal, köklü bir düzen değişikliğine ihtiyaç olduğu için Anayasanın toprak 
reformunu emrettiğini, toprak reformundan esas amacın Türkiye’de adaletsiz ve 
dengesiz toprak mülkiyeti düzeninin değiştirilmesi olduğunu, reformla öngörülen 
ekonomik, sosyal ve siyasi amaçların eşdeğer olduğunu, toprak reformunun sosyal 
amacının toprak ve gelir dağılımındaki dengesizliği gidermek, istihdam olanağı 
yaratmak ve mülk güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Karagözoğlu, Türkiye 
tarım ve toprak dağılımı hakkında çeştli bölgelerden örnekler vererek sürdürdüğü 
konuşmasını, tasarının 17 milyon topraksız veya yeteri kadar toprağı olmayan 
çiftçiyi rahata kavuşturacağını söyleyerek tamamladı.

Abdurrahman Şeref Laç (İstanbul), Hüseyin Balan (Ankara) ve Hüseyin Çınar 
(Sivas) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde Mehmet Seydibeyoğlu 
(Kastamonu) söz aldı. Bu sırada C.H.P. sıralarından beş milletvekili ayağa kalkarak 
yoklama istedi. Meclis’te 20 milletvekilinin bulunduğu anlaşıldığından birleşim 
sona erdi.1216

16 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 110 ncu birleşimde 108 nci birleşimde verilen 
yeterlik önergesi oylandı ve kabul edildi. Maddelere geçilmesi hususunda açık oy 
önergesi bulunduğundan ad okunarak açık oylama yapıldı ve maddelere geçilmesi 
kabul edildi. Genel Kurul’un daha önce kabul ettiği önergeye göre üzerinde tadil 
önergeleri verilmiş bulunan maddelerin müzakereye konulması, önerge verilmeyen 
maddelerin okunmakla yetinilerek oya sunulması gerektiğiniden Başkan Toprak ve 
Tarım Reformu kanun tasarısı üzerinde hali hazırda verilmiş olan 324 önergeyi ve 
madde numaralarını zapta geçirdi. Üzerinde önerge verilmemiş olan 9, 13, 15, 22 nci 

1215  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 108 (14 Mayıs 1973), 
s. 294-338.
1216  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 109 (15 Mayıs 1973), 
s. 361-385.
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maddeler okunarak oya sunuldu ve kabul edildi. Bu sırada C.H.P. sıralarından beş 
milletvekili ayağa kalkarak yoklama istedi. Meclis’te 219 milletvekilinin bulunduğu 
anlaşıldığından birleşim sona erdirildi.1217 

Tasarının müzakerelerin, 17 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 111 nci birleşimde 
devam etti. Tasarının 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 44, 46-49, 51, 55-512187 nci 
maddeleri okunarak kabul edildi. Geçici Komisyon Başkanvekili Sabahattin Savcı 
(Diyarbakır) 58 nci maddeyi daha önce verilmiş olan, komisyonca geri alınmış ve 
üzerindeki müzakeresi ertelenmiş olan önergelerle ilgili bulduğu için oylanmadan 
geri almak istedi. Savcı ayrıca 64, 79, 123, 145, 182, 186, 188, 228, 234 ve 235 
nci maddelerin de verilen önergelerle ilgili olarak mütalâa edildiğinden bunların da 
Komisyona verilmesini talep etti. Başkan sırası geldiğinde, madde okunduktan sonra 
bu hususun hatırlatılması ve oylama sonucunda maddelerin verileceğini belirtti.

Birleşim, 59, 61, 65-67, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 97-
105, 107, 108, 110-113, 115, 116, 120-123, 125, 126, 129, 130, 132, 134, 135, 137-
144, 146-148, 150-154, 156-158, 162, 163, 165, 166-183, 185, 187, 189, 192-200, 
204-206, 208, 209, 211-214, 217- 223, 226-233 ncü maddelerin kabul edilmesiyle 
tamamlandı.

5 Haziran 1973 tarihinde toplanan 122 nci birleşimde Geçici Komisyonun, 
üzerinde önerge verilen maddeler hakkında yaptığu düzenlemeler ele alındı. 
Komisyon 324 adet önergeden 164 tanesinin ek madde önergesi olduğunu tespit 
etmiş bulunuyordu. Bu 164 ek madde önergesinin Bahri Dağdaş (Konya) tarafından 
Meclise verilmiş olan Tarım ve Toprak Reformu Kanunu teklifindeki maddelerin 
aynı olduğu tespit edilmişti. Komisyon, adı geçen kanun teklifinin daha evvel 
hükümet tasarısı ile birlikte ele alınmış ve incelenmiş olması ve önergelerin Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunu tasarısının esasına ve maddeler sistematiğine aykırı 
bulunması nedeniyle tamamının reddedilmesine karar verdi. Birleşimde maddeler 
üzerindeki 160 adet değişiklik önergesinden Komisyon tarafından benimsenenler 
14, 21, 23,  35, 40, 43, 53, 71, 80, 90, 109, 117-119,  124, 133, 155, 160, 190, 201, 
207 nci maddelerdi. Komisyon, 58, 64, 182, 186 ve 234 numaralı maddelerin tasarı 
metnindeki şekilleriyle muhafazasını uygun görüyordu. Verilen önergelere göre 6, 
7, 18, 19, 26, 28, 35, 40, 41, 42, 52, 68, 128 ve 235 nci maddeleri yeniden tedvin 
etmişti. 

Millet Meclisi Başkanlığına Kemal Erdem (Balıkesir) tarafından verilen ve 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun Millet Meclisindeki müzakerelerinde gerek 
takrir, gerekse maddeler üzerindeki bütün konuşmaların beşer dakika olarak tespitini 
teklif eden önerge kabul edildi. Komisyon tarafından geri alınan ve üzerinde hiçbir 
işlem yapılmayan 58, 64, 182, 186, 234 ncü maddeler okundu ve oya sunularak 
kabul edildi. Böylece üzerinde önerge verilmemiş bulunan tüm maddeler Genel 

1217  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 110 (16 Mayıs 1973), 
s. 389-399.
1218  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 111 (17 Mayıs 1973), 
s. 403-435.
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Kurulun oylarına arz edilerek müzakeresi tamamlanmış oldu. Genel Kurul, önerge 
verilmiş bulunan maddeleri görüşmeye başladı. 1 nci madde üzerinde C.H.P. grubu 
adına Ahmet Durakoğlu (Sivas), D.P. grubu adına Bahri Dağdaş (Konya), Mehmet 
Seydibeyoğlu (Kastamonu), Turhan Özgüner (İçel), Komisyon Başkanı İlhami Ertem 
(Edirne), Demokratik Parti grubu adına M. Kubilay İmer (Konya), Devlet Bakanı 
İlhan Öztrak görüşlerini açıkladıktan sonra verilen değişiklik öenrgeleri görüşüldü. 
Birleşim, 6 ncı maddenin müzakere ve kabul edilmesiyle sona erdi.1219 

Maddelerin müzakeresi, 7 Haziran 1973 tarihinde toplanan 123 ncü birleşimde 
devam etti. Bu birleşimde 20 nci maddeye gelindi.1220

11 Haziran 1973 tarihinde toplanan 124 ncü birleşimde 20 ilâ 40 ncı maddeler 
görüşüldü ve kabul edildi.1221 

Tasarının maddeleri, son olarak 12 Haziran 1973 tarihinde toplanan ve hayli 
uzun süren müzakereleri kapsayan 125 nci birleşimde görüşüldü. Birleşim, gece 
01.00’e kadar sürdü. Sonunda görüşmesi tamamlanmış 164 ek maddeyi ihtiva eden 
önergelerin tümü Genel Kurul’un oyuna sunuldu ve kabul edilmedi. 

Kanunun lehinde söz alan Süleyman Demirel (Isparta), toprak ve tarım konusunun 
Türkiye’nin meselelerinin kalbini teşkil ettiğini, çünkü Türkiye’nin nüfusunun 
takriben % 70’inin toprağa bağlı olduğunu, plânlı dönemde gübre, tohum ve daha 
çok makinalı ziraatin de vermiş bulunduğu birtakım imkânlarla yüzde 3 civarında, 
tarımda nüfus artışını karşılayacak kadar bir gelir artışını sağlandığını, ancak bunun 
çiftçinin zenginleşmesi değil, ancak olduğu yerde durması anlamına geldiğini ifade 
etti. 240 maddelik Toprak ve Tarım Reformu Kanununun en mükemmel kanun 
olmamakla birlikte ancak bu kadar yapılabildiğini, tatbikata geçildiğinde birçok 
müşküllerle karşı karşıya kalınacağını, gelişme seyri içinde gelecek meclislerin daha 
iyisini yapması gerekeceğini belirten Demirel, kanunun, iktidarı teşkil eden iki partiye 
mensup milletvekillerinin cehti, gayreti ve tükenmez sabrı sayesinde bu neticeye 
getirilebilmiş olduğunu, kanunda doktriner hiçbir şey bulunmadığını, kanunla Türk 
tarımının bütün sorunşarının çözülmediğini, ancak iyi niyetle ve gayretle Türkiye’nin 
tarım, toprak, köy, köylü, çiftçi meselelerine yardımcı olabilecek bir tasarının enine 
boyuna müzakereye tabi tutulduğunu ve memleket için en hayırlı şeklin verilmesine 
çalışıldığını vurguladı. 

Tasarının aleyhinde söz alan Bahri Dağdaş (Konya), tekliflerini ve karşı 
görüşlerini müşahhas olarak Büyük Meclisin zabıtlarına tescil ettirdiklerini, mukabil 
tedbirlerin ne olabileceğini vermiş oldukları 164 önerge ile Meclisin zabıtlarına 
tescil edildiğini belirterek konuşmasına başladı. Mğüzakerelerin en başında da 
Türkiye’de arazi varlığının 52 milyon hektar olduğunu ve bu arazi varlığından ancak 

1219  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 122 (5 Haziran 1973), 
s. 353-407.
1220  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 123 (7 Haziran 1973), 
s. 411-471.
1221  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 124 (11 Haziran 1973), 
s. 476-542.
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7 milyar ilâ 8 milyar civarında bir gayrisâfi hâsıla elde edildiğin belirttiğini söyleyen 
Dağdaş, gelişen teknolojiyi, gelişen teknik imkânlar, kredi imkânlarının kullanılarak 
kiracı, ortakçı, ufak arazi sahiplerinin hizmetine sunularak tarımdaki gelir artışını, 
asgariden % 3’ün, hattâ % 3,5’un üzerine çıkarılması, Türkiye’nin gıda, beslenme 
ihtiyacının karşılanması ve endüstriye hız verme imkânlarının sağlanması gerektiğin, 
fakat bu tasarının bütün bunlardan mahrum olduğunu sözlerine ekledi. Dağdaş, bu 
kanunun elbetteki mükemmel bir kanun olmadığı söylenerek geçiştirilemeyeceğini, 
kendilerinin mükemmellerini hazırladıkları halde üzerinde durulmadığını ve 
kanuna karşı olduklarını, grubunun tasarıya kırmızı oy vereceğini söylediğinde 
A.P. sıralarından müdahaleler başladı. Bahri Dağdaş (Konya), Sakarya milletvekili 
Güngör Hun ile Trabzon milletvekili Ekrem Dikmen arasında karşılıklı bağrışmalar, 
Kars milletvekili Musa Doğan’ın D.P. sıralarına doğru yürümesi sırasında, bu 
kanunun Türk Milletine hiç bir fayda, hiç bir ekonomik değer sağlayamayacağı ve 
büyük ölçüde doktriner bir hava içerisinde geçirildiği için kırmızı oy vereceklerini 
ifade etti. 

Tasarının açık oylamasına Sivas milletvekillerinden başlandı ve oylar toplandı. 
1969-1973 döneminin en önemli kanun tasarılarından biri olan ve Meclis üyelerini 
olduğu kadar kamuoyunu da yıllrdır meşgul eden Toprak ve Tarım Reformu kanun 
tasarısı, açık oylama sonunda, oylamaya katılan 243 milletvekilinden 238 kabul ve 
5 ret oyu alarak kabul edildi. 

Devlet Bakanı İlhan Öztrak, teşekkür sadedinde söz aldı ve 31 Mayıs 1972 
tarihinde Geçici Komisyonda görüşülmeye başlanan ve Komisyonda 39 birleşim 
ve 63 oturumda görüşülen tasarının, Meclis Genel Kurulu’nda Anayasanın 37 ve 
38 nci maddeleri doğrultusunda, sosyal adalet ve verimlilik ilkelerine ve memleket 
gerçeklerine uygun bir biçimde kanunlaştığını, milletvekillerinin sarf etmiş olduğu 
büyük mesaiye hükümet adına şükranlarını sunduğunu ifade etti. Bu konuşmayla 
birleşim sona erdi.1222 

25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
19 Temmuz 1973 tarih ve 14599 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1772: Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, Ticaret ve Plân 
komisyonlarından 4’er üyeden kurulu 117 Nolu Geçici Komisyon raporu, Millet 
Meclisi’nin 21 Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 nci birleşiminde, Tarım 
Bakanı Ahmet Nusret Tuna tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabul 
edilmesiyle ele alındı.

1222  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 38, Birleşim 125 (12 Haziran 1973), 
s. 552-698.
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekili bulunmadığından maddelere 
geçilmesi oya sunularak kabul edildi. Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 8. 7. 1948 
tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi hakkındaki 
Kanunun 1. 3. 1950 tarihli ve 5580 sayılı, 2. 7. 1951 tarihli ve 5807 sayılı, 20. 7. 
1953 tarihli ve 6182 sayılı ve 30. 6. 1955 tarihli ve 6572 sayılı kanunlarla değiştirilen 
3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkindi: 

“Değişik madde 3. 1 nci maddede yazılı maksadı sağlamak için Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım Bakanlığı emrine yıllık miktarı 150 milyon lirayı 
geçmemek kaydıyla % 9 faizli 450 milyon liralık devvar tohumluk kredisi açar, bu 
krediden bir yılda kullanılanı 150 milyon liradan aşağı olduğu takdirde artanı ertesi 
yıl için tahsis edilecek olan 150 milyon eklenerek kullanılabilmek, fakat daha ertesi 
yıla intikal ettirilmemek kayıt ve şartıyla yıldan yıla devredilecek çiftçi üzerindeki 
tohumluk kredi bakiyesi tutarı 450 milyon lirayı aşamaz.

Açılan kredi o yılın ihtiyacını karşılamadığı takdirde evvelki yıl borçlarından 
yapılan tahsilata ve Maliyeye devredilmiş bulunan senetlere göre ertesi yıla 
devredecek çiftçi üzerindeki kredi miktarı 450 milyon lirayı buluncaya kadar 
tohumluk tevziatı yapılabilir.”

Madde üzerinde söz alan Ahmet Şener (Trabzon), tasarının, bilhassa âfetlerden 
zarar görmüş olan köylülerin sıkıntılarını gidermek için çok önemli bir vazife 
göreceği kanısında olduğunu, ancak 150 milyon liradan 450 milyon liraya çıkarmanın 
buna yetmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Cumhuriyetçi Güven Partisi grubu 
adına söz alan Hüsnü Özkan (Hatay), bu tasarıyla bilhassa âfetlerden zarar gören 
köylünün büyük bir rahatlığa kavuşacağını ve hiç olmazsa faiz ödemeden 1973 
sonunda tohumluk kredisini almak imkânını sağlamış olacağını ifade etti. Adalet 
Partisi grubu adına Kemal Güneş (Kırşehir), 1973 yılının tohumluk ihtiyacının 
ve Türk köylü ve çiftçisinin gerek hububat ziraatında, gerek pamuk ziraatında ve 
gerekse çeşitli bitki tohumlarının, sertifikalı tohumlukların çiftçiye zamanında, 
faizsiz ve her türlü masrafları devlete ait olmak üzere verilmesi hususunda böyle bir 
kanunu getirdiği için hükümete şükranlarını sundu. Hükümet adına söz alan Tarım 
Bakanı Ahmet Nusret Tuna (Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üyesi) 450 milyon 
liralık imkanın ihtiyacı karşılayacağını, tohumluk talebinin de 72 bin ton civarında 
olduğunu, Güney ve Güneydoğu’da kuraklık dolayısıyla hayvan yemi için 200 
milyon lira ve yiyecek için 200 milyon liranın Ziraat Bankası fonlarında ayrılmış 
durumda olduğunu ve bunun ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. İhsan Kabadayı 
(Konya) tasarının olumlu olduğunu belirtti. C.H.P. grubu adına Cengizhan Yorulmaz 
(Ankara), bu tasarının yalnız kuraklıktan zarar gören çiftçilere değil, tabiatiyle sel 
felâketinden, dolu felâketinden zarar gören çiftçilere de teşmil edilecek bir kanun 
olduğu gibi, elinde olmayan sebeplerle işletmesini işletemeyecek kadar mağdur 
duruma düşen çiftçilerin de bu haktan yararlanacaklarını ifade etti. Geçici Komisyon 
Başkanı Sabahattin Savcı (Diyarbakır) açıklamalarda bulundu. Mehmet Kazova da 
(Tokat) görüşlerini açıkladıktan sonra Mustafa Fevzi Güngör (İstanbul) tarafından 
verilen yeterlik önergesi kabul edildi. 
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1 nci madde üzerinde Burhanettin Asutay (İzmir) faizin % 6’ya indirilmesini, 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) bir önergeyle faizin % 7’ye indirilmesini ve bir diğer 
önergeyle  450 milyon liranın 700 milyon liraya çıkartılmasını talep ettiler. Önergeler 
kabul edilmedi ve madde kabul gördü. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan Turhan Özgüner (İçel), başlangıç olarak, 
iyi niyetle getirilmiş bu tasarının hiç değilse muhtaç çiftçiye bir. ölçüde ferahlık 
vereceği için tasarının lehinde olduğunu ifade etti. Tasarının tümü oya sunularak 
kabul edildi.1223 

25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 
kanun, 3 Temmuz 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1223  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 400-408.
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KANUN NO 1266: 6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
Kanunun 19. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 28 No. lu Geçici 
Komisyon raporu 3 Nisan 1970 tarihli 64 ncü Birleşime geldi ve Meclis üyelerine 
dağıtıldı.1224

6623 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak her türlü hava nakliyatı ve buna 
ek işleri yapmak üzere kurulmuş bulunan Türk Havayolları Anonim Ortaklığı, kamu 
hizmeti yapmakla beraber faaliyetinin ekonomik olarak devam edebilmesi için 
ortaklığın kâr eden veya hiç değilse zarar etmeyen bir malî yapıya kavuşturulmalıydı. 
Havacılık sektöründeki ilerlemeler hava nakliyat kurumlarının kendine yeterlik 
durumunu gerektirmekte, devlet yardımları ancak dolaylı olarak gelir vergileri 
muafiyeti, yakıt üzerinden alman tüketim vergileri ve ithal edilen malzemeden alınan 
Gümrük ve Damga Resmi muafiyetleri şeklinde ortaya çıkmaktaydı. Gerçekten 6623 
sayılı Kanun bu muafiyetleri sağlamıştı, ancak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 
uçak kiralama durumunda da vergilerden muafiyet veya uçakların geçici ithal yolu 
ile yurda getirilmeleri ve vergilerin teminata bağlanması hakkında açık hükümler 
yoktu. Dolayısıyla uygulamada ortaya çıkan çeşitli aksaklıkların giderilebilmesi 
ve esasen 6623 sayılı Kanunun amacına uygun olarak 19 ncu maddede değişiklik 
yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Böylece, Türk Havayolları A. O.’nın yabancı 
ülkelerden satın alacağı veya kiralayacağı uçaklar ve yedek parça ve malzemenin 
tutulması hakkında 19 ncu maddede değişiklik yapılması ve bu değişik 19 ncu madde 
hükmünün halen kiralanmış bulunan bir uçak hakkında da uygulanmasını sağlamak 
amacıyla 6623 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi zorunlu görülmüştü.

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, 
Millet Meclisi’nin 3 Nisan 1970 tarihinde yaptığı 64 ncü Birleşiminde ele alındı:1225

Madde 1. — 6623 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 19. — Anonim Ortaklık için yabancı memleketlerden satınalınacak 
veya kiralanacak her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret tesisatı ve bunlara 
mütaallik her türlü yedek edevat ve malzeme, teçhizat, Gümrük Resminden, ithalde 
alman Damga Resminden ve diğer bilûmum vergi ve resimlerden muaftır.

Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, anlaşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar 
ile bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, senetler, diğer kıymetli evrak ve 
sair bilcümle vesaik de vergi, resim ve harca tabi değildir.

1224  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 64 (3 Nisan 1970), s. 90.
1225  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 64 (3 Nisan 1970), s. 114.
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Madde 2. — 6623 sayılı Kanuna aşağıda yazılı şekilde bir geçici madde 
eklenmiştir.

Geçici madde — Değişik 19 ncu madde hükmü, halen kiralanmış uçaklar 
hakkında da uygulanır.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
28 Mayıs 1970 günü kabul edilen tasarı 6 Haziran 1970 tarih ve 13512 sayılı 

resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KANUN NO 1593: Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu 
Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan Erişme Kontrollü Karayolları kanunu 

tasarısı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de milli gelir artışına paralel olarak taşıt 
sayısının artması nedeniyle yeni yollara gerek duyulması üzerine hazırlanmıştı. 
Gerekçe, 1950 ilâ 1966 arasında taşıt sayısındaki artışın 7,3 katına eriştiğini, 
ekonomik, idari, askerî ve çeşitli devlet ve kamu hizmetleri için yapılan ve fakat 
az trafik taşıyan, kapasitesinin altında çalışan yollara ilâveten çok sayıda taşıta 
hizmet edebilecek büyük kapasiteli yolların yapımı devrine girildiğini, İstanbul-
İzmit ekspres yol inşaatına başlandığını, günde 1 000 taşıt geçiren yol ile günde 10 
000 - 20 000 taşıt geçiren yollar birçok bakımlardan farklı olduğunu ve Avrupa’da 
gidiş geliş şeritleri ayrı, hiçbir karşılaşma olmadan taşıtların uygun hızda seyrettiği, 
yalnız motorlu taşıtlara özgü ve özel kurallara tabi, iki yan sınırlan tel örgü ile kapalı, 
bağlantıları uygun aralıklı köprülü kavşaklarla yapılan ve taşıt dışında yola hiçbir 
hareketli unsurun girip çıkamadığı yolların yapıldığını belirterek Türkiye’de de bu 
ihtiyacın doğduğuna vurgu yapıyordu.  

Büyük yatırım gerektiren yollarda ekonomik unsurun ön plâna geçtiğinin 
belirtildiği gerekçede, şehir içlerinde, şehir yakınlarında ve şehirlerarasında 
olmak üzere üç kısımda karayolunun çevresine tesirleri, çevresindeki gelişmelerin 
karayoluna etkisi incelenmekte ve erişme kontrollü karayolu kanununun sunulduğu 
belirtilmekteydi.1226

Kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 15 Mayıs 1972 tarihinde toplanan 89 ncu 
birleşiminde 78 Nolu Geçici Komisyon Sözcüsü Beyti Arda (Kırklareli) tarafından, 
vatandaşların can ve mal kaybına yol açan trafik kazalarının önlenmesi gibi hayatî 
önem taşıması, ayrıca gerek zaman ve gerekse masraf tasarrufu ile millî ekonomiye 
sağlayacağı yarar bakımından bir an evvel kanunlaşması için öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi amacıyla verilen önergenin kabulü üzerine ele alındı. Tasarının 
tümü üzerinde söz isteyen üye bulunmadığından maddeler geçildi. Tasarının 
erişme kontrollü karayolunun, özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler 
ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı yaya, hayvan ve motorsuz taşıt ve 
araçların giremediği ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin 

1226  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 89 (15 Mayıs 
1972), s. 720 vd.; 665 Sıra Sayılı Basma Yazı: Erişme Kontrollü Karayolları kanunu tasarısı 
ve 78 numaralı Geçici Komisyon raporu. 
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özel kontrole tabi tutulduğu karayolu olarak tanımlayan ve karayolunun belediye 
hudutları içinde de olabileceğini hükme bağlayan 1 nci maddesi kabul edildi. Erişme 
kontrollü karayolu tesis ve kaldırılmasına ilişkin 2 nci madde ve erişme kontrollü 
karayollarına bağlantıları düzenleyen 3 ncü madde kabul edildi. Şehir geçitlerine 
ilişkin 4 ncü madde hakkında söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), şehirlerden 
geçen yüksek sürat yolları ve karayollarının mutlaka Karayolları tarafından 
yapılması ve bu yükün belediyelerin sırtından kaldırılması gerektiğini ifade etti. 
Maddelerin görüşülmesi sırasında İlhan Ersoy (Kütahya), Hüseyin Abbas (Tokat), 
Musa Doğan (Kars), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Hayrettin Nakiboğlu (Kayseri) 
ve Baha Müderrisoğlu’nun (Konya) sorularını, Geçici Komisyon Sözcüsü Beyti 
Arda (Kırklareli) ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin (Cumhuriyet Senatosu 
Adana üyesi) yanıtladılar. Cezaları düzenleyen madde hakkında Hüsamettin Başer 
(Nevşehir) tarafından verilen bir önerge kabul edilmedi.1227

6 Haziran 1972 tarihinde kabul edilen ve kanunlaşan tasarı, 11 Haziran 1972 
tarih ve 14212 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1737: 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanunun bazı  maddelerinin değiştirilmesine, 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine 
ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân, 
Adalet, Bayındırlık ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 108 No. lu Geçici 
Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 30 Nisan 1973 tarihinde toplanan 101 nci 
birleşiminin gündem maddelerinden biriydi.  

Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluşunu ve görevlerini günün şartlarına 
göre yeniden düzenlemeyi amaçlayan tasarı, ücretli yol yapılmasına hukukî imkân 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştı. Tasarı, bu yönüyle, Ağustos ayında bitirilecek 
olan Boğaziçi Köprüsünün işletmesini ilgilendiriyordu. Tasarının kanunlaşması 
sağlanmazsa köprü geçiş ücreti tahsili imkânsız hale geleceğinden tasarının çıkması 
ve gerekli ön hazırlıkların yapılması gerekiyordu. 

Tasarı, Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok ve 108 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı İlhan Ersoy (Kütahya) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergelerinin 
müştereken kabul edilmesiyle ele alındı. Tasarının tümü üzerinde söz alan Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), tasarının paralı yollardan temin edilecek paralarla ihmal 
edilmiş olan geri kalmış bölgelerdeki yol yokluğuna çare olabileceğinden tasarının 
tümünü desteklediğini ifade etti. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen başkaca milletvekili bulunmadığından 
maddelere geçildi ve tasarının 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, 15, 19, 20 nci maddelerini 
değiştiren çerçeve madde müzakere edildi. 2 nci madde zerinde Hayrettin Nakipoğlu 
(Kayseri) ve Burhanettin Asutay (İzmir) değişiklik önergeleri sundular. Tasarının 4 

1227  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 89 (15 Mayıs 1972), 
s. 704-713.
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ncü maddesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü altında Otoyolları Dairesi Başkanlığı 
ile Köprüler Dairesi Başkanlığı Karayollarının merkez teşkilatına eklendi. 15 nci 
madde ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar, otoyollar, devlet yolları ve il 
yolları olmak üzere üç sınıfa ayrıldı, erişme kontrolünün uygulandığı otoyolların 
ücretli olduğu hükme bağlandı. Madde hakkında Burhanettin Asutay (İzmir) ve 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) görüşlerini aktardılar. Komisyon Başkanı İlhan Ersoy 
(Kütahya) açıklamalarda bulundu. 19 ncu maddede yapılan değişiklikle, geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri arasına sokuldu. Tasarı, 5539 sayılı kanuna üç ek madde de getirdi. Ek 
madde 2 hakkında İsmail Hakkı Alaca (Kars) ve Hasan Tosyalı (Kastamonu) söz 
aldılar. 

Tasarının 2 nci maddesi, 5539 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24 ve 25 
nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını hükme bağladı. Yürürlük ve  yürütme 
maddelerinin kabulünden sonra Hasan Tosyalı (Kastamonu) temennilerini belirtmek, 
Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok ve Geçici Komisyon Başkanı İlhan Ersoy (Kütahya) 
teşekkür mahiyetinde görüşmek üzere söz aldılar. Tasarının tümü oya sunuldu ve 
kabul edildi.1228

Tasarı, 9 Mayıs 1973 tarihinde toplanan 106 ncı birleşimde yapılan açık 
oylamada, oylamaya katılan 226 milletvekilinden 219 kabul, 4 ret ve 3 çekinser oyla 
kabul edildi.1229

30 Mayıs 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilen kanun, 7 
Haziran 1973 tarih ve 14557 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1738: Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu 
Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 

Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 5 Nisan 1973 tarihinde toplanan 90 
ncı birleşiminde Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen tarafından verilen öncelik ve 
ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı. Tasarı, 1950’li yıllarda kurulmuş 
Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığına kanunî dayanak getirmek amacıyla 
hazırlanmıştı. Kanunun tümü üzerinde söz alan Turhan Özgüner (İçel) bu hukuki 
dayanak konusuna vurgu yapıp kanunun bir boşluğu dolduracağını, bütçeye yeni 
bir yük getirmeyeceğini, bir deniz ülkesi olan Türkiye’nin gerek askerî gerekse 
ekonomik bakımdan seyir ve hidrografi kanununa sahip olabileceğini ifade etti. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen başka üye bulunmadığından maddelere 
geçilmesi oylandı ve kabul edildi. Tasarının 1 nci maddesi, Türkiye hudutları dahilinde 
seyir ve hidrografi hizmet ve görevlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ve bu 
komutanlığa bağlı bir kurumca yönetileceğini hükme bağlıyordu. Madde üzerinde 
söz alan Turhan Özgüner (İçel) kanunun matlabında hata olduğunu söyleyerek 

1228  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 101 (30 Nisan 1973), 
s. 22-35.
1229  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 37, Birleşim 106 (9 Mayıs 1973), 
s. 220.
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görev matlabının kalkması yolunda önerge verdi ve önerge kabul edildi. Seyir ve 
Hidrografi Dairesi Başkanlığı teşkilâtını, hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği, seyir 
yardımcıları, notik yayınlar kavramlarını tanımlayan 2 nci madde, seyir ve hidrografi 
işlerini düzenleyen 3 ncü madde, yayın işleriyle ilgili 4 ncü madde kabul edildi. Can 
ve mal emniyetine ait her türlü tehlikelerin TRT ve PTT aracılığıyla ücretsiz olarak 
duyurulacağına ilişkin 5 nci madde hakkında Sadi Binay (Bilecik) söz aldı. Plan 
Komisyonu Başkanvekili Muzaffer Naci Çerezci (Niğde) açıklamalarda bulundu. 
Yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam on dört maddeden oluşan tasarı 
bu birleşimde kabul edildi.1230

Tasarı, 11 Nisan 1973 tarihinde toplanan 94 ncü birleşimde yapılan açık 
oylamada, oylamaya katılan 233 milletvekilinden 231 kabul, 1 ret ve 1 çekinser oyla 
kabul edildi.1231

30 Mayıs 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul edilen kanun, 
7 Haziran 1973 tarih ve 14557 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1230  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 90 (5 Nisan 1973), 
s. 486-500.
1231  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 94 (11 Nisan 1973), 
s. 625.
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KANUN NO 1225: 931 sayılı İş kanununun 79. maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Kanun 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömür Ucuzal ve 9 arkadaşının, 931 
sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu 16 Ocak 1970 tarihli 26. Birleşimde görüşüldü.1232 
Çalışma Komisyonu Başkanı Enver Turgut (Kayseri)  tarafından verilmiş bulunan 
öncelik ve ivedilik takriri üzerine tasarı hakkında müzakereler başladı. Kanunun 
tümü üzerinde görüşmek isteyen Burhanettin Asutay (İzmir) söz alarak 931 sayılı 
İş Kanununun 79 ncu maddesinin işçi ile işveren münasebetlerini tanzim edebilecek 
hükümler getirmiş olduğunu, ancak işverenlerin iş akitlerini sona erdirebilmek için, 
hukukî dayanak olmaksızın işçinin çalışma niteliğini kaybettiğine dair bir raporla 
sözleşmenin sona erdirilebildiğini, işçinin ise bu keyfi düzenlemeye karşı talebini 
kabul ettiremediğini söyledi. Burhanettin Asutay, İş Kanununun 79. maddesine 
değişiklik getiren tasarının gerek kıdem tazminatına taallûk eden aksaklıkları, gerek 
işyeri ahenksizlikleri ve gerekse bir doktorun vereceği raporla, bir iş akdinin sona 
ermesi gibi, iş hayatında mağduriyetlere yol açan hususları bertaraf edecek âdil bir 
hüküm olduğunu sözlerine ekledi.1233 

Söz alan Ahmet Şener (Trabzon), meselenin hastalık nedeniyle rapor verilmesi 
değil, işçinin işini kaybetmesi olduğunu, Hasan Türkay (İstanbul) ise bu değişikliğin 
yalnızca bir maddeyi düzenlediğini, işverenin diğer maddelere (14. Maddeye) 
dayanarak her zaman işe son verme yetkisinin bulunduğunu söyledi.1234 Şevket 
Yılmaz (Adana) da işyeri doktorunun vermiş olduğu raporun bir üst tam teşekküllü 
hastanenin ortadan kaldırması halinde işçilerin aynı işinde, aynı ücretle, aldıkları 
kıdem tazminatını geriye iade etmek suretiyle, istihdam edilebilecekleri hükmünün 
toplu sözleşmelerle tespit edildiğini vurguladı. Bu müzakerelerden sonra maddelerin 
görüşülmesine geçildi:

931 sayılı Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun
Madde 1. — 931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir.
İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar 

Kurumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.
Madde üzerine söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), işçilerin kıdem tazminatlarını 

almaksızın bu maddeye itirazları9 hakkında işe dönme haklarının olacağını, 
dolayısıyla endişeye mahal bulunmadığını, Ahmet Şener (Trabzon) ise durumun 
böyle işlemeyeceğini, tasarının işçi aleyhine uygulamalar doğuracağını söyledi.1235 
Bununla beraber madde ve izleyen hükümler kabul edildi:

1232  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 181.
1233  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), s. 182.
1234  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), 
s. 182-183.
1235  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 26 (16 Ocak 1970), 
s. 183-184.
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür
Maddeler ve tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen başka üye olmadığından 

tasarı oylandı ve 3 Şubat 1970 tarihinde kabul edilen yasa 11 Şubat 1970 tarih ve 13 
423 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1317: 274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31. maddesine bir bend ile bu kanuna 3 geçici madde eklenmesi 
hakkında Kanun 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile 31 nci maddesine bir bent eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 4 Şubat 
1970 tarihindeki 40 ncı Birleşimde geldi ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarına 
havale edildi.1236 

Tasarıya, komisyonda, Hayrettin Uysal (Sakarya) ve 16 milletvekili tarafından 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, Abdullah Baştürk 
(Yozgat) ile 4 milletvekilinin 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (c) 
bendinin kaldırılması ve Rıza Kuas’ın (İstanbul) 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri de eklendi. Tasarı ile 
ve Adalet Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen üçer üyeden kurulu 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu 13 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 80 nci Birleşime ulaştı.1237 

Tasarının, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tarafından hazırlanıp 3 Şubat1970 
tarihinde Başbakan Süleyman Demirel tarafından Meclis Başkanlığı’na gönderilen 
gerekçede kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren görülen aksaklıkların 
giderilmesi ve memur ve işçi tarifinin yorumlanması dolayısıyla çıkan uyuşmazlıkların 
bertaraf edilmesi amacıyla hazırlandığı söyleniyordu. İşçilerin sendika üyeliğinin 
yazılı müracaat ve üye kayıt defterinin imzalanması suretiyle elde edileceği, 
üyelikten çekilmenin noter kanalıyla yapılabileceği, genel hizmet işkolunun bütün 
işkolları ile ilgili sayılması çeşitli karışıklıklara neden olduğundan genel işkolunun 
diğer bütün işkolları ile ilgili sayılacağı hususundaki hükmün çıkarılması, sendikalar 
ve federasyon ve konfederasyonların genel kurullarında uygulanan delege usulünün 
eklenmesi, feshedilen veya infisah eden sendikaların mallarının devri, işçilerin 
izin konuları, sendika üye aidatının işveren tarafından bir ay içerisinde yatırılması 
mecburiyeti, sendika genel kurul kongrelerinin 3 yılda bir yapılması gibi hususlar 
tasarının temel düzenlemelerini oluşturuyordu. 

11 Haziran 1970 tarihli 101 nci Birleşim tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hakkında Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk’ün verdiği önergenin kabulüyle 
başladı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), 
Türkiye’de sendikacılığın tarihçesine değindikten sonra 274 sayılı Kanunun 7 yılık 
uygulamasında aksaklıklar ve boşluklar ortaya çıktığını, CHP’nin de benzer bir 

1236  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 40 (4 Şubat 1970), s. 759.
1237  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 80 (13 Mayıs 1970), s. 716.
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kanun teklifi yaptığını ve işçilerin eşitliği sağlayıcı haklarının korunması gerektiğini 
söyledi. Mecliste müzakeresi yapılan kanunun en önemli maddelerinden birinin 
memur - işçi ayırımı yapan 2 nci maddesinin sorunlu olduğunu, bu maddedeki işçi 
tanımının 657 sayılı Kanun’la uyumlu bir şekilde açıklığa kavuşturulabilmesi için 
maddenin yeniden tedvini hususunda bir önerge düzenlediğini belirten Asutay, 
çelişkileri, çekişmeyi, kavgayı önleyici tedbirleri getiren ve kanun boşluklarını 
dolduracak, adaleti, müsavatı, hürriyeti ve birliği sağlayacak bu kanuna C. H. P. 
olarak müspet oy vereceklerini açıkladı. Hayrettin Uysal (Sakarya),  274 ve 275 
sayılı kanunların aksaklıklarının süratle düzeltilmesini hedef alan, işçi - memur 
ayırımını kesin olarak yapan, kamu kesiminde çalışan herkesin ya işçi, ya memur 
olarak hakları güvenceye bağlayan, görevinin niteliği yönünden işçi sayılması 
gereken herkesin kesin olarak işçi statüsüne geçmesini ve bütün işçi haklarından 
yararlanmasını sağlayan bir kanunun desteklenmesi gerektiğini söyledi. Reşit Ülker 
(İstanbul), kanunun 9 ncu maddesinde “Sendika, federasyon ve konfederasyonların 
kuruluş şartları” konusundaki 2 nci bentte; “Bir işçi sendikasının Türkiye çapında 
faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 1/3 
ünün, işçi federasyonlarının aynı işkolunda mevcut sendikalardan en az 2 sinin bir 
araya gelmeleri ve o işkolunda çalışan işçilerin en az 1/3  ünü temsil etmeleri gerekir. 
İşçi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve federasyonlardan en 
az 1/3 ünü ve Türkiye›deki sendikalı işçilerin en az 1/3 ünü üye sıfatiyle bir araya 
gelmeleri suretiyle kurulur” hükmünün hayli ağır olduğunu ve sendikalar arasındaki 
rekabete uygun olmadığını düşündüğünü söyledi.1238 

Tasarı hakkında söz alan T. İ. P. milletvekili Rıza Kuas (İstanbul),   hükümetin 274 
sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş  Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
ile ilgili olarak hazırladığı iki kanun tasarısının Türk çalışma hayatında büyük hüsrana 
ve zarara yol açacağını belirterek başladığı konuşmasında sendika kurma, sendika 
seçme ve toplu pazarlık, grev hak ve hürriyetleri konularında yapılmak istenen 
değişikliklerin ülkenin uluslararası alanda bağlı olduğu 87 ve 98 sayılı uluslararası 
sözleşmelere ve Anayasanın 46 ve 48 nci maddeleriyle garanti altına alınmış olan 
sendika seçme, toplu pazarlık ve grev hak ve hürriyetlerine aykırı olduğunu savundu. 
Tasarının Anayasanın 2 nci, 4 ncü, 8 nci, 10 ncu, 11 nci, 17 nci, 20 nci, 40 ncı 
ve 42 nci maddelerini de ihlâl ettiğini belirten Kuas, bu kanunun da 3008 sayılı İş 
Kanununu tadil eden 931 sayılı kanun gibi Anayasa Mahkemesince reddedileceğini 
ve geri gönderileceğini söyledi. Getirilen hükümet tasarısının Anayasanın 46 ncı 
maddesiyle belirlenen önceden izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, 
bunlarla serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına ve 47 nci maddesiyle 
belirlenen işçilerin işverenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını 
korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına aykırı olduğunu 
söyleyen Kuas, sendika özgürlüğünü yok eden bu tür tasarılarla demokrasiye aykırı 
bir yönetim ve bir TÜRK-İŞ diktası getirilmek istendiğini belirtti. Sendikaların 

1238  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 263-267.
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denetlenmesi, olağanüstü bâzı şartların dışında resmî makamların dahi hakkı 
değilken bu tasarıların böyle bir hakkı özel bir örgüte, TÜRK-İŞ’e devretmesinin 
işçi haklarıyla ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle çeliştiğine dikkat çeken 
Rıza Kuas, TÜRK - İŞ Konfederasyonuna imtiyaz tanıyan ve kendisine üye olmayı 
kabul etmeyen işçi örgütlerinin bütün muhaberatına el koyma hakkını TÜRK - İŞ 
Konfederasyonuna veren bu tasarının işçi özgürlüklerini engellediğini; bu tasarılara 
karşı devrimci işçiler ve sendikaları ve bu sendikaların kurduğu DİSK’in Anayasal 
haklarını kullanarak sonuna kadar direneceklerini belirtti. Kuas, Sendikalar Kanunu 
ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunlarını değiştirmek amacıyla hükümetin 
bâzı sömürücü ve işbirlikçi çevrelerle pazarlık yaptığını, bununla Anayasanın özgür 
sendikacılık ilkesini ve öteki hükümlerini tamamen tahrip etmek istediğini, işçileri 
örgütsüz bırakmak amacını güttüklerini söyledi ve Meclisten Anayasa ile verilmiş 
olan, Türk işçisinin aleyhine sendika kurma, sendikaya girme, sendikadan çıkma 
hürriyetlerini ve toplu sözleşme yapma hürriyetlerini kısıtlayan bir kanuna oy 
vermemelerini isteyerek konuşmasını tamamladı.1239 

A.P. grubu adına söz alan Hasan Türkay (İstanbul), 274 sayılı Sendikalar Kanununu 
tadil eden tasarının hür sendikacılık hareketine büyük bir hamle kazandıracağını 
belirterek konuşmasına başladı. Sendikalar Kanunu tasarısının işçilerin isteklerine 
uygun, işverenlerin çıkarlarını zedelemeden yeni şekliyle aksaklıkların bertaraf 
edilmesine hizmet edeceğini belirten Türkay, tasarının küçük üniteler halinde 
yüzlerce sendikanın işçiyi temsil ettikleri iddiasına son verip güçlü sendikacılığa 
yöneldiği, işçi-memur ayırımını düzenlediği için önemli olduğunu ve tasarının günün 
şartlarına uygun yeni hükümleri sendikalar lehine getirdiğini belirtti. Güven Partisi 
adına söz alan Vefa Tanır (Konya), 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
tasarının ortaya çıkan birtakım eksiklikleri düzeltmiş olacağını ve Güven Partisi’nin 
işçi-memur ayırımına açıklık getiren ve yetki kargaşalığını ortadan kaldıran bu 
tasarıya olumlu oy vereceğini açıkladı.1240 

Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk (Eskişehir) söz alarak Türkiye İşçi Partisi sözcüsü 
hariç Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilerin tasarının ana çizgisinde görüş 
birliği içinde bulunmalarının önemini belirtti. Öztürk, hükümetin bu tasarıyla, işçi 
bütünlüğünü sağlayan güçlü sendikacılığı ön plânda tutan bir anlayış içinde yeni bir 
düzenleme getirdiğini, Türkiye’de bine yakın sendika mevcut olduğunu, dünyanın 
hiçbir yerinde enflâsyon derecesinde bu ölçüde bir sendikal faaliyet bulunmadığını 
ve tasarının amacının işçi bütünlüğünü ve sendika gücünün artırılmasını sağlayarak 
sendikacıların sorumsuz ve ölçüsüz hareketleri hak alma ve hak arama hürriyeti 
zanneden birtakım faaliyetlerini demokratik nizam içerisinde hukukî sınırlar dahiline 
sokmak olduğunu vurguladı. Tasarının, sendikaların kontrol ve denetimi meselesini 
çözdüğünü, sendikacıların alacağı ücret ve maaş meselesini bir esasa bağladığını, 

1239  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 267-272.
1240  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 271-275.



575

sendikadan çıkmayı noter tasdikine bağlı olarak bir istifa müessesesine tabi kıldığını, 
işçi-memur ayırımını açıklığa kavuşturduğunu ve Kıbrıs’ta sendikal faaliyette 
bulunan işçi ve işveren teşekküllerinin en çok üyesi olan konfederasyonun Türk-
İş’in üyesi olma hakkını tanıdığını sözlerine ekledi. Tasarıda, T.İ.P. milletvekilinin 
söylediğinin aksine hür sendikacılığı kısıtlayan hükümler bulunmadığını da açıklayan 
Çalışma bakanı Seyfi  Öztürk, tasarının Anayasaya aykırı olmadığı gibi TÜRK-
İŞ diktasına yol açacağı iddialarının da gerçek dışı olduğunu beyan etti. Öztürk, 
konuşmasını, tasarının ülkeye yepyeni bir çalışma düzeni getireceğini, iş hayatında 
emekle sermaye münasebetinin dostça ve ahenk içinde çalışmasını temin edeceğini, 
emeği sermayeye düşman yapan, sınıf tahrikçiliği yoluyla sermayeyi emeğe karşı 
gösteren zihniyetlerin bu kanunun meriyetinden itibaren hiçbir tesir ve hüküm ifade 
edemeyecek noktaya geleceklerini, iş hayatının huzur ve güven duyacağını belirterek 
son verdi.1241 

Tasarının tümü hakkında söz alan Ali Naili Erdem (İzmir), tasarının Anayasayı ihlal 
ettiği düşüncelerinin gerçek dışı olduğunu ve kanunun esprisinin güçlü sendikacılık 
olduğunu belirterek kanunun getirdiği yeniliklerden birisinin sendikaların birikmiş 
fonlarının ekonomik ve sosyal hayata sokulması olduğunu söyledi. Hasan Türkay’ın 
(İstanbul) vermiş olduğu kifayet-i müzakere takriri ve ivedilik önergesi kabul 
edilerek tasarının maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi: 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir 
fıkra ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında Kanun

Madde 1. — 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 ve 32 
nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

İşçi ve işveren meslekî teşekkülleri:
Madde 1. — 1. Sendika, Federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi 

sayılanların ve işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel yararlarını korumak 
ve geliştirmek için kurulan meslekî teşekküllerdir. 

2. Birinci bentte zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir.
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte 

veya görevlerde yararlanmada cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, siyasi 
düşünce ve siyasi parti ayrımı gözetilemez.

1 nci madde üzerinde söz isteyen Rıza Kuas (İstanbul) maddenin Anayasa’ya 
aykırı olduğunu tekrarlayarak maddenin sendika birliklerini kaldırdığını, bunun aynı 
zamanda Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının sendika hürriyeti ve sendika hakkının 
kanunlaşması maddelerine aykırı düştüğünü ve maddenin eski halinin muhafaza 
edilmesi gerektiğini belirtti.1242 Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk de (Eskişehir) 
Anayasa’nın 46 ncı maddesinin sendikalar ve sendika birlikleri kurma hakkını 

1241  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 275-278.
1242  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 281-282.
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verdiğini, bu kanunda yazılı olan federasyon ve konfederasyonların dışında sendika 
birliği olmadığını, dolayısıyla Anayasa’ya aykırılığın bulunmadığını söyledi. C. H. 
P. grubu adına söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), “birlik” sözünün 5018 sayılı 
Sendika ve Sendikalar Birliği Kanunu’nda işçilerin teştkilâtlanması için yazıldığını, 
kanunun gerekçesinde küçük teşkilâtları bir araya getirmek ve bir kuvvet birliği 
sağlayabilmelerini temin etmek maksadıyla “sendika birlikleri” ifadesi konduğunu, 
dolayısıyla sendikalar birlikleri tâbirinin bu kanunda yer almaması sebebiyle kanunun 
Anayasaya aykırı olacağı iddiasının kabule şayan bir görüş olmadığını vurguladı. 
G.P. grubu adına söz alan Turhan Feyzioğlu (Kayseri), Rıza Kuas’ın konuşması 
sırasında Lastik-İş Başkanı olduğunu belirtmesi nedeniyle kürsüye geldiğini söyledi 
ve Kuas’ın, Türkiye İşçi Partisi’nin ve DİSK’in sendikacılık hakkındaki görüşlerine 
eleştiriler yöneltti.  Rıza Kuas (İstanbul) cevaben konuşarak Feyzioğlu’nun ithamkâr 
sözlerini hak etmediklerini, ne Kızıl Çin’den, ne Mao’dan talimat almadıklarını, işçi 
sınıfının emrinde işçi sınıfının hak ve hukukunu savunduklarını belirterek tasarının 1 
nci maddesinin sendika birliklerinin kurulmasını ortadan kaldırdığını tekrarladı. Son 
olarak Turhan Feyzioğlu’nun Rıza Kuas’a cevap vermesinin ardından birinci madde 
Meclisin oyuna sunuldu ve madde aynen kabul edildi.1243 

Başkan tasarının değişen 2 nci maddesini okuttu: Maddenin okunmasının ardından 
İzmir milletvekili Orhan Demir Sorguç tarafından görüşmelerin beşer dakika ile 
kayıtlanmasını öngören bir önerge kabul edilerek müzakerelere devam edildi. İkinci 
madde üzerinde C. H. P. grubu adına söz alan Abdullah Baştürk (Yozgat), tasarının 
ikinci maddesinin dördüncü bendiyle (D) cetveline tabi olan ve kadro karşılığı maaş 
alan işçilerin grev haklarının kullanılmasında bir sınırlama getirdiğini belirterek bu 
hakkın kullanılmasını sağlayan bir önerge verildiğini söyledi. Hilmi İşgüzar (Sinop), 
ikinci maddenin birinci fıkrasında işçi tanımının daraltıldığını, bu tanım yapılırken iş 
kanunlarına göre işçi sayılanlarla, bu kanunun tarifine giren işçilerin her ikisinin de 
bir araya getirilmek suretiyle tarifinin yapılmasında fayda olduğunu ve (D) cetvelinde 
yer alan ve memur olup da işçi olarak nitelendirilen kişilerin de iş kanunlarına göre 
tüm işçi haklarına sahip olmaları gerektiğini belirtti. Bu düzenlemeyi yapmak üzere 
Hasan Türkay ile Orhan Sorguç, Burhanettin Asutay ve Osman Soğukpınar, Kemal 
Önder ile Emir Postacı’nın verdiği üç aynı önerge madde değiştirildi ve Meclis 
tarafından kabul edildi1244:

İşçi sendikası üyeliği:
Madde 2. — 1. İş kanunlarına göre işçi sayılanlarla, hizmet akdine göre çalışmayı 

veya nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet arzı suretiyle çatışmayı 
yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar 
ve âdi şirket  mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fiziki veya fikri 
emek arzı suretiyle bir işyerinde çalışanlar -bu mukavelenin aynı durumdaki herkese 

1243  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 283-288.
1244  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 290-291.
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fiilen açık olması kaydiyle bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanun bakımından 
işçi sayılan kimseler, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına 
sahiptirler.

Bu maddenin kapsamına girip de kooperatif şirketlerde ortak olanlar ile anonim 
şirket hissedarlarından her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmıyanların işçi 
sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır.

Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 
bağlı işyerlerinde çalışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında 
kalanların, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır.

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarımda ve diğer 
yönetim ve denetim işlerinde görev alanların birinci bendde yazılı vasıfları kaybetmiş 
olanlar dahi, o göreve  getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sıfatlan 
devam eder.

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına 
sahibolanlardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletmenin yönetim 
kurullarında veya benzeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar bu kanun 
bakımından işçi vasfını muhafaza ederler.

4. Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen hizmetlerde yahut İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştiraklerinde veya özel kanunlarla kurulmuş 
kurum, müessese ve işyerlerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışanlardan 
bedeni çalışmaları fikri  çalışmalarına galip olan kimseler de bu kanun bakımından 
işçi sayılırlar ve haklarında iş kanunları ile 275 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Dördüncü bend gereğince işçi niteliğinin tesbitinden doğacak uyuşmazlıkları 
Yüksek Hakem kurulu kesin olarak karara bağlar.

5. Bir kimsenin 5484 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması veya 
kanunlara göre kadro karşılığı ücret alması, hakkında bu kanunla 275 sayılı Kanun 
ve iş kanunları hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.

Beşinci maddenin okutulmasının ardından Mevlut Ocakçıoğlu (Niğde) üyeliğin 
kazanılmasının matbu metinlerle yapılması, yazılı olarak başvurulması gerektiğini 
belirtti. Madde aynen kabul edildi1245:

Üyeliğin kazanılması:
Madde 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye olmak 

ihtiyaridir. Üyelik üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin imzalanması ve meslekî 
teşekkülün yetkili organın kabulü ile kazanılır.

2. İşçi sendikalarına üye olmak için bu kanuna göre işçi sıfatını taşıyan kimsenin 
onaltı yaşını doldurması gerekir, onaltı yaşından küçük olanlar kanuni temsilcilerinin 
yazılı muvafakatiyle üye olabilirler. Ancak onaltı yaşından küçük olanlar, sendika 
genel kurulunda oy kullanamazlar.

1245  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 292.
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6 ncı madde sendika üyeliğinden ayrılma koşulları düzenliyordu:
Üyelikten ayrılmak:
Madde 6. — 1. Her üye, istediği zaman, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden 

çekilebilir. Çekilme noter huzurunda münferiden kimliğin tesbiti ve istifa edecek 
kişinin imzasının tasdikiyle olur.

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrılış veya çıkarılış tarihi üye kayıt 
fişlerine veya defterine kaydedilir.

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatının üç aydan fazla ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm konamaz.

İşini eski işyerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışında başka bir yere 
nakleden veya eski işinin dâhil olduğu işkolunun veyahut onunla ilgili işkollarının 
dışında başka bir işkoluna aktaran yahut kendisine ihtiyarlık veya daimî maluliyet 
aylığı bağlanan üye için bu bend hükmü tatbik olunmaz.

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn 
ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklarındaki 
üyelik hakkını, sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza eder.

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılması lüzumlu ödemelerin yekûnu 
teşekkül tüzüklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz liradan fazla olamaz. 
Teşekkül tüzükleri, bu hakkın da  kullanılması için gerekli yazılı talebin üyelikten 
çekilme tarihinden itibaren ne kadar müddet içinde yapılması gerektiğini de tesbit 
eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki aydan fazla  olamaz.

Altıncı madde üzerinde söz alan Mevlut Ocakçıoğlu (Niğde), üyelikten 
çıkmanın noter huzurunda münferiden kimliğin tesbiti ve imza tasdikiyle olmasının 
ciddiyet açısından uygun olduğunu belirtti. Rıza Kuas (İstanbul), maddenin 
birinci paragrafında istifanın noter aracılığı ile olmasının Anayasanın serbestçe 
üyelikten ayrılma esasına aykırı düştüğünü, işçilerin sendikadan istifalarının paralı 
kılınmasının sosyal adalet ilkeleri ile bağdaşmadığını, dolayısıyla üyelikten istifa için 
noter şartının tasarıdan çıkartılmasının ve âdi yazılı şekli esas tutarak ihtilâfların sulh 
hukuk mahkemelerinde çözülmesinin ve parasız şekle getirilmesinin işçi yararına 
olacağını söyledi. Hilmi İşgüzar (Sinop), Anayasanın 46 ncı maddesi karşısında 6 
ncı madenin noter şartını getirmesini uygun bulmadığına, maddenin 2 nci fıkrasında 
ise çekilen üyenin aidatının üç aydan fazla ödemeye devam edeceğine dair hüküm 
konamayacağı cümlesinde sürenin bir ay olarak kabul edilmesinin gerekliliğine 
işaret etti. Orhan Demir Sorguç (İzmir), maddenin amacının üyelikten çıkmayı bir 
düzene bağlamak ve işçi lehine düzenleme yapmak olduğunu söyleyerek maddenin 
aynen kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Maddeye “ihtiyarlık aylığı almak suretiyle 
işten ayrılan işçilerin isteği halinde sendikadaki âzalığı devam eder” hükmünün 
eklenmesine ilişkin Burhanettin Asutay’ın (İzmir), “Noter vasıtasiyle yapılan istifada 
harç ve yazma parası alınmaz, yalnız posta masrafı alınır” hükmünün ilavesine ait 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) ve Osman Soğukpınar’ın (Ankara) ve maddenin “Her 
üye istediği zaman üyesi bulunduğu mesleki teşekkülden çekilebilir. Çekilme âdi 
yazılı şekilde olur. İstifalar şüphe uyandırıcı olursa sulh mahkemesince tevsik edilir” 
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cümlesiyle değiştirilmesine ilişkin Rıza Kuas’ın (İstanbul) önergeleri kabul edilmedi 
ve madde aynen geçti. Tasarının 9 ncu maddesinin müzakeresine madde okunarak 
başlandı: 

Sendika, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartları:
Madde 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı işyerinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde 

çalışan işçiler veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işçileri içine alır.
İşveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan 

işverenleri içine alır.
2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu 

bulunduğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az (1/3) ünü, 
b) işçi federasyonlarının aynı işkolunda mevcut sendikalardan en az 2 sinin 

bir araya gelmeleri ve o işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil 
etmeleri gerekir.

c) İşçi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve federasyonlardan 
en az 1/3 ünü ve Türkiye’deki sendikalı işçilerin en az 1/3 ünün üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar.

3. İşveren federasyonları aynı işkolunda mevcut Türkiye çapında faaliyette 
bulunmayı amaç edinmiş işveren sendikalarının en az ikisinin bir araya gelmeleri, 
işveren federasyonları da mevcut federasyon ve Türkiye çapında faaliyette 
bulunmayı amaç edinmiş işveren sendikalarının en az beşinin bir araya gelmeleri 
suretiyle kurulur.

4. İşkolları Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle tesbit edilir. Bu 
yönetmelik uluslararası normlar ve işçilerin Türkiye’de mevcut sendikalaşma 
durumları göz önüne alınarak hazırlanır. Çalışıma Bakanlığı yönetmeliği hazırlarken 
Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçiyi temsil öden işçi konfederasyonu ile en 
çok işvereni temsil eden işveren konfederasyonunun iştiraki düşüncelerini alır. Bu 
düşüncelerin talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde verilmesi gereklidir.

İşkolları Yönetmeliğinde yer almamış olup da bu kanuna göre sendika kurmak 
ve kurulan bu sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlar Genel Hizmet iş Koluna 
dâhil sayılırlar. Ayrıca belediye hizmetlerinden hangilerinin bu işkoluna gireceği 
işkolları Yönetmeliği ile tesbit edilir.

Bu yönetmelik veya yönetmeliğin uygulanmasiyle ilgili işlemler aleyhinde 
Danıştayda açılacak iptal davaları 2 ay içinde karara bağlanır. 

5. Sendikalar temsil ettikleri üyelerin sayılarını her yıl başına Çalışma Bakanlığına 
bildirmek zorundadırlar.

6. İşkollarında çalışan sendikalı işçilerin sayısı her yıl Çalışma Bakanlığınca 
çıkartılacak sendikalı işçi istatistiklerinde gösterilir. 

Madde üzerinde söz alan Reşit Ülker (İstanbul), kanunun şeklinin uygun olduğu 
inancını taşıdığını, A. P. grubu adına söz alan Hasan Türkây, sendikaların birbirlerini 
murakabe etmeleri gerektiğini ve maddenin yerinde olduğunu, Hilmi İşgüzar (Sinop), 
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işçilerin yüzde 30 unu teşkil eden sendikaların toplu iş sözleşmesi yaparken yüzde 
70’i dışarıda kalan işçilerin haklarını temsil etmeyeceğini, dolayısıyla 9 ncu maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan a, b, c bölümlerinin yerinde olmadığını söylediler. 1246 
Burhanettin Asutay (İzmir), Türkiye’de 1 600 sendika bulunduğunu, aynı işkolunda 
işçilerin yüzde 30 unu temsil eden üç farklı sendika kurulabileceğini ve maddenin 
sendika enflâsyonuna mani olabilecek hükmü getirdiğini belirterek tasarının sendika 
hürriyetini zedelemediği gibi Anayasa’ya da aykırılığı olmadığını söyledi. Rıza 
Kuas (İstanbul), tasarının işkolu sendikalarıyla federasyon ve konfederasyonların 
kurulmasını yeni ve daha ağır şartlara bağlayan hükümet görüşünün hukuk mantığı 
ve genel mantık kurallarıyla bağdaşmadığını, uygulamasının maddeten imkânsız 
olduğunu ve Anayasa’ya aykırı bulunduğunu belirtti. Tasarının işçileri arzu 
etmedikleri suni ve şüpheli örgütlerde toplamak ve gerçek işçi kuruluşlarından 
uzaklaştırmak amacını güttüğünü iddia eden Kuas, tasarının Anayasa’nın serbestçe 
sendikalaşma ilkesine aykırı olduğunu ve 9 ncu maddenin eski metinde olduğu gibi 
kalmasında yarar bulunduğunu bir kez daha vurguladı. Dokuzuncu madde üzerinde 
Reşit Ülker (İstanbul) ve Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen değişiklik 
önergeleri kabul edilmedi, madde üzerindeki –maddede italikle gösterilen- yazım 
hataları komisyonun onayıyla düzeltildi.1247 Görüşmelere 11 nci ve 12 nci maddeler 
üzerinde devam edildi:

Kuruculuk - yöneticilik
Madde 11. — 1. Bu kanuna göre işçi sendikası kurabilmek için sendikanın 

kurulacağı işkolunda en az üç yıldan beri fiilen çalışır olmak şarttır.
2. Meslekî kuruluşların yönetim, denetim ve onur kurulları ile diğer işlerinde 

görev alacak üyelerin reşid, medeni hakları kullanmaya ehil, kamu hizmetlerinden 
mahrum edilmemiş, Türkçe okur - yazar ve Türk vatandaşı olması gerekir.

3. Türkiye’de en çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya konfederasyona 
bağlı sendikalar uluslararası meslekî teşekkül kurabilirler.

Kıbrıs’taki Türk işçi ve işveren teşekküllerinin Türkiye’de kurulu konfederasyona 
üye olmak hakları vardır.

Madde 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk 
genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslek ve sanatlarını ikametgâhlarımı belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün 
tüzüğünü mahallin en büyük mülki âmirine makbuz karşılığında tevdi etmeye 
mecburdurlar.

Tevdi ile belikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır.
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, kurucular teşekkülün tüzüğüne ve 

teşekkülü genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad 

1246  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 293-298.
1247  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 298-300.
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ve soyadlarını meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını o mahalde yayınlanan bir 
gazete, o mahalde gazete yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede 
ilân ederler. Kurucular, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve merkezine inhisar 
ettirebilirler; bu takdirde, bu bendde zikri geçen vesikaların birer örneği mahallin en 
büyük mülkî amirliğinin ve bölge çalışma müdürlüğünün ilân tabelâsında bir ay süre 
ile asılır. Ve basılmış nüshaları masrafı karşılığında, ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi 
resme tabi değildir.

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve işveren teşekkülleri için Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde birer sicil tutarlar. 

Bu stillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir.
4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişilik kazanmalarından 

başlıyarak bir yıl içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadırlar.
5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerimin 

ve denetçilerin ad ve soyadlarının, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarını ve tüzük 
değişiklerinin ve tüzüğe göre  şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde 
ve ilânında da bu madde hükümleri uygulanır.

6. Federasyon ve konfederasyonlara katılma ve teşekküllerden çekilme kararları 
da, bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri hükümlerine tabidir.

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme, çekilme: 
Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının 

ve bu teşekküllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı nisabı, üye veya delege 
tamsayısının salt  çoğunluğudur.

Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisab tesbit edilebilir. Nisab 
sağlanamazsa, ikinci toplantı birinci toplantı gününden en çok 15 gün sonraya 
bırakılır.

Yukarıdaki fıkrada zikrolunan delegeler meslekî teşekkül genel kurullarınca 
seçilirler.

Genel kurul bu yetkisini bir başka kurula devredemez. 
Delegelerin seçim usulleriyle sayıları meslekî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit 

edilir.
2. Belli bir federasyon ve konfederasyona üye olmak genel kurul kararına 

bağlıdır. Bu karar meslekî teşekkülün üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu 
ile alınır. Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisab tesbit edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da ikinci bend hükmü 
uygulanır.

4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon veya konfederasyondan, veya 
federasyonun da üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi hususunda da ikinci 
bend hükmü uygulanır.

5. Milletlerarası teşekküllere üye olma ve çekilmede de ikinci bend hükmü 
uygulanır.
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6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve 
konfederasyonların kendi aralarında birleşmesi hususunda da, ikinci bend hükmü 
uygulanır.

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü 
bendleri uygulanır. 9 ncu madde hükümleri saklıdır.

Meslekî teşekküllerin birleşmeleri halinde, teşekküllerden birinin tüzel kişiliği 
devam ediyorsa, bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, 
borç yetki ve menfaatleri birleştiği kuruluşa geçer.

Birleşen meslekî teşekküllerin tüzel kişiliklerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik 
haline geldikleri takdirde, tüzel kişiliklerini kaybeden tüzel kişiliğe intikal eder.

Bu madde hükümleri gereğince birleşen meslekî teşekküllerin üyeleri; ayrıca bir 
işleme tabi tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül eden kuruluşun üyesi olurlar.

11, 12 ve13 ncü maddeler üzerinde söz isteyen olmadı. Ancak 13 ncü maddenin 
1 nci bendinin sonunda yer alan “yukardaki fıkrada zikrolunan delegeler, meslekî 
teşekkül genel kurullarınca seçilirler” cümlesinden sonra yer alan “genel kurul bu 
yetkisini bir başka kurula devredemez” şeklindeki –maddede italikle gösterilen- 
ibare yazım hatası olduğu gerekçesiyle çıkarıldı.1248 

Bundan sonraki maddeler üzerinde söz isteyen üye olmadı, yalnızca birkaç 
yazım hatası düzeltildi:

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri:
Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi 

olarak genel hükümlere gore sahiboldukları yetkilerden başka aşağıda zikredilen 
faaliyetlerde bulunabilirler.

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak,
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek,
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve sair yargı, uzlaştırma ve hakem 

kurullarına, iş mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre 
başvurmak veya mütalâa bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, 
emeklilik ve benzeri  hakların kullanmasiyle ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına 
adlî müzaharette bulunmak,

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya 
meslekin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda çalışanları temsilen veyahut 
- yazılı müracaatları üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde zikredilen akitlerden 
doğan haklariyle sigorta haklarında, üyelerini ve mirasçılarım temsilen dâva^t? ve 
bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak,

f) Kanun ve Milletlerarası Andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara 
temsilci göndermek, 

1248  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 101 (11 Haziran 1970), 
s. 302.
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g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim 
ve sair sosyal ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî 
teşekkülün bir kolu halinde yardımlaşma  sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta 
mukaveleleri akdetmek,

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek,
i) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve 

yatırımın gelişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel 
kültürlerini genişletecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, 
kütüphane, basımevi benzeri kültürel tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi 
ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak,

j ) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere 
yardım etmek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, veyahut nakit mevcudunun % 
30 undan fazla olmamak ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan işçi veya işveren 
konfederasyonunun muvafakatini almak kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere 
yatırımlar yapmak,

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yan mamul madde, eşya, 
alet, edevat ve makinaları üyelerine kiralamak ödünç vermek veya hibe etmek,

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde 
ilgilendirebilecek her konu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve 
fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü kanuni yollardan faaliyet sarf etmek.

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde üyeleri arasında 
tam eşitliğe uymak zorundadırlar.

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, 
üyelerinin bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar.

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu hükümleri saklıdır.
Ticaret yapma yasağı:
Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar.
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır.
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (i) ve (1) fıkraları gereğince bu meslekî 

teşekküllerin kurdukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu tesislerden istifadesi 
hali hariç - kâr, bu teşekküllerin üyeleri ve mensupları arasında risturn şeklinde de 
olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 1 nci bendinin ( j ) fıkrası gereğince dağıtılacak 
risturn bu hükme tabi değildir.

Fesih veya infisah halinde malların devri:
Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon ve konfederasyon 

bir işveren  teşekkülü ise malları, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
başka bir işveren teşekkülüne, bir işçi teşekkülü ise bu kanuna göre kurulmuş diğer 
bir işçi teşekkülüne devredilir.

Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon veya konfederasyonun 
tüzüklerinde bir sarahat bulunmadığı takdirde malları:
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a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendika ise, üyesi bulunduğu 
konfederasyona,

b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı bulunduğu federasyona,
c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfederasyona, konfederasyon yoksa onu 

meydana getiren teşekküllere,
d) Konfederasyon ise, diğer bir konfederasyona,
e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en çok 

üyeye sahip sendikaya veya federasyona bu tip bir sendika ve federasyon yoksa en 
çok üyeye sahip konfederasyona,

Devredilir.
Her türlü devir ilgili teşekkülün kabulüne bağlıdır.
Malların bunlardan gayri gerçek veya tüzel her hangi bir şahsa veya teşekküle 

veya müesseseye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması 
yasaktır.

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı:
Madde 20. — 1. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında 

görev alarak kendi talepleri ile işyerlerinden ayrılan işçiler teşekküllerdeki görevlerini 
seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe 
alınmalarını, istedikleri takdirde  işveren talep tarihinden itibaren en geç bir ay 
içinde o andaki şartlarla eski işlerine veyahut eski işlerine uygun bir diğer işe diğer 
isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve işten çıkarılmada 
işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

Bu hakkın kullanılması teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyacak üç ay 
içinde geçerlidir, özel nitelikteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı 
kalmak şartiyle işten ayrılma tarihinden başlıyarak idarecilik süresince bu hak 
devam eder.

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleriyle ilgili fiillerinden dolayı 
hüküm giymiş olanlar, bu haktan istifade edemezler,

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almalarından 
dolayı kendi rızaları ile işlerinden ayrılan işçiler Sosyal Sigorta primlerini veya T. C. 
Emekli Sandığı aidatlarını işverene düşen payla birlikte ödemeye devam ederek eski 
işyerlerindeki sigortalılık ve emeklilik haklarını devam ettirebilirler.

3. 1 ve 2 nci bendlerde gösterilen haklardan teşekküllerin şube ve mahalli sendika 
yönetim kurulu üyeleri ile başkanları da istifade ederler.

4. Bir işyerinde uygulaman toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun 
üyesi işçi sendikası veya o toplu iş sözleşmesinde taraf işçi sendikası, toplu iş 
sözleşmesi yoksa işkolunda yetkili sendika.

İşyerinde işçi sayısı 50 yi aşmıyorsa en çok 2; 50 ilâ 200 arasında ise en çok 4 ; 
200 ilâ 1 000 arasında ise en çok 6; 1 000 den fazla ise en çok 8, birisi baştemsilci 
olmak üzere, işyeri sendika temsilcisi tâyin eder.



585

5. İşyeri sendika temsilcisinin akdi işveren tarafından feshedilirse temsilcinin 
talebi üzerine ilgili bölge çalışma müdürlüğü temsilcisiyle işvereni uzlaştırmaya 
teşebbüs eder. Uzlaşma olmadığı takdirde durum tutanakla tesbit edilerek bu yer için 
yetkili il hakem kuruluna sunulur.

Kurul temsilcisinin işine iadesine karar verirse işinden çıkarıldığı tarihten 
başlamak üzere ve  sendika tüzüğünde belirtilen temsilcilik süresinin devamınca iş 
gördürülmemiş olsa bile ücreti ve diğer bütün hakları işveren tarafından ödenir. Bu 
hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır.

Bölge çalışına müdürlüğü temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın 
başvurma tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içerisinde uzlaştırmaya teşebbüs eder.

Taraflar uzlaşamaz veya uzlaştırma çabası akamete uğrarsa durum 3 işgünü 
içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından il hakem kuruluna bildirilir.

İl hakem kurulu uzlaşmaya yanlamadığını gösteren tutanağın alınmasından 
itibaren en geç 15 işgünü içerisinde gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. 
Kurulun bu konudaki kararı kesin olmakla beraber işçinin kanundan ve toplu iş 
sözleşmesinden doğan haklarından dolayı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade:
Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya işveren teşekkülünün kendi 

faaliyetleri sayesinde mensuplarına sağladığı hak ve menfaatlerin o teşekkülün 
mensubu olmıyanlara teşmili bahse konu teşekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır.

275 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 8 nci maddesi uyarınca Bakanlar 

Kurulunun bir toplu iş sözleşmesini teşmil etmesi halinde, yukardaki fıkra hükmü 
uygulanmaz.

Aidat:
Madde 23. — 1. Meslekî teşekküllere üyelerince ödenecek aidatların miktarı 

Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın kuruluşun merkez genel 
kurulunca tesbit edilir, azaltılır veya çoğaltılır.

2. Kurulu bulunduğu işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki alınmamış ise 
işyerinde çalışan işçilerin 1/4 ini temsili ettiğini ispat eden sendikanın yazılı talebi 
ve aidatları kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine işveren sendika 
tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri aidatları ve toplu iş 
sözleşmesi grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya veya sendikanın bağlı 
bulunduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret 
ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatların nevi ile tutarım ilgili sendikaya vermeye 
ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur.

Sendikanın üyesi bulunduğu federasyon veya konfederasyon tüzüğüne göre 
sendikaca üst kuruluşa verilmesi gerekli aidatı, üst kuruluşun talebi üzerine işveren 
üst kuruluş aidatların sendika aidatlarından keserek federasyon veya konfederasyona 
gönderir.



586

Bu bend gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatları 
kesmiyen işveren ilgili sendika, federasyon ve konfederasyona karşı kesmediği veya 
kesmesine rağmen bir ay içerisinde ilgili kuruluşa göndermediği miktar tu t arınca 
sorumlu olmaktan başka aidatları sendikaya verinceye kadar aidat toplamı üzerinden 
kanuni faizi ödeme zorundadır. 

Sendika, aidatlarını kesiminden doğacak masrafları işverenin talebi üzerine 
ödemek zorundadır.

3. Aidat kesimi için işverene başvuran sendika veya sendikaların ikinci bendde 
gösterilen nitelikte olup olmadıkları konusunda işverenle sendika veya sendikaların 
kendi aralarında anlaşmazlık çıkarsa işverenin veyahut sendika veya sendikaların 
yazık istemi üzerine anlaşmazlık talep tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde ilgili 
Bölge Çahşma Müdürlüğünce çözülür. Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu konudaki 
kararlarına, kararın tebliği tarihinden itibaren üç işgünü içinde iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkemeye itiraz edilebilir. Bu itiraz tarihinden itibaren üç işgünü 
içinde kesin olarak karara bağlanır.

Genel Kurul ve şube kongreleri:
Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller genel kurullarının 

ve şube kongrelerinin en geç üç yılda bir toplanması;
2. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde, başkanlık divanı ve komisyon 

seçimleri hariç, bütün seçimlerin gizli oyla yapılması;
3. İki genel kurul toplantısı ve şube kongresi arasındaki devreye ait hesap raporu 

ile denetçi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin genel kurul ve şube 
kongresi üyelerine toplantıdan önce dağıtılması;

Mecburidir.
Mal bildirimi:
Madde 27. — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikten 

sonra üç ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının 
sahip bulundukları malları ve gelirleri gösterir yazdı bildirimi notere vermek 
zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini  gösteren noterlikten alınacak belgeler 
teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler sendika yönetim  kurulunun karar defterinin 
özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir.

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler veya seçilmesinler görev 
sürelerinin sonunda yukardaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak 
zorundadırlar.

Bu zorunluğa uymıyanlara meslekî teşekküldeki idarecilik sıfatlan bildirime 
esas olan tarihten itibaren bir ay sonra sona erer.

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. Ve yöneticilerin görev süresi sonuna 
kadar noterde saklanır.

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yönetici başka bir göreve seçilirse ikinci 
bir bildiri vermek zorunda değildir.
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Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunmaları ihtiyaridir.
Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak talep uyarınca yargı 

mercilerine denetleme
veya inceleme yetkisine sahip diğer makam ve mercilere iade edilmek üzere 

verilir.
Sendikalarca tutulacak defter ve kayıtlar:
Madde 28. — Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküller aşağıda yazılı fiş, 

defter ve kayıtları tutarlar.
a) (Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri) sendika üyeliği üye kayıt fişleri ve üye 

kayıt defteri ile tevsik olunur,
Bu defter ve fişlere üyelerin kimlik adresleri, çalıştıkları işyerleri sendikaya giriş 

ve çıkış tarihleri kaydedilir,
b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve 

altı imza edilmiş  kararların yazılmasına mahsus karar defteri,
c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasiyle kaydedileceği gelen ve giden 

(evrak kayıt defterleri),
d) Gelen evrakın aslı giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak 

dosyaları, 
e) Zimmet defteri,
f) Gelir ve gider defterleri,
g) Demirbaş defteri,
h) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit edeceği numaralanmış ve idare heyetince 

mühürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesinin 
muhafazasına mahsus dosyalar,

i) Bilanço, demirbaş, envanter ve kesinhesap defteri ile üye kayıt, karar, aidat, 
kongre divan başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri genel kurul kararlarının 
yazılmasına mahsus defterlerin kullanılmadan önce noterlikçe tasdikli olması 
mecburidir.

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların denetimi:
Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her hesap veya bütçe 

devresine ait bilanço ve hesaplanın ve çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takiben 
üç ay içinde Çalışma Bakanlığına ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler. 
Bu bilanço ve hesaplar meyanında, teşekkülün o devre içindeki:

1. Gelirleri ve gelir menbaları,
2. Giderleri ve sarf yerleri,
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen 

meblâğ”,
4. Para mevcudu,
5. Demirbaş mevcudu,
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6. Gayrimenkul mevcudu,
7. Üyelerinin mevcudu,
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair 

bilgiler de bulunur.
9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her 

türlü faaliyetlerini bağlı bulundukları konfederasyon denetliyebilir.
Diğer kanunların uygulanması:
Madde 32. — İşçi ve işveren sendikaları, federasyonları ve konfederasyonları, 

Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine 
tabidirler.

MADDE 2. — 274 sayılı Kanunun 31 nci maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir:
13. 9 ncu maddenin 5 nci bendinde yazılı mecburiyete uymıyanlarla, 23 ncü 

madde gereğince kesilen üye aidatını süresi içinde ilgili meslekî teşekküle yatırmıyan 
işverenler ve 6 ve 28 nci madde gereğince teşekkülden ayrılan üyeyi deftere 
kaydetmiyenler hakkında 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

İşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe girişi:
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda sözü geçen İşkolları Yönetmeliği bu 

kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde 
hazırlanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller en geç ilk 
genel kurulunda tüzüklerini bu kanunun hükümlerine uydurmak zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 3. — 1163 nolu Kooperatifler Kanununun 1 nci maddesi 
hükmü saklıdır.

Yürürlük:
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir 

madde ile 31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet 
Meclisi’nin 12 Haziran 1970 tarihli 102 nci Birleşiminde yapılan açık oylamada 234 
milletvekilinden 230 kabul, 4 ret oyu alarak kabul edildi.1249 

Cumhuriyet Senatosu tarafından tasarının 1 nci, 13 ncü, 14 ncü, 15 nci, 18 nci, 
27 nci ve 29 ncu maddeleri tadile uğrayıp bu değişiklikler komisyon tarafından 
benimsendiğinden Sendikalar Kanunu hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisi’nin 
24 Temmuz 1970 günlü 133 ncü Birleşiminde yeniden görüşüldü.1250 

1249  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 102 (12 Haziran 1970), 
s. 358, 387.
1250  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 133 (24 Temmuz 1970), 
s. 623.
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Bu oturumda çoğunluk olmadığından tasarı, 27 Temmuz 1970 tarihli 134 ncü 
Birleşime ve 29 Temmuz 1970 tarihli 135 nci Birleşime bırakıldı. Görüşmelerin 
ardından tasarı son halini aldı.1251 

Bu şekli ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu 29 Temmuz 1970 tarihinde kanunlaşarak 
Cumhurbaşkanının imzasına hazır vaziyete geldi. Kanun 12 Ağustos 1970 tarih ve 
13577 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1475: İş Kanunu 
İş kanunu tasarısı, Millet Meclisi’nin 9 Haziran 1970 günü toplanan 99 ncu 

birleşiminde Tarım, Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarına havale 
edildi.1252 Tasarı ve 23 numaralı Geçici Komisyon raporu, 27 Şubat 1971 tarihli 61 
nci birleşimin gündeminde yer almak üzere Meclis Başkanlığı’na sunuldu.1253  

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 21 Mayıs 
1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinle arzı kararlaştırılan İş Kanunu 
tasarısı, Geçici Komisyonun 31 Temmuz 1970 tarihli toplantısında görüşüldü. Bu 
yeni tasarı, Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden reddedilen 931 sayılı İş 
Kanununun yerine yeniden hazırlanmıştı. 12 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan 931 sayılı İş Kanunu, Anayasa Mahkemesince usule ilişkin sebeplerle iptal 
edilmişti. İptal edilen 931 sayılı kanun yerine hazırlanan bu tasarıda, kanunun 6, 
79 ve 110 ncu maddelerini değiştiren 1061, 1248 ve 1225 sayılı kanunlarla yapılan 
değişiklikler dışında kapsam itibariyle her hangi bir değişiklik yapılmamış ve anılan 
kanunlarla yapılan değişikliklere tasarının ilgili maddelerinde aynen yer verilmişti. 
Diğer taraftan iptal edilen kanuna dayalı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle, 
aynı kanunun geçici 1 nci maddesi gereği olarak 3008 sayılı kanun uyarınca 
çıkarılmış olan tüzüklerden halen yürürlükte bulunanların yenileri çıkarılıncaya 
kadar yürürlükte kalmalarını temin eden, halen yürürlükte bulunan asgari ücret tesbit 
kararının uygulanmasının devamını sağlıyan ve iptal edilen 931 sayılı Kanunun 100 
ncü maddesi hükmünün mahfuz bulunduğunu belirten hükümlere tasarının geçici 1 
nci maddesinde yer verilmişti. Ayrıca tasarının geçici 2 nci maddesinde, kaldırılan 
3008 ve iptal edilen 931 sayılı kanunlara göre bildirimde bulunmuş olanların, 
tasarının 3 ncü maddesi uyarınca mükerrer bildirimde bulunmalarına gerek olmadığı 
açıklanmıştı. Kanun tasarısı, yapılan müzakereler sonunda Komisyon tarafından 
aynen kabul edilerek Meclis Başkanlığına sunuldu.1254

1251  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 8, Birleşim 135 (29 Temmuz 1970), 
s. 694-697. Değişiklikler için kanun metnine bakılabilir: Kanunlar Dergisi Cilt 53, s. 449-457.
1252  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 99 (9 Haziran 1970), s. 198.
1253  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 11, Birleşim 61 (27 Şubat 1971), s. 923.
1254  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 63 (1 Mart 
1971), s. 33 vd.; 239 ve 239’a 1 Sıra Sayılı Ekler: İş Kanunu tasarısı ve 23 numaralı Geçici 
Komisyon raporu. 
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Tasarı ve 23 numaralı Geçici Komisyon raporu, 1 Mart 1971 tarihinde toplanan 63 
ncü birleşimde Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk tarafından verilen  öncelikle ve ivedilik 
önergesinin kabul edilmesi üzerine müzakere edilmeye başlandı. Tasarının tümü 
üzerinde A.P. grubu adına söz alan Hasan Türkay (İstanbul), 931 sayılı İş Kanununun 
görüşülmesi sırasında uzun müzakereler yapıldığından kısaca görüşlerini sunacağını 
söyleyerek 1967 yılında kanunlaşan 931 sayılı İş Kanununun, T.İ.P.’nin eski genel 
başkanı Mehmet Ali Aybar tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan bir itiraz 
üzerine, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, bununla beraber 6 ay içinde 
kanunun tekrar görüşülüp son şeklini almasında Meclislere bir mühlet tanıdığını 
ve tasarının 10 ay içinde hükümet tarafından Meclislere sunulduğunu belirtti. 
Geçen 10 aylık zaman içinde işçilerin birtakım haklarının askıda kaldığını, ama 
toplu sözleşmelerle birtakım hakları anlaşmalara bağlanan büyük kitlelerin fazlaca 
mağdur olmadığını söyleyen Türkay, toplu sözleşmelerin dışında kalan ve işverenler 
karşısında zayıf durumda olan sendikaların üyelerinin haklarını tam mânasıyla 
alamadığını ve işçi haklarını vermeyen ve kısıtlayan işveren hakkında açılan 
cezalarla ilgili hükümler yürümediğinden işçilerin bazılarının mağdur olduğunu, 
bu tasarının da hızla görüşülerek kabulüyle İş Kanununun işlerliğe kavuşacağını 
ifade etti. Demokratik Parti Grubu adına söz alan Kubilay İmer (Konya), önceden 
hazırlanmış ve Anayasa Mahkemesince usul yönümden bozulmuş bulunan kanunun 
hükümlerinin, gerek işveren, gerek işçi ilişkilerini düzenleyen çalışma ve iş hukuku 
yönünden, tatmin edici hükümler getirdiğinin iddia edilemeyeceğini, getirilen bu 
tasarının ana hatlarıyla yerinde olduğu kanaatinde bulunduklarını ve maddelere 
geçildiğinde değiştirme talepleri olacağını söyledi ve müzakerelerin uzamaması için 
gelebilecek tekliflerin ve tasarının Komisyona iade edilerek kısa bir zamanda tekrar 
görüşmeye getirilmesinin yerinde olacağını bildirdi.1255 

İbrahim Cüceoğlu (Ankara), iş hayatının bir süre daha kanunsuz kalmaması 
ve tasarının bir an önce kanunlaşması gerektiğine inandığını söyleyerek başladığı 
konuşmasında, kanun tasarısının 5 nci maddesinde bu kanunun tarım işçilerine 
uygulanmayacağının belirtildiğini, tasarının ev hizmetlerinde çalışan kadınları 
kapsamadığını, tasarıda kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin gibi hususlarda değişikliğe 
ihtiyaç olduğunu ifade etti. Reşit Ülker (İstanbul), Anayasa Mahkemesinin usul 
bakımından İş Kanununun tümünü iptal etmesinden itibaren İş Kanununun 
yürürlükte olmadığı bir devreye girildiğini ve bundan bir çok vatandaşın zarar 
gördüğünü, Anayasa Mahkemesi kararlarının esbabı mucibesiyle beraber Resmî 
Gazetede ilân edilmezse hüküm ifade etmeyeceğini, getirilen İş Kanunu tasarısının, 
kapsamını tek işçiye kadar genişletmediği için eksik olduğunu, kapıcı, hizmetkârlar 
ve tarım işçilerini kapsamadığından Türkiye›nin iş hayatının düzen altına alındığının 
söylenemeyeceğini belirtti. Burhanettin Asutay (İzmir), tasarının maddelerinin teklif 
üzerine komisyonca yeniden ele alınacağı gerekçesiyle şimdiden Divana önergelerini 
verdiğini, işçi- memur ayırımının sıkıntılı olduğunu, üç tür işçinin kapsam dışında 
tutulduğunu, Çıraklık Kanunu ve diğer esnaf kanunları açısından İş Kanununun bir 
esasa bağlanması gerektiğini ifade etti. Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk (Eskişehir) 
söz alarak milletvekillerinin endişe ile üzerinde durdukları noktaların maddeler 
müzakere edilirken sonuçlandırılacağını, tasarının tümü müzakere edildikten sonra 

1255  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 63 (1 Mart 1971), s. 20-22.
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belirli bir süre vermek suretiyle, milletvekillerinin tadil tekliflerinin encümene 
intikal ettirileceği, bunların teknik elemanlar ve yönetim temsilcileriyle tartışılacağı 
ve değerlendirileceği, üzerinde değiştirme teklifi olmayan, benimsenmiş olan 
maddelerin tümünün oylanarak karara bağlanacağı gibi bir usul hükmü üzerinde görüş 
ve anlayış içerisinde olduklarını ifade etti. Osman Soğukpınar (Ankara), tasarıda 
kıdem tazminatı, çıraklık gibi konularda eksikler olduğunu belirtti. Turhan Özgüner  
(İçel), tasarı hakkında yüze yakın değişiklik önergesi olacağını, bunarı müzakere 
etmenin haftalar alacağını ve tasarıın daha da gecikeceğini, önergelerin topluca 
komisyona verilmesi durumunda zaman kazanılacağını söyledi. Doğan Kitaplı 
(Samsun) tarafından verilen yeterlik önergesinin ardından söz alan Geçici Komisyon 
Başkanı Enver Turgut (Kayseri), değişiklik teklifleri bulunan milletvekillerinin 
Cuma gününe kadar tekliflerini yapmaları, komisyonun bu değişiklik teklifleri 
üzerinde maddeleri geri almak suretiyle çalışacağını, değişiklik önergesi olmayan 
maddelerin de müzakeresiz kabul edilmesini Meclis Başkanlığı’ndan talep 
edeceklerini açıkladı. Hüsamettin Başer (Nevşehir), demokratik memleketlerde 
işçilerin grev, lokavt, toplu iş sözleşmesi, sendika kurma gibi hakları bulunduğunu, 
işçilerin ilâçlar konusunda sıkıntılı olduklarını, işçi-memur ayırımında sorunlar 
bulunduğunu söyleyerek kanunun hafta içerisinde süratle çıkarılıp sanayileşmeye 
doğru giden Türk işçilerinin ve işverenlerinin kanuna kavuşturulması gerektiğini 
belirtti. Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasından sonra 
maddelere geçilmesi oya sunularak kabul edildi. Görüşülmekte olan İş Kanunu 
tasarısının biran önce kanuniyet iktisap etmesini sağlamak için Geçici Komisyon 
Başkanı Enver Turgut (Kayseri) tarafından verilen ve maddeler üzerindeki değişiklik 
önergelerinin Başkanlığa verilmesini, yalnızca değişiklik önergesi verilen maddeler 
üzerinde görüşme açılmasını ve önerge verilmeyen maddelerin okunup oylanması 
ile yetinilmesini öneren önerge kabul edildi.1256 

5 Mart 1971 günü toplanan 66 ncı birleşimde İş Kanunu tasarısında hakkında 
değiştirge önergeleri verilen maddeler üzerinde görüşme açıldı. Bu birleşimde 
Geçici Komisyon Başkanı Enver Turgut (Kayseri) bir önerge vererek üzerinde 
değişiklik önergesi verilmiş bulunan maddelerin okunmadan doğrudan doğruya 
komisyona havale edilmesini, değişiklik önergesi verilmemiş bulunan maddelerin 
okunarak müzakere edilmesini talep etti. Böylece, hakkında önerge verilmiş 
maddelerin tamamı önergelerle birlikte geri alındı. Ancak, üzerinde değiştirge 
önergesi verilen maddelerin Komisyona verilmesiyle değişiklik önergesi verilmeyen 
diğer maddelerin müzakeresi mümkün olmadığından bütün maddelerin komisyona 
iadesi Meclis Başkanlığı tarafından uygun görüldü ve kanunun müzakeresi geriye 
bırakıldı.1257 15 Mart 1971 tarihinde toplanan 71 nci birleşimde de kanun tasarısının 
görüşülmesi ertelendi.1258 

1256  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 63 (1 Mart 1971), 
s. 22-33.
1257  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 66 (5 Mart 1971), 
s. 74-75.
1258  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 71 (15 Mart 1971), 
s. 252.
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19 Mart 1971 günü toplanan 74 ncü birleşimde Meclis Başkanvekili Kemal Ziya 
Öztürk, gündemde bulunan İş Kanunu tasarısını görüşmek üzere oturumu açtığında 
Komisyon üyelerinin ve Hükümet temsilcilerinin bulunmadığını tespit edince o gün 
görüşülmesi gereken diğerleri gibi İş Kanunu tasarısının görüşülmesini de erteledi. 
Meclis Başkanvekili, 12 Mart müdahalesinin ardından yeni hükümetin kurulmakta 
olduğu gün, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için birleşimin 
açıldığı andan itibaren Hükümetin Meclis’te yer almamasını, yeni Hükümetin 
kurulmasına kadar kendi tasarılarının görüşülmesini mahzurlu mütalâa etmiş 
olması münasebetiyle, temsil görevini de yerine getirmediğinin anlaşılması olarak 
yorumladı. Bu nedenle Başkanlık gündeme devamda bir fayda mütalâa etmediğinden, 
gündemdeki diğer kanun teklif ve tasarılarının da aynı seremoni içerisinde ele 
alınması lâzım gelip gelmediği hususunu oya sundu.1259 Burhanettin Asutay (İzmir) 
ile Turhan Özgüner’in (İçel) sorularına yanıt olarak Meclis Başkanvekili Öztürk, 
Hükümet ve Komisyon olmaması nedeniyle İçtüzük hükümleri çerçevesinde bir 
neticeye ulaşmak mümkün olmadığı için gündem konularının ertelenmesi veya 
bu hususa mahal olmadığını oylamak istediğini belirtti. Erol Yılmaz Akçal (Rize), 
yerinden söz alarak, Meclis Başkanlığının hangi meseleleri oya sunacağı hususunun 
İçtüzükte açıkça belirlendiğini, buna göre herhangi bir oylamada Meclis Başkanının 
komisyonun düşüncelerini sorması gerektiğini, dolayısıyla bu hususun oya 
konulmasının usule aykırı olduğunu ifade etti. Başkan, görüşünü, İçtüzüğün 89 ncu 
maddesine göre oluşturduğunu, müzakereye mahal olup olmadığı konusunun, bir 
usul müzakeresi olarak ortaya konabileceğini belirtti ve iki lehte, iki aleyhte olmak 
üzere üyelere söz verdi. 

Konu hakkında söz alan Nurettin Ok (Çankırı), Meclislerin devamlılık arz 
edeceğini, yeni Hükümet kuruluncaya kadar mevcut Hükümetin burada görüşülecek 
kanunları savunmaya mecbur olduğunu belirterek Hükümet ve komisyonun 
gelmemesi nedeniyle Meclise karar verdirip tatil etmenin usule ve tüzüğe aykırı 
olduğunu ifade etti. Reşit Ülker (İstanbul), Hükümetin katılamaması gibi bazı teknik 
sebeplerden dolayı Meclislerin toplandıktan sonra çalışmaz hale düşebileceğini, 
Meclisin çalışmaz gibi gözükmesinin, kamu oyuna kolay anlatılacak nitelikte bir 
durum olmadığını, bu nedenle Başkanlık Divanının tutumunun yerinde olduğunu, 
konunun oya konulmasının doğru olduğunu ve son kararı verecek merciinin Yüce 
Meclis olduğunu belirtti. Nuri Kodamanoğlu (Niğde), 87 nci maddeden sarahatle 
Hükümetin bulunması gerektiğini anlaşıldığını ifade etti. Nurettin Ok (Çankırı) 
yeniden söz alarak, yeni Hükümetin biçimlendiği o önemli günde aşağıdaki çok 
önemli konuşmasını yaptı:

Meclisler, yaşıyan varlıklardır. Meclisler hükümetlere bağlı müesseseler 
değildir. Hükümetin faaliyette olup olmaması, Hükümetin istifa edip etmemesi, 
yeni Hükümetin kurulup kurulmaması Meclis faliyetlerini önleyecek keyfiyetten 
sayılmamalıdır. Bu sebeple, Hükümet, şu anda bâzı sakıncalar görmek suretiyle bâzı 

1259  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 74 (19 Mart 1971), 
s. 332-333.
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kanunların görüşülmesini istemiyebilir. Ama Meclis, devamlı şekilde çalışmasını 
temadi ettirmesi gerekmektedir. Her şeyden evvel eğer Meclis muayyen bir faaliyeti 
durdurmak lüzumunu hissederse, o zaman iki şık üzerinde durmak mecburiyeti 
vardır: Birisi; Meclis, bugünden itibaren muayyen bir süre dâhilinde ara vermek 
suretiyle çalışmalarını uzatmaktır. Diğeri ise, bu şekliyle gündeme devam ederiz ve 
Hükümet olmadığı cihetle bâzı kanunların görüşmesi mümkün olamaz. Bunun için, 
her şeyden evvel müessesenin hukukî vasfını önplânda tutmak suretiyle yaşatmak 
ve devamlı kılmak mecburiyetindeyiz. Şimdi, kanaatimce yapılacak iş bir önerge 
vermek suretiyle -Eğer gruplar arasında bir anlaşma vaki olmuş ise- Pazartesiye 
kadar ara verilir. Ancak bu lüzum Meclisin oyuna sunulmak suretiyle ara verme 
kararı Meclisçe onaylanabilir.1260

Bu konuşmanın ardından söz alan Ahmet Şener (Trabzon), Nurettin Ok’un 
ifadelerine aynen katıldığını, Tüzüğün 111 nci maddesinin açık olduğunu ifade 
ederek tasarının daha önce bir defa talik edilmiş bulunduğunu ve müzakeresinin artık 
zorunlu olduğunu, Meclis’in ancak araverme kararı alabileceğini belirtti. Meclis 
Başkanvekili Öztürk, kendisinin Hükümetin temsil edilmemiş olduğu için İçtüzük 
muvacehesinde gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin mutlaka bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmesi gerektiğini düşündüğünü ve bunun için oya başvurmak 
istediğini, ancak düşüncelerinin yanlış anlaşılmış olduğunu farkettiğini söyledi ve  
Meclislerin mesailerinin hiçbir zaman Hükümetlerin mesaisine tabi olmadığını, 
Meclislerin devamlılığının asıl olduğunu, dolayısıyla bu hususu oya sunmayacağını 
ve Başkanlığa verilmiş bulunan bir önergeyi de muameleye koymayacağını belirterek 
gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçti.1261 

İş Kanunu, ancak yeni hükümetin kurulmasından sonra, 9 Nisan 1971 tarihinde 
toplanan 84 ncü birleşimde Meclis gündemine alınabildi. Bu birleşimde Çalışma 
Bakanı Atilâ Sav, Millet Meclisi Başkanlığına, halen gündemde bulunan İş kanunu 
tasarısı üzerinde gerekli inceleme yapılarak Hükümet görüşünün tesbitine imkân 
vermek üzere 15 gün mehil verilmesini talep eden bir önerge sundu.1262 Meclis 
İçtüzüğünün 89 ncu maddesi gereğince tehir talebi üzerinde söz alan Burhanettin 
Asutay (İzmir), 931 sayılı Kanunun yerine geçecek İş kanunu tasarısının, Çalışma 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi ve Plân Dairesi yetkililerinin 
katıldıkları Geçici Komisyonda görüşüldüğünü, Türkiye İşçi Sendikaları ve Türk 
İşverenleri Sendikaları Konfederasyonlarının yetkililerinin Komisyon toplantılarında 
görüşlerini belirttiklerini ve tasarının böylece Meclise geldiğini söyledi. Tasarının 
tümü üzerindeki görüşmelerin bitmesiyle maddelere geçilirken 153 önerge verildiği 
için, önergeleri tetkik etmek üzere Komisyonun tasarıyı geri istediğini belirten Asutay, 
tüm önergeler üzerinde yeni bir çalışma yapıldıktan sonra 4-5 maddenin tadilinden 
ibaret tekliflerin kanunda yer aldığını ve bir yıla yakın zamandan beri kanunun 

1260  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 74 (19 Mart 1971), s. 334.
1261  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 74 (19 Mart 1971), 
s. 334-335.
1262  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 84 (9 Nisan 1971), s. 476.
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sürüncemede olduğu için 15 gün gibi bir süre uzatımına lüzum bulunmadığını ve 
müddetin bir hafta olarak tanınması gerektiğini belirtti. Güven Partisi grubu adına 
söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), kanunun bir hafta süreyle tehirini 
Meclisin takdirlerine sundu. Ahmet Şener de (Trabzon) takririn aleyhinde söz aldı ve 
bir hafta sürenin uygun olduğunu belirtti. Reşit Ülker (İstanbul) önergenin lehinde 
söz aldı ve Hükümetin kendi programını da göz önünde bulundurarak tasarıyı 
değiştirmesi zorunluğu olduğundan sürenin Hükümet tarafından tayin edilmesi 
gerektiğini bildirdi. M.G.P. grubu adına Burhanettin Asutay (İzmir) ve Hamdi 
Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) tarafından sürenin bir hafta olması için yeni bir 
takrir verilmesine rağmen Çalışma Bakanı’nın önergesi oya sunuldu ve tasarının 15 
gün sonra Meclis’e gelmesi kabul edildi. 1263

İş kanunu tasarısı, Millet Meclisi’nin 30 Nisan 1971 tarihinde toplanan 93 ncü 
birleşiminde gündeme alındı. Tasarının, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 92, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 104, 106 ve 110 ncu maddeleri, üzerinde önergeler verilen ve 
müzakeresi yapılması gereken maddeleriydi. Yeni hükümet, daha önce Komisyonda 
görüşülmüş bulunan ve işçi tanımıyla ilgili olan 1 nci maddeyi değiştirmiş ve yeni bir 
madde ihdas etmişti. Müzakereler, yeni Hükümetin, Komisyon tarafından yapılmış 
olan 1 nci maddenin tasarıdan çıkarılması ve kendi maddelerinin tasarıya eklenmesi 
üzerinde gerçekleişti. Madde hakkında Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Millî Güven 
Partisi grubu adına Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar), Burhanettin Asutay 
(İzmir), Hasan Türkay (İstanbul), Çalışma Bakanı Atillâ Sav, Abdullah Baştürk 
(Yozgat), Demokratik Parti grubu adına Kubilay İmer (Konya) ve Baha Müderrisoğlu 
(Konya) söz aldılar. Geçici Komisyon Sözcüsü Arslan Topçubaşı (Çorum) da söz 
alarak maddenin olduğu gibi kabul edilmesini talep etti.1264 

1 nci madde üzerinde Mustafa Kubilây İmer (Konya), Burhanettin Asutay 
(İzmir), Hasan Türkay (İstanbul), Mehmet Ali Aybar (İstanbul) ve Rıza Kuas 
(İstanbul) müştereken ve  Abdullah Baştürk (Yozgat) değişiklik önergeleri sundular. 
Çalışma Bakanı Atila Sav’ın, kanun tasarısının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
kanun tasarısı metninden çıkarılmasını teklif eden önergesinin, Geçici Komisyonun 
katılmamasına rağmen Meclis tarafından kabulü üzerine Meclis’te yumruklaşmaya 
kadar varan tartışma çıktı. Bunun üzerine Geçici Komisyon Başkanı Enver 
Turgut (Kayseri) komisyon başkanlığından istifa ettiğini beyan etti. Oylamada 
ihtilaf olduğu gerekçesiyle ve Meclis Başkanının oylamadaki tutumu ile usulsüz 
davranışı hakkında söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), kanunun, Mecliste tümü 
üzerindeki müzakeresinden sonra maddelerine geçildiğini, maddeler hakkındaki 
tadil önergelerinin Geçici Komisyonda tekrar müzakere edilmesi şartına bağlı 

1263  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 12, Birleşim 84 (9 Nisan 1971), s. 478.
1264  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 93 (30 Nisan 1971), 
s. 38-56.
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olarak kararlaştırılmış ve komisyona verilecek önergelerin müddetinin gün ve saat 
olarak tesbit edildiğini, o saatten sonra hiçbir kimsenin yeni bir önerge vermeye 
hakkı olmadığını belirterek Çalışma Bakanı’nın önergesinin usulsüz olduğunu 
ifade etti. Hükümetin yeni teşekkül etmesine rağmen kanunu geri istemediğine 
göre komisyondaki görüşleri aynen tekabbül ettiğinin anlaşıldığını belirten Asutay 
Çalışma Bakanının önerge vermesini eleştirdi ve Meclis Başkanını bu davranışıyla 
önceden verilmiş olan Meclis kararlarına uymadığını ve İçtüzük hükümlerini 
çiğnediğini söyledi. Bahir Ersoy, Burhanettin Asutay, Abdullah Baştürk, Osman 
Soğukpınar ve Emir Postacı’nın ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını beyan etmeleri 
üzerine yoklamaya gidildi ve Mecliste 141 üyenin bulunduğu anlaşılarak çoğunluğun 
bulunmadığı tespit edildi. Birleşim, 3 Mayıs 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere kapatıldı.1265 

3 Mayıs 1971 tarihinde toplanan 94 ncü birleşimde Burhanettin Asutay’ın 
(İzmir) verdiği ve İş kanunu tasarısının 1 nci maddesinin bütün önergelerle birlikte 
Komisyona adesini talep eden önergesi görüşüldü kabul edilmedi. Aynı şekilde 
Mustafa Kubilay İmer (Konya), Abdullah Baştürk (Yozgat) ve Mehmet Ali Aybar 
(İstanbul) ile Rıza Kuas’ın (İstanbul) müştereken vermiş oldukları takrirler de kabul 
görmedi. Bu birleşimde müzakeresi yapılan 5 nci madde üzerinde verilen 10 tadil 
teklifinin sahipleri olan Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
İbrahim Cüceoğlu (Ankara), Ali Naili Erdem (İzmir), Hilmi İşgüzar (Sinop), Ahmet 
Şener (Trabzon) ve Geçici Komisyon sözcüsü Arslan Topçubaşı (Çorum) söz 
aldılar. 5 nci maddenin tadili ile ilgili takrirlerin görüşülmesinin ardından madde 
metinde yazılmış olduğu şekli ile kabul edildi. 6 ncı madde hakkında Hüsamettin 
Başer (Nevşehir), Hasan Tosyalı (Kastamonu) ve Salih Aygün (Amasya) görüşlerini 
dile getirdiler. Madde hakkında verilen takrirler de görüşülerek madde aynen kabul 
edildi.1266 

24 Mayıs 1971 günü toplanan 104 ncü birleşimde İş Kanunu tasarısının 
maddelerinin müzakerelerine devam edildi. Bu birleşimde Hasan Türkay (İstanbul) 
ve Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen önergelerle maddeler üzerindeki 
konuşmalar 10’ar dakika olarak tespit edildi ve maddelerin müzakeresine devam 
olundu.1267 Tasarının maddeleri ve maddeler üzerinde verilen önergeler, 31 Mayıs 
1971 tarihinde toplanan 105 nci birleşimde1268 ve 7 Haziran 1971 tarihinde toplanan 
109 ncu birleşimde1269 görüşüldü ve müzakereler tamamlandı. 109 ncu birleşimde 

1265  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 93 (30 Nisan 1971), 
s. 56-57.
1266  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 94 (3 Mayıs 1971), 
s. 94-118.
1267  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 104 (24 Mayıs 1971), 
s. 589-622.
1268  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 105 (25 Mayıs 1971), 
s. 635-682.
1269  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 109 (7 Haziran 1971), 
s. 83-108.
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tasarının tümü üzerinde ve aleyhte söz alan Hasan Türkay (İstanbul), hakkında 
verilmiş bulunan tadil önergelerinin tamamının Komisyon ve Meclis tarafından 
reddedildiği bu tasarıya yeni Hükümetin en ufak bir katkısı bulunmadığı için 
kanuna kırmızı oy vereceğini açıkladı. Tasarının lehinde söz alan Hüsamettin Başer 
(Nevşehir), ilerdeki tatbikatında aksaklıklar çıkabilecek olmasına karşın işçilere, 
işverenlere ve işyerlerine bir açıklık getiren tasarının Meclisçe kabul edildiğini 
ve lehinde oy kullanacağını belirtti. Oyunun rengini belirtmek söz alan Turhan 
Özgüner (İçel), 931 sayılı İş Kanununda bir hayli değişiklikler yapan tasarının ilk 
müzakeresinden sonuna kadar işçi lehine verilmiş önergelerin çoğunluğunun C.H.P. 
grubundan geldiğini, böyle olduğu için, önergelerin çoğunun iyice ve ciddiyetle 
tetkik edilmeden, oylamada, grubun aleyhine bulunmuş olmak için, dolaylı olarak 
işçinin aleyhine rey verildiğinin  zabıtlardan anlaşılabileceğini ifade etti. Daha 
ziyade işvereni değil işçiyi korumayı hedef alan bir kanun yapma iddiasındayken 
ağırlığın işverenden yana olduğunu belirten Özgüner, tasarının 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının tamamen tasarıdan çıkarılarak işçi ve memur ayırımının hiç halledilmemiş 
olarak kaldığını, işçinin çok açık bir şekilde  aleyhine çıkan ve 240 liraya kadar olanı 
ücretinin haczedilebileceğini hükme bağlayan 28 nci maddenin kabul edildiğini, 
işçilerin izin hakkını düzenleyen 49 ncu maddenin de işçinin çok aleyhine olduğunu 
ve sadece bu maddeler nedeniyle bu tasarının kabul edilmemesi gerektiğini söyledi 
ve kırmızı oy vereceğini açıkladı. Geçici Komisyon sözcüsü Arslan Topçubaşı 
(Çorum), Komisyonun, 150’yi aşkın takririn tümünü gözden geçirdiğini, belli bir 
istikamette karara raptettiğini, Komisyonda alınan kararların aslına sadık kalmak 
şartıyla müzakereler sırasında mütalâa beyanında bulunduğunu ve beyanlarının 
katı bir tutumu ifade etmeyeceğini belirtti ve Komisyon olarak bu kanunun tam, 
mükemmel olduğu iddiasında olmamakla birlikte günün gerçekleri içerisinde en 
iyi, en doğru, en güvenilir bir kanun olduğunu cesaretle söyleyebileceğini ifade etti. 
Çalışma Bakanı Atila Sav da teşekkür babında beyanda bulundu.1270 

Tasarının açık oylamasına 50 üye katıldığından çoğunluk olmadığı için oylama 
sonraki birleşimlere bırakıldı. Tasarı 11 Haziran 1971 günü toplanan 112 nci 
birleşimde 288 kabul, 34 ret ve bir boş oyla kabul edildi. Ancak, tasarı Cumhuriyet 
Senatosu’ndan kimi düzeltme önerileriyle geri geldi ve 2 Ağustos 1971 tarihinde 
toplanan 141 nci birleşimde gündeme konuldu. Senato’nun yaptığı değişiklikler 
25 Ağustos 1971 tarihinde toplanan 154 ncü birleşimde benimsenerek yapılan açık 
oylamada 257 kabul, 7 ret ve 1 çekinser oyla tasarı kabul edildi.1271 

Kanun, 1 Eylül 1971 tarihinde Resmî Gazetenin 13943 sayılı nüshasında 
yayınlandı. 

1270  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 14, Birleşim 109 (7 Haziran 1971), 
s. 108-115.
1271  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 154 (25 Ağustos 1971), 
s. 166-185.
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KANUN NO 1579: Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6. maddesinin (D) fıkrasının ve 
bu kanunla eklenen ve 5,6,7 ve 8. değiştirilmesine ve aynı kanuna bir ek madde 
ile bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 
5, 6 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 68 numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 
27 Mart 1972 tarihinde toplanan 61 nci birleşiminde görüşüldü.1272 

Başbakan Nihat Erim tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan tasarı ve 
raporun genel gerekçesi, sayıları 600 000’e yaklaşan yurt dışındaki işçilere asgari 
hizmetlerin bile gereği gibi götürülemediğini, bunun nedenlerinin, etkin bir örgütün 
merkezde kurulamamış olması, yurt dışındaki işçilerin sorunları ile ilgili Bakanlık 
ve kuruluşların işbirliği içinde koordineli bir şekilde çalışmaması, Bakanlığın dış 
ülkelerdeki örgütünün esnek olmaması ve yeterli sayıda yetenekli elemanlarla teçhiz 
edilmemesi olduğu belirtiliyordu. Bunun sonucu olarak yurtdışına daha çok işçinin 
daha iyi şartlarla gönderilemediği, işçilerin hak ve çıkarlarının korunamadığı, işçilerin 
bulundukları ülkelerin olanaklarından yararlandırılamadığı belirtilen gerekçede, 
dış ülkelerde 600 ilâ 900 milyon dolar olarak hesaplanan tasarrufların Türkiye’ye 
getirilemediği ve işçilerin yurt dışında ve kati dönüşünde geleceklerinin güvenlik 
altına alınamadığı yazılıydı. İşçilere hizmet götürülememesi sonucunda yabancı ve 
bölücü ideolojilerin ve zararla faaliyetlerin geliştiğinin ve yurt dışındaki işçilerin 
ortamından yararlanmak üzere ciddî örgütlenmelere, teşebbüslere geçtiklerinin 
belirtildiği gerekçede, bu zararlı akımlarla mücadelenin en etkili yolunun, bu 
işçilere ihtiyaç duyabilecekleri her hizmetin devlet eliyle götürülmesi olduğu 
vurgulanıyordu. Tasarı, yurt dışındaki işçilerin sorunlarına gereken önemi verecek 
olan bir örgütün kurulmasını ve sorunlara süratli, etken çözüm getirecek tedbirlerin 
alınmasını sağlamak üzere hazırlanmıştı.1273 

Kanun tasarısı, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner tarafından verilen öncelik 
önergesinin kabulüyle müzakere edilmeye başlandı. Tasarının tümü üzerinde Millî 
Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), kanun tasarısının 
yerinde ve isabetli olduğunu, aileleriyle beraber 700 000’in çok üzerinde işçinin 
yurt kalkınmasına katkıda bulunduğunu, işçilerin 1971 yılında 490 milyona yakın 
doları yurda gönderdiğini, işçilerin dış memleketlerdeki yabancı bankalara yatırmış 

1272  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 338-378.
1273  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), s. 
378 vd.; 506 Sıra Sayılı basma Yazı: Çalışma Bakanlığınca hazırlanan Çalışma Bakanlığının kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının 
ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir »madde ile bir ge-
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 68 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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oldukları mevduat miktarının 900 milyon doların üstünde olduğunu, hatta 1,5 milyar 
dolar olduğunu söyleyenler bulunduğunu, bu işçiler için örgütün kurulmasıyla hem 
bu miktarların ülkeye gelmesi, hem de işçi sorunları halledilerek geleceklerinin 
güvenceye alınması ve zararlı akımlardan korunmalarının sağlanmasının mümkün 
olacağını belirtti.1274 

C.H.P. grubu adına söz alan İbrahim Öztürk (Maraş), yabancı ülkelerde 
çalışmakta olan işçilerin temel sorunlarını kısaca gözden geçirdikten sonra bu temel 
sorunlar önünde Çalışma Bakanlığının durum ve çalışmalarını eleştirdi. Öztürk, 
işçi sorunlarını, işçilerin gönderilmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar, dış teşkilâtın 
genişletilmesi ve nitelendirilmesi, işçilerin göndermekte oldukları dövizleri artırarak 
ödemeler dengesine katkısını sağlamak, işçi çocuklarını eğitmek, turist işçiler 
sorununu çözümlemek, çalışma ve sosyal hayata uyma sorununu halletmek, işçilerin 
ailevî sorunlarıyla ilgilenmek, para transferlerini çabuklaştırmak, moral ve kültürel 
sorunları ele almak, işçilerin askerlik sorunu, izinli gelişlerinde çıkan problemler, 
cenazelerin yurda nakli, işçilerin yurttaki şirketlere hissedar kaydedilmeleri, işçilerin 
yurda döndükten sonraki problemleri ve işçi tasarruflarının değerlendirilmesi 
olarak özetledi. Çalışma Bakanlığının, dış örgütü yönetecek, işçilerin sorunlarını 
çözümleyecek, koordinasyonu sağlayacak yetenekte bir merkezî örgütün kurulmasını 
sağlayamadığını, bu görevin Bakanlık Araştırma Kuruluna ek bir görev olarak 
verildiğini belirten Öztürk, yurtdışı işçiler probleminin Bakanlığın ikinci plandaki bir 
meselesi halinde kaldığını ifade etti. Öztürk, büyüyen yurt dışı işçi sorununa köklü 
çözüm yolları bulmak için yeni ve güçlü bir örgüte ihtiyaç olduğundan müzakeresi 
yapılan kanun tasarısındaki Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü örgütünün 
kurulmasını Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hararetle desteklediklerini ifade 
etti. Öztürk, yurt dışı işçi sorununu yürütecek örgüt kurulurken, sözleşmeli personel 
unsurunun, dil bilen, yabancı dille yazı yazan Türk elemanlarını sözleşmeli olarak 
çalıştırılmaları, sosyal işler uzmanı istihdamı, yurt dışına tayin edilen yüksek 
seviyeli müşavir, ataşe ve yardımcısının daha alt seviyedeki memurların mutlaka 
dil imtihanına tabi tutulmalarının sağlanması gibi konulara özellikle dikkat edilmesi 
gerektiğini vurguladı.1275

Demokratik Parti grubu adına söz alan Cevat Önder (Erzurum), dışarda bulunan 
işçilerin sorunlarını daha ciddiyetle, daha liyakatle takip etmek amacıyla sevk 
edilmiş bulunan tasarının tümünün olumlu olduğunu ifade etti. Tasarımım 2 nci 
maddesi ile konulan Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş ve kurumlarında em az 
3 yıl çalışmış olma şartının, tasarınım 7 nci maddesiyle 2 yıl süreyle geri alındığını, 
bunu doğru bulmadıklarını ve gerekçesinin kendilerini tatmin etmediğini belirten 
Önder, lisan sınavlarında bazı keyfî kriterlerin rol aldığının söylendiğini, bunların 
açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.1276 

1274  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 339-341.
1275  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 342-344.
1276  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 344-345.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Hasan Türkay (İstanbul), kanun tasarısının, 
Adalet Partisinin iktidarı zamanında çıkarıldığını; fakat o günden beri geçen 
tatbikatlarda bazı aksaklıklar görüldüğünü ve bu aksaklıkların giderilmesi için 
yeniden bir tadile gidildiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Yurt dışına gönderilen 
ilgililerin görevlerini yeterince yapmadıkları hakkında şikâyetler bulunduğunu, yurt 
dışındaki işçilere döviz kaynağı gözüyle bakıldığını, işçilerin yurda döndükten sonra 
iş sahalarının düşünülmediğini belirten Türkay, bu olumlu tasarı üzerinde partisinin 
müspet oy kullanacağını ifade etti.1277 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Sami Arslan (Denizli), yabancı ülkede 
işçilerin maddî ve manevî olmak üzere iki derdi bulunduğunu, Çalışma Bakanlığının 
hazırladığı kanunlarda, yaptığı işlerde madde ile manayı yan yana götürmesi 
gerektiğini belirtti. Yurt dışındaki işçilerin en büyük derdinin komünizm olduğunu 
söyleyen Arslan, komünizm belâsına karşı hükümetim çok uyanık, tesirli tedbirler 
alması gerektiğini ifade etti. Dünyada komünizmin en büyük düşmanının din, dinin 
en büyük düşmanının komünizm olduğunu iddia eden Arslan, bu kanun dolayısıyla 
yurt dışındaki işçilere mutlak surette komünizme karşı verilecek en büyük ilâcın 
onları dinî bilgilerle mücehhez kılmak olduğunu söyledi. Yabancı  Bankaların Türk 
işçilerinin sırtından Türk parası vermek suretiyle, dövizlerin Türkiye’ye gelmesini 
önleyici hareketler yaptığını söyleyen Arslan, Türk işçilerine güven verici, Türkiye’de 
yatırım yapabilecekleri iş sahaları kurma teşebbüsüne imkân sağlamak için hazırlığa 
girişilmesini sözlerine ekledi.1278 

68 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı yerine Burhan Asutay (İzmir) tarafından 
verilen, kanun tasarısının müzakeresinin bitimine kadar müzakerenin devamını 
talep eden önergenin kabulü üzerine şahısları adına söz alanlara söz verildi. Hilmi 
İşgüzar (Sinop), işçi sorunlarından bahsederek kanun tasarısını tamamen yerinde 
gördüğünü, ancak kâfi bulmadığını, daha geniş yetki ile çalışacak müesseselerin, 
organların dış ülkelere götürülmesi zaruretine inandığını ifade etti. Mehmet 
Kazova (Tokat) tarafından yeterlik önergesi verildi. Söz isteyen Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı (Samsun), yurt dışındaki işçi sorunlarıyla ilgilenmek üzere eleman 
yetersizliği yanında mevzuatta da yetersizlikler tespit edildiği için bu tadil tasarısının 
getirildiğini, dışarıya gönderilen işçi ataşeleri, müşavirleri ve ataşe muavinlerinin 
seçimindeki şikâyetlerin bu kanunda getirilen esaslar ve bu esasları daha teferruatıyla 
tespit edecek tüzükle gidereceklerini, yurt dışı mevzuatına vâkıf, mukaveleli ve 
muvakkat eleman çalıştırma imkânının da getirildiğini ifade etti. Lisan sınavları, 
turist pasaportlu işçilerin sorunları hakkında da bilgi veren Bakan Kitaplı, 1972’de 
113 ilkokul öğretmeninin Almanya’ya gitme işlemlerinin de tamamlanmak üzere 
olduğunu açıkladı. Bakandan sonra söz alan Hüsamettin Başer (Nevşehir), tasarının 
mükemmel hazırlandığını, mümkün olduğu kadar işçilerin fazla bulunduğu ülkelerde 

1277  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 345-347.
1278  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 347-351.
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fazla teşkilât açarak işçilerle yakından meşgul olmak gerektiğini, dış ülkelere gidecek 
insanda evvelâ yaş bakımından, şahsiyet bakımından, kitleleri idare etme bakımından 
tecrübeye, bilgiye ihtiyaç bulunduğunu, üç senelik müddetin âdeta Bakanlıkta staj 
müddetini geçemeyeceğini, sürenin beş yıla çıkarılmasında büyük fayda olduğunu 
ifade etti. Bu konuşmanın ardından yeterlik önergesi oylandı ve kabul edildi.1279 

Tasarı, 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin 
(D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerini değiştirdi. 
Maddeler üzerinde, Mehmet Yardımcı (İstanbul), Zekiye Gülsen (Çanakkale), 
Enver Turgut (Kayseri), Geçici Komisyon Başkanı Hilmi Okçu (Manisa), Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı (Samsun), Geçici Komisyon adına Burhanettin Asutay 
(İzmir), Nuri Kodamanoğlu (Niğde), Muammer Erten (Manisa), Baha Müderrisoğlu 
(Konya), Ali Rıza Güllüoğlu (Adana), Salih Zeki Altunbaş (Balıkesir), Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), Ahmet Şener (Trabzon), Cevat Önder (Erzurum) ve Şinasi 
Özdenoğlu (Ankara) söz aldılar ve düşüncelerini beyan ettiler. Hüsamettin Başer 
(Nevşehir), Zekeriya Kürşad (Maraş), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), İbrahim Öztürk 
(Maraş), Hasan Tosyalı (Kastamonu), Cevat Önder (Erzurum), Hüsamettin Başer 
(Nevşehir), Baha Müderrisoğlu (Konya) ve 68 Numaralı Komisyon üyeleri verdikleri 
değişiklik önergeleriyle maddelerin oluşumuna katkıda bulundular. Böylece, yurt 
dışında bulunan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, 
çeşitli sorunların çözümlenmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın yurt dışı kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek 
ve denetlemek üzere Çalışma Bakanlığında bir Yurtdışı İşçi Sorunları Genel 
Müdürlüğü kurulmasına ilişkin değişiklik gerçekleştirildi.1280 

Tasarı, 6 Nisan 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilerek 
yasalaştı. Kanun, 13 Nisan 1972 tarih ve 14158 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

KANUN NO 1584: 394 sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4. maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Bursa Milletvekili Bursa Milletvekilli Sadrettin Çanga ve Nail Atlı tarafından 
sunulan kanun teklifi, 394 sayılı hafta tatili hakkındaki kanunun48 yıldır uygulanması 
ve günün sosyal ve ekonomik yaşamına yeterince cevap vermemesi nedeniyle 
yapılmıştı. 48 yıldan beri turizm hareketlerinin dünya ölçüsünde hız kazandığı, 
Türkiye’ye beklenildiği kadar olmasa da hissedilir bir şekilde turist akınının olduğu, 
iç turizmin hareketli yıllar geçirdiği belirtilen gerekçede, 394 sayılı hafta tatili 
kanununda hangi müesseselerin hafta tatilinden istisna edileceğinin 4 ncü maddede 
gösterildiği, kanun eski olduğu için, o günün şartlarına göre turistik eşya satan 
müesseselerin istisna hükmünden yararlandırılmasının düşünülmediği belirtiliyordu. 
Gerekçe, özellikle iç turizm hareketlerinin hafta tatillerine tesadüf etmesi nedeniyle 

1279  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 351-355.
1280  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 23, Birleşim 61 (27 Mart 1972), 
s. 355-378.
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turistik, hediyelik ve hâtıra eşya satan müesseselerin de adı geçen kanunun istisna 
hükümlerinden yararlandırılması gereği bulunduğundan bu kanun değişikliğinin 
ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına büyük katkıda bulunacağını belirtiyordu.1281 

394 sayılı Hafta Tatili hakkında Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 17 Nisan 1972 
tarihinde toplanan 73 ncü birleşiminde, Çalışma Komisyonu Başkanı Enver Turgut 
(Kayseri) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle ele alındı.1282 

Teklifin tümü üzerinde görüşmek isteyen üye bulunmadığından maddelere 
geçildi ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine (ı) fıkrası ile 
“turistik, hediyelik ve hatıra eşya satan ticarethane ve müesseseler” ibaresi eklenerek 
turistik eşya satan dükkânların tatil günlerinde açık bulundurulması kabul edildi.

27 Nisan 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen teklif, 
5 Mayıs 1972 tarih ve 14178 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak kanunlaştı. 

KANUN NO 1591: Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 
Bursa milletvekili Kasım Önadım tarafından teklif edilen çırak, kalfa ve ustalık 

kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 17 Ocak 1972 tarihinde toplanan 29 ncu birleşiminde 
ele alındı. Teklif, Borçlar Kanunun birkaç maddesi hariç olmak üzere hiçbir yasal 
düzenlemesi bulunmayan çıraklık müessesini yasal bir yapıya kavuşturmayı 
amaçlıyordu.

Gerekçe, çırak, kalfa ve ustalık müessesesinin, Osmanlı İmparatorluğunda 19 
ncu asrın sonuna kadar fütüvvet adı verilen esnaf teşekkülleri halinde zamanında 
sıkı bir merasim ve formaliteye tabi müesseseler olarak çalıştıklarını, çıraklıktan 
kalfalığa ve ustalığa geçişin ve dükkân açmanın bu kuruluşlarca büyük merasim 
ve kıstaslara tabi tutulduğunu, çıraklığın bilhassa her seviyedeki okulların çok 
fakir olduğu devirlerde orta tabaka halk toplulukları için öğretim müessesesi 
olarak işlemiş olduğunu ve 18 nci yüzyılın sonlarına kadar şehir halkının önemli 
bir ekonomik öğretim ve eğitim ocağı haline gelerek devrin toplumsal hayatında 
hâkim bir rol oynadığını belirtiyordu. Ticaretin şehir sınırları dışına çıkması, bunun 
sonucu olarak büyük sermayenin ve büyük işyerlerinin doğmasının, zamanla bu 
müessesenin dağılmasına yol açtığını ve çocuk emeğini istismar eden dejenere 
bir hale düştüğünü belirten gerekçe, bu kurumun İngiltere’de devletin kanuni bir 
müessesesi halinde işlemesinin 1562 yılında kabul edilen ve zamanın şartlarına göre 
1601’de tadil edilen çıraklık kanunlar ile mümkün olduğunu, Türkiye’de hemen 
hiçbir kanuni himaye görmediğin, sahipsiz ve mesnetsiz bir unvan olarak devam 
ettiğini belirtiyordu. Çırakların çoğunluğunu gençler teşkil ettiği için bunların meslek 
alanımda yetiştirilmeleri işinin her şeyden önce Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarına 
düşen bir görev olduğunun ve çıraklığı, meslek eğitiminin ayrılmaz bir parçası 

1281  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 73 (17 Nisan 1972), 
s. 43 vd.; 507 Sıra Sayılı Basma Yazı: Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve Nail Atlı’nın, 394 sayılı 
Hafta Tatili hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Çalışma 
Komisyonu raporu
1282  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 73 (17 Nisan 1972), s. 4-5.
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olarak görülmesi gerektiğini altının çizildiği gerekçe, bu görevin işyeri sahipleri ve 
işçi teşekküllerini de yakından ilgilendirdiğinden çıraklık müessesesinin kuruluş 
ve işleyişinden devlet, işyeri sahipleri ve işçi teşkilâtlarının gereken sorumlulukları 
ortaklaşa üzerlerine almaları zorunluluğunun ortaya çıktığını, dolayısıyla teklifle bu 
üç unsuru temsil eden üyelerden meydana gelecek mahallî çıraklık komitelerinin 
kurulmasının öngörüldüğü açıklanıyordu. Gerekçe, bu komitelerin kurulmasında, 
931 sayılı Kanuna tabi olan işyerleri ile bu kanun kapsamı dışında bırakılan ve 
507 sayılı Kanuna tabi bulunan işyerleri ve sahiplerinin durumları ile çalışma 
tarz ve esaslarını ayrı tutmakta çıraklar yönünden faydalı olacağının düşünüldüğü 
belirtiliyordu. Teklif, çıraklığın tarifi, çırak olacakların asgari yaş haddi, hangi sanat 
dallarının çıraklık yoluyla ve ne kadar zamanda öğretilebileceği, çıraklara verilecek 
ücret, görecekleri öğretimin esasları, çırakların yetişmesinde devletin yapacağı işler 
ve yardımlar, kalfalık ve ustalık imtihanları ve imtihan kurullarının kuruluş tarzı 
gibi hususları kapsıyordu. Gerekçe, teklifin hazırlanmasında, çıraklığın bir nizama 
bağlanması amacıyla uzun yıllardan beri muhtelif Bakanlıklar ve teşekküllerin 
yaptığı etüt ve çalışmalardan çıkarılan sonuçların, çıraklık müessesesinin tarihî akışı 
ve bunun telkin ettiği hususlar, ortaya koyduğu şaşmaz vakıalar ve rehber olduğu 
kıstasların, yabancı memleketlerin çıraklık kanunlarının dayandığı ve müşterek 
olduğu mesnetler, bu kanunların incelenmesinden elde edilen sonuçların, zirai, 
ekonomik ve endüstriyel alanlardaki cihazlanma ve kalkınmanın süratli olmayışında, 
memleket çapında işleyen ve çıraklık müessesesinin bulunmayışın da âmil olduğunun 
göz önünde tutulduğu ve aşağıda belirtilen hususlar bakımından memlekete faydalı 
hizmetler getireceğine inanıldığı belirtilmişti:

1. Mecburi öğrenimini tamamlandıktan sonra doğrulan doğruya veya orta 
öğrenimini bitirmeden çalışmak mecburiyetimde kalan gençlerin bir taraftan mesleki 
enini bir plân ve program içinde öğrenmelerini ve hayatlarını kazanmalarını temin 
etmek ve fakir, fakat kabiliyetli olanların yetişmesine imkân vermek,

2. Gençleri mesleğin gerçek şartları içinde hazırlamak ve mahallî şartları 
kalkındırmak,

3. Gençlerin, gerek mesleği öğrenirken ve gerekse öğrendikten sonra daha 
kolaylıkla iş bulmalarını ve meslekî unvan ve ehliyetleri bakımından gerçek 
kıstaslara göre gelişmelerini temin etmek,

4. Çıraklar bir taraftan ehliyetli ustalar elinde yetiştirilirken, bir taraftan da 
onların meslek okullarında veya açılacak kurslarda meslekleriyle ilgili teorik bilgileri 
kazanmalarını, maharet ve iyi alışkanlıklara sahip bir vatandaş olarak yetişmelerini 
sağlamak,

5. Ciddî iş gören küçük ve büyük sanayii, ehliyetsiz, bilgisiz ve tecrübesiz 
ellerden çıkan mamullerden korumak ve millî servet ve işgücünün israfının asgari 
hadde indirilmesini sağlamak, 

6. Memleket ve sanayiinin kalkınmasında en önemli rolü bulunan ehliyetli insan 
gücünün plânlı ve maksatlı bir şekilde hazırlanmasına hizmet etmek,

7. Yeni Anayasanın iş hayatı ve vatandaş için tanıdığı imkânları kolaylaştırıcı bir 
rehber ve vasıta olmak,
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8. Türkiye’yi, Avrupa memleketleri arasında böyle bir kanunu olmayan tek 
memleket durumundan çıkarmak.

Çıraklığı zorunlu bir müessese olarak kabul eden teklif, altı bölümü kapsıyordu.1283 
Kanun teklifi, 17 Ocak 1972 tarihinde toplanan 29 ncu birleşimde, 5. Nolu Geçici 

Komisyon Başkanı Kasım Önadım (Bursa) tarafından verilen öncelik ve ivedilik 
önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı. Kanunun tümü üzerinde D. P. 
grubu adına söz alan Kubilay İmer, kanun teklifinin memleketin bu ölçüler içerisinde 
büyük bir ihtiyacına cevap verecek hükümler arz ettiğini belirterek teklifin işçi ile 
çırağın ne ölçüler içerisinde birbirine benzeyip benzemediğini ortaya çıkaracağını, 
esnaf ve sanatkârların mesleklerini icrada kendilerine kolaylık sağlayacağını 
söyledi. Bu kanunun çıkmasının, sadece millî hukuk nizamını ve mevzuatı bir 
şekle kavuşturmak yolunda müspet bir adım atılmış olmayacağını, aynı zamanda 
milletlerarası hukuk nizamı bakımından müspet bir adım atılmış olacağını belirten 
İmer, kanunun memlekete ve millete faydalı olacağını ifade etti.1284

C.H.P. grubu adına söz alan Bahir Ersoy (İstanbul), Avrupa’da ve Türkiye’de 
çıraklığın tarihsel ve hukuksal gelişimini anlattıktan sonra teklifi genel olarak olumlu 
karşıladıklarını, teklif kabul edilip kanunlaştığı takdirde çıraklık müessesinin mahallî 
örf ve âdetlerin yönettiği, yanında çalışılanın arzu ve tutumlarının şekillendirdiği 
bir hilkat garibesi olmaktan kurtulacağını belirterek teklifin maddeleri üzerindeki 
düşüncelerini arz etti. Hüsamettin Başer (Nevşehir), bu teklif büyük faydalar 
sağlayacağını, maddeler üzerindeki görüşlerini sırası gelince açıklayacağını ifade 
etti. Bu konuşmalardan sonra maddelere geçildi ve çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifinin, kanunun 507 sayılı kanuna tabi işyerleri ile 5590 sayılı kanuna göre 
kurulmuş olan meslekî teşekküllere kayıtlı ve 15 işçi çalıştıran işyerlerine ve bu 
işyerlerinde çalıştırılan çırak, kalfa ve ustalara uygulanacağına dair 1 nci maddesi 
okundu. 

Madde üzerinde söz isteyen Turhan Özgüner (İçel), teklif sahibi Kasım 
Önadım’ın, kanunun uygulanacağı işyerlerini açık biçimde birden on bire kadar 
sıralayarak gösterdiğini, oysa Geçici Komisyonun bunu değiştirerek okunduğu 
biçime getirdiğini, 1 nci maddede sayılan kanunlar değişebileceğinden bu kanunun 
kapsamının değişebileceğini, dolayısıyla kapsamı bildiren 1 nci maddenin 507 ve 
5590 sayılı kanun ile çerçevelenmemesi gerektiğini ifade etti. Geçici Komisyon 
Başkanı Kasım Önadım (Bursa), söz alarak kanunun sisteminin değiştiğini, Geçici 
Komisyonun 44 ncü maddeye bir yüksek çıraklık kurulu getirdiğini, teklifin birinci 
maddesinde tadat edilen mesleklerin Komisyonca yeterli görülmemesi nedeniyle 
bu şekilde düzenlendiğini açıkladı. Açıklama üzerine Turhan Özgüner önergesini 

1283  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 1972), s. 
374 vd.; 126 Sıra Sayılı Basma Yazı: Bursa Milletvekili Kasım Önadım’in, çırak, kalfa ve ustalık kanun 
teklifi ve Sanayi, Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân  Komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 7 numaralı Geçici Komisyon raporu.
1284  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 1972), 
s. 331-333.
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geri aldı. Birleşimde kanunun diğer maddeleri görüşüldü ve kabul edildi. Maddeler 
üzerinde Mustafa Hulusi Çakır (İzmir) Turhan Özgüner (İçel), Bahir Ersoy (İstanbul), 
Zeynelabidin İnan (Bitlis), Turhan Özgüner (İçel), Geçici Komisyon Başkanı Kasım 
Önadım (Bursa) konuşmaları, önergeleri ve sorularıyla maddelerin müzakeresine 
katkıda bulundular.1285

Maddelerin görüşülmesine 21 Ocak 1972 Cuma günü toplanan 31 nci birleşimde 
devam edildi. Bu birleşimde de Hüsamettin Başer (Nevşehir), Burhanettin Asutay 
(İzmir), 

Hasan Tosyalı (Kastamonu), Geçici Komisyon Başkanı Kasım Önadım (Bursa) 
ve Turhan Özgüner (İçel) maddeler üzerine müzakere ettiler, değişiklik önergeleri 
sundular. Maddelerin tamamlanmasıyla kanunun tümü oylandı ve kabul edildi. 
Kanun üzerinde lehte söz isteyen Turhan Özgüner (İçel) kanunun, küçük yaşta 
çalıştırılıp horlanan insanlar tarafından özlemle beklendiğini, eksiklerine rağmen bir 
hamle yapıcı kanun olduğunu, bundan sonra eksiklerinin tatbikatta tamamlanacağını 
belirterek çırak ve kalfalara Meclis’in el uzatmasının büyük bir başlangıç olduğunu 
ifade etti. Aleyhte söz alan Burhanettin Asutay (İzmir), kanunun, işçi, işveren 
ilişkileri konularında görevli bakanlık olan Çalışma Bakanlığını bir köşeye itip, 
Millî Eğitim Bakanlığını yetkili kılmasının, iş hayatında Çalışma Vekâletinin 
yerini inkâr anlamını taşıdığını, kanunda çırakların sosyal güvenlikten mahrum 
tutulduğunu, çırakların hastalık, meslek hastalığı, iş kazası ve kazalar sonucu 
ölüm hallerini hiç dikkate almadığını ve çırakları tüm sosyal emniyetten mahrum 
kıldığını, 18 nci maddenin ikinci paragrafının e bendinin çırağın sosyal güvenliğini 
ancak halk güvenliği içinde değerlendirdiğini, çırağa verilecek ücretin garantiden 
uzak olduğunu, çırağı öğrenci olarak kabul ettiği halde 8 saatten fazla ve saat 21,00’e 
kadar çalıştırılabileceğini, kalfalık imtihanında başarı gösteremeyenlerin çırak olarak 
çalışmaya devam edeceklerinin hükme bağlandığını belirterek tüm himayeden 
mahrum olan işçileri kurtaracak yeni bir kanunun çıkacağı ümidi içinde olmakla 
beraber, kanunun aleyhinde oy kullanacağını arz etti. Geçici Komisyon Başkanı 
Kasım Önadım (Bursa) teşekkür mahiyetinde söz aldı.1286 

Millet Meclisi’nin 17 Mayıs 1972 tarihinde toplanan 90 ncı birleşiminde, çırak, 
kalfa ve ustalık kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından seçilen 4’er üyeden 
kurulu 5 numaralı Geçici Komisyon raporu gündeme alındı. Değişiklikler 29 Mayıs 
1972 tarihinde yapılan 94 ncü birleşimde görüşüldü. 5 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Kasım Önadım’ın (Bursa), Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklerin 
Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Komisyon tarafından müzakere edildiğini ve 
aynen benimsendiğini belirten ve mezkûr teklifin çırak, kalfa ve ustaların sosyal ve 

1285  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 29 (17 Ocak 1972), 
s. 333-351.
1286  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 31 (21 Ocak 1972), 
s. 406-427.
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iktisadî hayattaki önemi ve büyük bir kitleyi ilgilendirmesi bakımından bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini teklif ettiğini önergesi kabul edildi. Cumhuriyet 
Senatosunun değiştirdiği 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17,18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54 ile geçici 1, 2, 4 ncü maddelerinde yapılan değişiklikler ve Millet 
Meclisinin 20 ve 53 ncü maddelerinin metinden tamamen çıkarılması bu birleşimde 
görüşüldü. Üç madde üzerinde Reşit Ülker (İstanbul) söz alarak görüşlerini açıkladı. 
Geçici Komisyon Başkanı Kasım Önadım (Bursa) gerekli açıklamalarda bulundu. 
Senato tarafından değiştirilen maddelerin Millet Meclisi tarafından benimsenmesiyle 
teklif 29 Mayıs 1972 tarihinde kanunlaşmış oldu.1287

KANUN NO 1761: 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar 
arasındaki Münasebetlerin, tanzimi hakkında kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun 

5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma Komisyonu raporu, Millet Meclisi’nin 19 Haziran 1973 tarihinde toplanan 
129 ncu birleşiminde, Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel tarafından verilen öncelik 
ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı.

Kanun tasarısının 1 nci maddesi, 5953 sayılı basın mesleğinde çalışanlarla 
çalıştırılanlar arasındaki münasebeterin tanzimi hakkında kanuna bir geçici madde 
ekleyerek bu kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazetelerin 
intişar etmelerini yasaklayan hükmün, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci 
yıldönümünün kutlanması hakkındaki 30. 3. 1973 tarih ve 1701 sayılı kanunun 7 
nci maddesinde gösterillen bayram süresince uygulanmayacağını hükme bağladı.1288 

Kanun tasarısının tümü Meclisin oyuna sunuldu ve tasarı Meclisce kabul edildi. 
25 Haziran 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen 

kanun, 3 Temmuz 1973 tarih ve 14583 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

1287  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 94 (29 Ocak 1972), 
s. 839-853.
1288  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 129 (19 Haziran 1973), 
s. 168.
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KANUN NO 1192: Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Ege Elektrik Türk 
Anonim Şirketi arasında Demir Köprü Hidro-Elektrik tesislerinin devrine mütaallik 
olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında 
Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü 
Hidro-Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 17 Mart 1969 tarihinde 
toplanan 65 nci birleşiminde görüşülmeye başlandı.1289 

Tasarı, Demirköprü hidro-elektrik tesislerinin % 49 u kamu teşebbüslerinin, 
% 51 i de özel sektöre ait olan Ege Elektrik TAO tarafından yapılmakta olan barajının 
44 milyon liraya çıkması gerekirken 104 milyon liraya çıkması üzerine sözleşmenin 
feshini öngörüyordu.

Tasarının müzakereleri, 21 Mart 1969 tarihinde toplanan 67 nci birleşimde de 
devam etti. Mukavelenin feshi hakkında kanunun 1 nci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Barajı Hidro – 
Elektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak 23.5.1956 tarihinde akdedilen ve 6844 
sayılı Kanunla tasdik olunan mukaveleni feshedildiğini hükme bağladı.1290

24 Kasım 1969 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
3 Aralık 1969 tarih ve 13367 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1312: Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 
5 Ocak 1970 tarihinde toplanan 21 nci Birleşimde Meclis Başkanlığı’na sunulan 

Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Maliye, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plan komisyonlarına gönderildi.1291 Bu komisyonlardan 
üçer üyeyle oluşan 11 numaralı Geçici Komisyon raporu ve tasarı 20 Nisan 1970 
tarihinde toplanan 72 nci Birleşime geldi.1292 

Tasarı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde enerji işlerinin hidrolik, 
kömür, petrol, tabiî gaz, nükleer, jeotermal gibi kaynaklardan elde edilecek elektrik 
enerjisi için bu Bakanlığa bağlı Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması amacıyla 
önerilmişti. Tasarının gerekçesinde Türkiye’de 1968 yılımda toplam elektrik enerjisi 
üretiminin 6,89 milyar kilovatsaat olup nüfus başına tüketimin 204 kilovatsaate 
eriştiği, sanayileşme ve kalkınma için enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor; çeşitli 
sanayi kolları ile tarım ve ulaştırma sahalarındaki işlerle şehir, kasaba, köylerin bol 
ve ucuz enerjiye muhtaç oldukları belirtiliyordu.  

1289  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 65 (17 Mart 1969), 
s. 79-82..
1290  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 2, Yasama Yılı 4, Cilt 35, Birleşim 67 (21 Mart 1969), 
s. 160-169.
1291  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 2, Birleşim 21 (5 Ocak 1970), s. 4.
1292  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), 
s. 368.
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Tasarı hem sanayinin kullanımında hem de günlük kullanımda enerji yetersizliğini 
anlatıyor, enterkonnekte sisteme bağlı olsun olmasın bütün enerji sisteminin reforma 
gereksinimi olduğunu bildiriyordu. Buna göre, 1q968 yılında Türkiye’de nüfusun 
ancak % 37’sinin elektrikten yararlandığı, 67 il merkezinde 585 ilçe ve bucakta 
ve 35 304 köyden 980’inde elektrik bulunduğu açıklanıyordu. Enerji alanında 
yapılacak düzenlemelerle köylerin ışığa kavuşturulmasıyla yetinilmeyeceği, elektrik 
enerjisinin çeşitli tatbikatının köylere götürülmesiyle tarımda yapılacak reformun 
sağlanması ve köylerde kurulacak küçük sanayinin ve el sanatlarının gelişmesini 
sağlanacağı belirtiliyordu. 

Dolayısıyla tasarı, ülke çapında elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım 
işlerini tek bir teşkilât içinde toplamak ve elektrik enerjisini kaynaklardan temin 
için, etüt, plân, proje, inşa, tesis, işletme, bakım, onarım ve finansman gibi çeşitli 
işleri dağınıklık, yetersizlik ve verimsizlikten kurtarmak üzere Türkiye Elektrik 
Kurumunun kurulmasını amaçlıyordu.1293 

Tasarı, 4 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 76 ncı Birleşimde Geçici Komisyon 
Başkanı Cahit Karakaş (Zonguldak) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesine 
uygun olarak görüşülmeye başlandı. Geçici Komisyon raporu hakkında şahsı adına 
söz alan Âdil Turan (Uşak), her zaman olduğu gibi köy ve şehir arasında ayrım 
yapıldığını, köye giden yol ve su hizmetlerinde köylüden fedakârlık istendiğini; aynı 
görüşle, Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının 4 ncü maddesinin (b) fıkrasında 
“köylerin elektrik tesislerine ait ilk keşif bedeli tutarının en az % 25 oranında peşinen 
ödeyecekleri paralar”, (c) fıkrasında ise “elektrik tesis maliyetlerinin bakiyeleri için 
tarife yolu ile köylerden 30 senede faizsiz gelir alınacak meblâğlar” denilerek yükün 
köylü üzerine bindirildiğini söyledi. Peşin ödenecek bedelin yüzde 25 oranında 
olmasının  pek çok köye elektriğin gitmemesi sonucuna yol açacağından bunun en 
az “yüzde 10” şeklinde değiştirilmesini ve 30 yılda ödeme kaydı yerine “en çok 20 
yılda faizsiz olarak” şeklinde tadil edilmesini teklif eden Karakaş, tasarının 5 nci 
maddesiyle ilgili olarak kârlılık mülâhazasının yerini siyasi mülâhazaya terk etmesi 
ve siyasi iktidarlardan yana olan köylerin elektriğinin TEK, diğerlerinin de kendileri 
tarafından yaptırılma riskinin olduğunu belirtti. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak),  TEK’in 
dengesizlik, ahenksizlik ve koordinasyonsuzluk içindeki elektrik üretimi, iletimi, 
dağıtımı, işletmeciliği ile ilgili bütün meseleleri bir elde topladığını ve kurumun tüzel 
kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk, 20 milyar lira sermayeli ve özel kanun hükümlerine 
tabi bir müessese olacağını söyledi. Hasan Tosyalı (Kastamonu), tasarıda özellikle 
köylerin kalkınması yönünden çok faydalı unsurların ele alındığını, köylerin 
enerji yoluyla kalkındırılmasını, küçük sanayiin kurulmasını, üretilen mahsullerin 
muhafaza edilmesini, köylünün gelirinin artmasını ve köylerin ışıklandırılmasını 
sağlayacak bu tasarıiçin Güven Partisi adına şükranlarını sundu. Rıfkı Danışman 
(Erzurum), kurumun 440 sayılı Kanuna göre bir iktisadi devlet teşekkülü olarak 
özerkliğe sahip olacağını, kendi yetkili organlarının vereceği kararlara göre faaliyette 
bulunacağını, dolayısıyla kurumun faaliyetleri sırasında politik mülâhazaların söz 
konusu olmayacağını söyledi. C. H. P. grubu adına söz isteyen Reşit Ülker (İstanbul), 

1293  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 76 (4 Mayıs 
1970), s. 598 ve devamı: 121 Sıra Sayılı Basma Yazı: Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 11 numaralı Geçici Komisyon raporu
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ülkenin önemli bir ihtiyacını karşılayan ve koordinasyon sağlamak suretiyle 
büyük tasarruf da yapacağı kabul edilen bu kanunun gecikmesinin üzüntü verici 
olduğunu, prensip olarak tasarının esasını kabul ettiklerini ancak maddeler üzerinde, 
ayrıntılarında farklı görüşler taşıdıklarını ifade etti.1294 

Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
BÖLÜM -1

Genel hükümler
Hukukî bünye
Madde 1. — Bu kanunla, Türkiye Elektrik Kurumu adına, tüzel kişiliğe sahip, 

faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü kurulmuştur. Teşekkül, bu kanunla 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen 
kanunlar hükümleri saklı olmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir. Merkezi 
Ankara’dadır, ilgili olduğu Bakanlık Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır.

Madde 2. — Bu kanunda geçen:
a) “Teşekkül” deyimi Türkiye Elektrik Kurumu (Kısaltılmış adı TEK)
b) “Müessese” deyimi Türkiye Elektrik Kurumuna bağlı ve tüzel kişiliği sahip 

işletme veya işletmeler grupunu,
c) “Teşekkül işletmesi” deyimi Türkiye Elektrik Kurumu tüzel kişiliğine izafeten 

çalışan elektrik üretim, iletim, dağıtım ve satış ünitelerini,
d) “Müessese işletmesi” deyimi müesseseler tüzel kişiliklerine izafeten çalışan 

elektrik üretim, iletim, dağıtım ve satış ünitelerini,
e) “iştirak” deyimi sermayesinin yarısından fazlası genel ve katma bütçeli 

idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ortaklara ait ve özel hukuk 
hükümlerine göre kurulan ortaklıklardaki TEK’in payını,

f) “Bakanlık” deyimi 1 nci madde uyarınca Türkiye Elektrik Kurumunun ilgili 
olduğu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,

g) “Enterkonnekte” deyimi memleketin tamamının veya bir kısmının yük 
merkezlerini ve elektrik üretim santral veya santrallerini bağlıyan yüksek gerilim 
sistemini,

h) “Otoprodüktör” deyimi kendi faaliyet konusunun elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamak için üretim tesisleri kurup elektrik üreten gerçek ve tüzel kişileri,

i) “Köy” deyimi, Köy Kanununun uygulandığı yerleri,
k) “Tesis” deyimi;
1. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı maksadiyle kurulan taşınır ve taşınmaz 

malların tümünü veya bir kısmını,
2. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her türlü makina, cihaz ve malzeme 

yapan fabrika veya atelyeleri,
ifade eder.

1294  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 76 (4 Mayıs 1970), 
s.587-592.
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BÖLÜM - II
Faaliyet konuları ve amaç

Faaliyet konuları
Madde 3. — TEK’in faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
Bu kanunda yazılı istisnalar dışında tekeli altında olmak üzere yurdun ihtiyacı 

bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak, 
Bu amaçla,
a) 30. 9. 1960 tarih ve 91 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye’nin 

genel elektriklenme plân ve programlarını hazırlamak, 
b) Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti için (su kaynaklarından elektrik 

üretimi konusunda etüt, plânlama ve inşaat projesi hazırlama ve bu projelerin inşaası 
hariç) gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak, 
istatistik bilgilerini toplamak,

c) Tesisler işletmek ve bunların kurulması ve işletmesiyle ilgili her türlü 
maddeleri tedarik etmek,

d) Sadece kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makinaları 
bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinaların artık kapasitelerini 
değerlendirmek,

e) Köy elektriklendirilmesini özel bir teşkilât kurmak suretiyle yapmak ve köy 
elektriklendirme fonunu yönetmek,

f) Tesislerin kurulması ve işletilmesi için lüzumlu elektrik makina cihaz ve 
malzemesi üzerinde etüt ve araştırma yapmak ve özel ve diğer Devlet teşekküllerinin 
imkânlarını göz önüne almak suretiyle, lüzumu halinde bunları memleket içinde 
imâl etmek, 

g) Kendi ihtiyacı için her türlü aynî haklar dâhil gayrimenkul mallara tasarruf 
etmek,

h) Yukardaki faaliyetlerle ilgili olmak üzere iştiraklerde bulunmak,
Köy elektriklendirilmesi işleri
Madde 4. — Köy elektriklendirilmesi aşağıdaki kaynaklardan sağlanan ve ayrı 

bir hesapta tutulan köy elektriklendirme fonu ile karşılanır. Bu fon, köy veya köyler 
grupuna elektrik verebilmek için kurulmuş veya kurulacak iletim şebekesi üzerindeki 
ayırım noktasından sonraki tesislerde kullanılır.

a) Devletçe her yıl köy elektriklendirmesi için ayrılıp TEK’e verilecek ödenekler,
b) Köylerin elektrik tesislerine ait ilk keşif bedeli tutarının en az % 25 oranında 

peşinen ödiyecekleri paralar,
c) Elektrik tesis maliyetlerinin bakiyeleri için tarife yolu ile köylerden 30 senede 

faizsiz geri alınacak meblâğlar,
d) Köy elektriklendirilmesi amaciyle temin edilen krediler ve yapılan hibeler,
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Bu fonundan yapılacak tahsisler, fonun yürütülmesi, muhasebesi ve kontrolü 
teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Maliye, İçişleri ve Köy İşleri Bakanlıklarınca 
birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir.

8 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 78 nci Birleşim Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısının 4 ncü maddesi üzerinde Güven Partisi grubu adına söz isteyen Hasan 
Tosyalı’nın (Kastamonu) konuşmasıyla başladı. Tosyalı, kanunun 4 ncü maddesinde, 
köylere iletilecek enerjinin proje maliyetinin yüzde 25’inin köylü tarafından peşin 
olarak ödendikten sonra köye elektrik götürüleceğinin ifade edildiğini, bunun 
Anayasa ilkelerine, hükümet programına, insan haklarına, iktisadi ve sosyal düzene 
tamamen aykırı olduğunu söyledi. Köylüye yüzde 25 olarak yük bindirmenin doğru 
olmayacağını söyleyen Tosyalı, köye gidecek elektriğin proje maliyetinin yüzde 
25’ini değil, yalnız yüzde 10’unu köylünün peşin ödemesi konusunda bir önerge 
verdiğini belirtti. C.H.P. grubu adına Hüseyin Baytürk (Zonguldak), 4 ncü maddenin 
(b) fıkrasında projesi yapılan köylerin yüzde 25’inin köylü tarafından peşin 
ödenmesinin büyük bir külfet olduğunu, dolayısıyla tamamının kaldırılmasını teklif 
ettiklerini belirtti. İlyas Kılıç (Samsun), yüzde 25’in elâstikî bir şekilde köylüden 
alınmasına taraftar olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasını yüzdenin kesin bir 
şekilde alınmasının ve alınmadıkça da yardımın yapılmamasının karşısında olduğunu 
belirterek tamamladı. Âdil Turan (Uşak), köylünün proje katkı payı olarak en az yüzde 
10 ibaresinin konulmasını istedi. Talât Köseoğlu (Hatay), işlerin yürütülebilmesi için 
köylüye iştirak payı külfetini yüklemekten çekinmemek gerektiğini, önceki tatbikatta 
katkının % 33 olduğunu, bu tasarıda ise % 25’e düşürüldüğünü belirtti. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı (Artvin) söz alarak köy 
elektrifikasyonunun 1965’ten itibaren hızlı gelişimine başladığını, 1964 yılı 
sonunda 280 küsur köyde elektrik varken 1969 yılında yıllk program itibariyle 
1 500’e yakın köy üzerinde çalışıldığını söyledi. Türkiye’nin yılda 7,5 milyar Kw 
saat civarında elektrik üretebildiğini, Keban, Gökçekaya, Kartalkaya santralları ile 
halen inşa veya tevsi halinde olan diğer termik santralların da devreye girmesiyle 
1972’de üretimin 13 milyar Kw saate ulaşacağını söyleyen Bakan Avcı, yüzde 25 
köy payının indirilmesinin fayda değil zarar getireceğini, işlerin aksayacağını ve hali 
hazırda tatbik edilmekte olan yüzde 33’ün bir yenilik olarak bu kanunla yüzde 25’e 
düşürüldüğünü belirtti. Bakan Avcı ayrıca, bu kanunla bir yenilik daha getirdiklerini, 
“Millî Enerji Şebekesi” denilen yüksek gerilimli elektrik nakil hatlarının ayırım 
noktalarından köye kadar iletim şebekesi masraflarının eskiden olduğu gibi projeye 
dâhil edilmeyeceğini ve fonun ayırım noktasından sonraki tesislerde kullanılacağını, 
dolayısıyla orta gerilim iletim şebekesinin masraflarının proje masraflarının dışında 
tutulduğunu açıkladı. Güven Partisi grubu adına söz alan İhsan Kabadayı (Konya), 
sosyal devlet kavramı gereğince ve köyler arasında iktisadi, içtimai, coğrafi ayırımlar 
yaparak yüzde 25 oranın % 15’e inmesinin ve bunun bir taksitte değil, iki taksitte, iki 
harmanda verilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.1295 

1295  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 78 (8 Mayıs 1970), 
s. 626-639.



614

4 ncü madde ile ilgili olarak 11 değişiklik önergesi verildi, bu önergeler aykırılıkları 
itibariyle sırasıyla okundu. Bu önergelerden yalnızca Nuri Kodamanoğlu’nun 
(Niğde) verdiği ve köy elektriklendirilmesi için yazılan a, b, c, d fıkralarının ardından 
2nci cümle olarak matbu tasarıda mevcut bulunan, “Bu fon köy veya köyler grupuna 
elektrik verebilmek için kurulmuş veya kurulacak iletim şebekesi üzerindeki ayrım 
noktasından sonraki tesislerde kullanılır” cümlesinin (d) fıkrasının sonuna satırbaşı 
olarak ilâve edilmesi kabul edildi. 

TEK’in imkânları ile yapılan köy elektrik işleri:
Madde 5. — TEK ekonomik gelişmesi bakımından kârlılık mülâhaza ettiği 

köylerde elektriklendirmeyi bizzat kendi malî imkânlariyle yapar. Bu gibi köylerde 
köy elektriklendirilmesine ait fondan hiçbir ayırım yapılmaz.

Madde üzerinde söz alan Nuri Kodamanıoğlu (Niğde), kârlılık kaygısıyla bazı 
köylerin elektrik işlerinin doğrudan doğruya kurum tarafından yapılmasını ve 
onlardan % 25 peşin para istenmemesini öneren bu maddenin çıkarılmasını, bunun 
elektrik işlerinde siyasi mülahazaların öne çıktığı düşüncesini doğuracağını söyledi. 
Reşit Ülker (İstanbul) kârlılık mefhumu gayet değişik olduğundan keyfîliğe ve 
partizanlığa imkân verebilecek bu maddenin metinde kalması durumunda “ekonomik 
gelişme bakımından kârlılığın objektif esasları tüzükte gösterilir” şeklinde bir 
eklemeyle keyfîliğin önlenebileceğini belirtti. Ali Rıza Güllü (Adana), madde ile bâzı 
köylerin ücretsiz olarak köyüne elektrik getirtebileceğini, diğer köylerin ise elektrik 
getiremeyeceklerini, dolayısıyla vatandaşlar arasında huzursuzluğa sebep olacağını; 
dolayısıyla  5 nci maddenin tamamıyla kaldırılması gerektiğini söyledi. Hüsamettin 
Başer (Nevşehir), 5nci maddenin tasarıdan çıkarılması için teklifte bulunduğunu 
belirtti.  C.H.P. grubu adına söz alan Hüseyin Baytürk (Zonguldak), maddede belirtilen 
kârlılığın kıstasının belirsiz olduğunu, kârlılığın ya Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
veya Hükümetçe üstten aşağıya doğru belirlenmesi gerektiğini ifade etti.  Güven 
Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), köylere elektrik gittikten 
sonra bunun bütün ülke için kârlı olacağını, dolayısıyla köyler arasında ayrıma gerek 
olmadığını ve maddenin kanundan çıkarılması gerektiğini belirtti. Madde hakkında 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) maddenin çıkarılması için aleyhte söz alırken Salih 
Aygün (Amasya),  5nci madde ile Adalet Partisi iktidarının bütün köylere elektrik 
götürme çabası içerisinde bulunduğunu, bu çabanın masrafının alınması gerektiğini 
ve maddenin aynen geçmesinin uygun olacağını ifade etti. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sabit Osman Avcı (Artvin) söz alarak köyde elektriklendirme işinin aslında 
pahalı bir iş olduğunu, Türkiye Elektrik Kurumunun iktisadi devlet teşekkülü olarak 
kârlılık ve verimlilik esasına göre çalışacağını söyledi ve maddenin yararlı olduğunu 
ifade etti. Bakandan sonra son sözü alan İhsan Kabadayı (Konya), 5 nci maddenin, 
TEK’in kârlı olacağını düşündüğü yerlerde kendi malî imkânları ile elektrik tesislerini 
kuracağını, fondan para almayacağını söylemesine karşın maddede açık kıstaslar 
olmadığından belirsizlik bulunduğunu, kârlılık için müspet ölçülerin vaz’edilmesini 
lüzumlu gördüklerini anlattı. Madde ile ilgili olarak Hüsamettin Başer (Nevşehir), 
Hasan Tosyalı (Kastamonu), Ali Rıza Güllü (Adana), Hüseyin Baytürk (Zonguldak) 
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ve Reşit Ülker’in (İstanbul) önergeleri tartışmalı geçen müzakereler sonunda 
kabul edilmedi. Ahmet Durakoğlu (Sivas) tarafından verilen ve maddede “bizzat” 
sözcüğünün çıkıp yerine “kendi” sözcüğünün girmesine ilişkin takrir kabul edildi.1296 

Köy elektriklendirilmesi proje masraflarının karşılanması:
Madde G. — Köy elektriklendirilmesi işlerine ait etüt, plân ve projeler hususunda 

yapılacak bütün masrafları karşılamak üzere, Devlet Bütçesinden ayrılan madde 4. 
- (a) daki ödeneğin % 7’si nisbetinde bir ödenek TEK tarafından münhasıran etüt 
ve proje işlerine sarf edilir. Ve bu masraflar köy elektriklendirilmesinin maliyetine 
intikal ettirilmez.

Köy elektriklendirilmesi işleri Tüzüğü:
Madde 7. — Köy elektriklendirilmesi işlerinde, Bakanlıklar arası ilişkiler ve 

koordinasyon; mevcut tesislerin genişletilmesi, köylerde abonelere uygulanacak 
tarife esasları ve köy elektriklendirilmesini ilgilendiren diğer hususlar ve öncelikler 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en çok 1 yıl içinde içişleri, Maliye, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri bakanlıklarınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe 
konulacak bir tüzük ile düzenlenir.

Madde 8. — Köy elektrik tesislerinin proje ve inşaatı, genel şartnamelerine 
uygun olarak TEK tarafından yapılır.

4 ncü madde uyarınca finanse edilen köy elektrik tesisleri, köy tarafından işletilir 
ve teknik denetimi TEK tarafından yapılır.

8 nci maddenin yazılışında Reşit Ülker tarafından verilen ve maddede italikle 
gösterilen yazım düzeltme önerileri kabul edildi.

BÖLÜM - III
Malî hükümler

Sermaye
Madde 9. — TEK’in kuruluş sermayesi 20 milyar liradır. Sermayenin tamamı 

Devlete aittir. Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan sağlanır:
a) Bu kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri gereğince teşekküle devredilen net 

sermaye, 
b) Genel bütçeden sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler,
c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 ve 10 ncu maddeleri ve diğer kanunlar uyarınca 

ayırımlar yapıldıktan sonra kalacak bakiyeler,
d) 30 ncu madde gereğince devredilecek tesislerin maliyet bedelleri.
Kârın dağıtımı ve yedek akçeler:
Madde 10. — Yıllık kârdan ödenmiş sermayenin % 20 sine ulaşıncaya kadar 

% 5 genel ve yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince ikramiye 
payı ayrıldıktan sonra kalanın % 10 u nominal sermayenin % 10 na varıncaya kadar 

1296  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 78 (8 Mayıs 1970), 
s. 639-657.
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olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır. Müesseseler kârlarından da yukardaki şekilde 
ayırımlar yapılır. Yukardaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kâr müesseselerde 
teşekküle, teşekkülde ise sermayenin tümü ödendikten sonra Hazineye verilir.

Yıllık kârlar üzerinde 468 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Meclisince yapılacak 
denetim sonucu Resmî Gazetede yayınlanıncaya kadar her hangi bir tasarrufta 
bulunulamaz. Ancak yıllık programlar uyarınca TEK sisteminin gelişmesini 
sağlamak üzere TEK’in sermayesi tamamen ödendikten ve gerekli yedek akçeler 
tamamen ayrıldıktan sonra, TEK ve müesseselerinin kalan kârları, Hazinece 
TEK’e borç olarak bırakılır. Bu suretle TEK’e verilen borç mümkün olan en kısa 
zamanda kanuni yollarla artırılan sermayeye mahsubedilir. Bundan sonra artan 
kârlar Hazineye devrolunur. Özel kanunlarında ödeme zamanı belli edilen hallerde 
bu ödemeler, henüz tasvibedilmemiş, bilançolara göre geçici olarak yapılır ve 
tasvibedilen bilançoların Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra gereken düzeltme 
yapılılabilir. Bu düzeltmeden dolayı her hangi bir zam, ceza uygulanmaz.

10 ncu madde üzerinde değişiklik önergesi sunan Bursa milletvekili Cemal 
Külâhlı ile Niğde milletvekili Haydar Özalp’in takrirleri Meclisçe nazarı dikkate 
alınarak kabul edildi. Madde yukarıda italikle gösterildiği biçimde tadil edildi.1297 

Hesap dönemi
Madde 11. — TEK’in hesap dönemi takvim yılıdır.
Diğer malî konular
Madde 12. — a) İşletme bütçeleri, faaliyet raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım 

ve finansman işleri, bilanço ve netice hesapları, 12. 3. 1964 tarihli 440 ve 441 sayılı 
kanunlara göre yürütülür. Yatırım finansman programlarında 30. 9. 1960 tarih ve 91 
sayılı Kanun uygulanır.

b) Elektrik fiyat ve tarifeleri bütün işletme ve idare giderleri ile her türlü vergileri 
karşıladıktan sonra net sabit kıymetler üzerinden % 8 den az olmamak üzere bir gelir 
gözetmek suretiyle hazırlanır.

c) TEK’in yapacağı her türlü istikraza Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir.
BÖLÜM - IV

Yönetim
Yönetme ve temsil
Madde 13. — TEK, bu kanun ile diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu 

kararları uyarınca Genel Müdür tarafından yönetilir.
Teşekkülü, idare ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı genel müdür 

temsil eder. Genel Müdür, temsil yetkisini genel hükümlere göre devredebilir.
Yönetim Kurulu
Kuruluş
Madde 14. — TEK’in Yönetim Kurulu:
a) Genel müdürle teşekkülün genel müdür yardımcılarından ilgili Bakanca 

belirtilecek birisi,

1297  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 78 (8 Mayıs 1970), s. 659.
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b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye,
c) Bakanlığın inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, olmak üzere 

dört kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun başkanı genel müdürdür.
Kurul başkan ve üyelerinin nitelikleri hakkında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü 

hükümleri uygulanır.
Genel müdür dâhil, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacaklarla, 

bakanlıkça inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet konulanyle ilgili çeşitli ihtisas 
kollarının gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması 
esas ve ilkesine göre inhası, Maliye Bakanlığınca inha olunacak üyenin ise, teşekküle 
tahsis olunan sermayenin en verimli şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi ve 
tecrübelere sahip bulunması şarttır.

Genel müdürle teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak üye 
tayinlerindeki usule göre değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üyelerin hizmet 
süreleri 3 yıl olup sürelerini dolduranlar tekrar atanabilirler. Niteliklerini yitirenler 
atanmalarındaki usule göre bu süre dolmadan da değiştirilirler. Bunların yerlerine 
getirilenler değiştirilen üyenin süresini tamamlarlar. 

14 ncü madde üzerinde Zonguldak milletvekili Hüseyin Baytürk tarafından 
verilen ve a, b, c bentlerinde yazılı dört kişiden kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden 
başka 440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirtilen esaslara göre bir de işçi üyenin 
bulunmasını öneren değişiklik önergesi Geçici Komisyon Başkanı Cahit Karakaş’ın 
(Zonguldak) katılmaması nedeniyle kabul edilmedi.1298 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 15. — TEK’in en yüksek seviyede yönetme ve karar alma organı olan 

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1. Kalkınma Plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel müdürlükçe 

hazırlanacak uzun vâdeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarım karara 
bağlamak,

2. Bakanlığın onaylamasına sunulacak tamamlama yatırımları hakkında teklifte 
bulunmak,

3. İdame ve yenileme yatırımları hakkında karar vermek,
4. Yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri 

incelemek, gerekli karaları alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak,
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme, bütçe ve kadrolarını aynen veya 

değiştirerek onaylamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişiklikleri yapmak,
6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla netice hesaplarını tasvibederek 

ilgili mercilerin onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun 
olarak faaliyet raporlarını düzenlemek,

7. Bu kanun  ve genel hükümlere göre ayrılması gerekli ihtiyat ve karşılık 
(Provizyon) miktarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmek ve teklifte bulunmak,

1298  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 78 (8 Mayıs 1970), 
s. 661-662. 
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8. Genel Müdürlük tarafından sunulacak 3 aylık faaliyet raporlarım ve burada 
teşekkül ve müesseselerinin o devreye ait malî vaziyetini gösteren mizan, cetvel, 
teşekkülle ilgili olarak düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri 
inceliyerek icabında Genel Müdürlüğe gerekli direktifleri vermek,

9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak teklifleri inceliyerek borçlanma 
şartlarını ve limitini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek,

10. Teşekküle Ibağlı müesseselerin kurulması hususunda karar vermek, statülerini 
tesbit etmek ve gerekli hallerde değiştirmek,

11. A) Müesseselerim yönetim komitelerince alman kararlardan 440 sayılı 
Kanunla özel kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim kurulu kararını gerektiren 
konularla ilgili olanları inceliyerek karar vermek,

B) 440 sayılı Kanun ve Tüzüğü uyarınca, Yönetim Kurulu onayı alınması 
gerekmiyen konularla ilgili olarak müesseseler Yönetim Komitelerince alınmış 
kararlardan mevzuat ve Yönetim

Kurulu prensip kararlarına uygun olmayanlar üzerinde Genel Müdürlükçe 
yapılacak teklifler dolayısiyle, inceleme yaparak, gerekir se kararı, iptal etmek,

12. İştirakler yapılması, icabında devir veya tasfiyesi hususunda Bakanlık yoliyle 
Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak,

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konularına giren yeni teşebbüsler 
üzerinde incelemelerde, bulunmak, kuruluş halindeki işletmelerin idare tarzlarını 
ve çalışma esaslarını tesbit etmek, bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla ilgili 
yatırım faaliyetlerini izlemek; 440 sayılı Kanunda belirtilen amaca ulaşacak şekilde 
çalışma imkânını kaybeden ve çalışmaları teşekkül veya müessesenin ana faaliyet 
konuları bakımından zorunlu olmıyan işletmelerin kapatılmasına karar vermek, 
elden çıkarılması gereken işletmeler hakkında Bakanlık yoliyle Bakanlar Kuruluna 
teklifte bulunmak,

14. Yurt içinde şube açmak ve kapamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları 
ile yetki ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi 
gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak Personel Yönetmeliğini inceliyerek 
Bakanlığın tasvibine sunmak,  teşekküle müessese ve işletmeler personelinin 
görev, sorumluluk ve yetki sınırlarını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile diğer 
yönetmelikleri inceleyip onaylamak,

16. Teşekkül ve müesseselerin işleri icabı gayrimenkuller üzerinde aynî haklar 
tesisi, kaldırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruf hakkında karar vermek,

17. — 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrası saklı kalmak üzere 
teşekkülün ve müesseselerin mal ve hizmet fiyatlarını tesbit etmek,

18. Teşekkülün ihtilaflı işlerini teşekkül ve müesseseler için menfaat mülâhaza 
edildiği takdirde sulh ve tahkim yoliyle halletmek, dâvadan vazgeçmek, dâvayı takip 
veya temyiz etmemek hususunda karar vermek,

19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların silinmesine karar, vermek,
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20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım ve ihale işlerinin tabi olacağı genel 
prensipleri ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limitlerini tesbit etmek,

21. Teşekkül genel giderlerinden teşekküle ve müesseselerin her birine düşen 
hisselerin dağıtım esaslarını tesbit etmek,

22. Teşekkül ve müesseselerin ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve 
sergilere iştirak etmek konularında karar vermek,

23. a) Teşekkül personelini atamak, gerektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere 
devretmek, 

b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını atamak ve müessese idarecileri 
arasından yönetim komitesinde katılacakları seçmek,

24. Teşekkül ve müesseselerin tüzel kişilikleri adına imza atmaya yetkili olanları 
genel müdürlüğün teklifi üzerine, tesbit ve yetkinin derecesini tâyin etmek,

25. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sözü geçen yasak ek görevler 
dışında kalan profesörlük, öğretmenlik görevlerinde çalışacaklarla ek görev olarak 
teşekkül iştiraklerinden yalnız birinin idare meclisinde, murakıplığında veya tasfiye 
memurluğunda bulunacaklar hakkında muvafakat veya karar vermek.

26. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi uyarınca teşekkül ve müesseseler 
personeline verilecek

yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak,
27. Bakanlar Kurulu karariyle atananların görevlerinden doğan hususlardan 

dolayı haklarında kanuni kovuşturma yapılması gerektiği hallerde durumu Bakanlığa 
intikal ettirmek,

28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler tarafından verilmiş görevleri yapmak,
29. Bu maddede yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu kararına bağlanması 

kurulca uygun görülen konularla yönetmeliklerde Yönetim Kurulu kararı alınması 
belirtilen hususlar hakkında karar almak, 

Yönetim Kurulu, bu maddenin 3, 4, 5, 16, 17,18, 19, 22 ve 25 nci bendlerinde 
yazılı hususlarda sorumluluğu kurula aidolmak şartiyle genel müdüre yetki vermeyi 
kararlaştırabilir.

Genel müdür de devralacağı bu yetkilerden gerekli gördüklerini sorumluluğu 
kendisine aidolmak şartiyle müessese müdürleriyle alt kademeye devredebilir.

11 Mayıs 1970 Pazartesi günü toplanan 79 ncu Birleşimde tasarının maddelerine 
devam edildi. 

Yönetim Kurulunda sorumluluk
Madde 16. — Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, teşekküle verilen sermayeyi ve 

sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik prensiplerine uygun olarak kullanma 
ve değerlendirmede gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine 
davranışlardan sorumludurlar.
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Genel Müdür atama
Madde 17. — Genel Müdür, 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atanır.
Madde üzerinde değişiklik önergesi veren Edirne milletvekili Cevat Sayın’ın 

takririne uyularak “Bakanlığın” yerine “Bakanının” ifadesi kabul edildi.1299 
Görev ve yetkileri
Madde 18. — Genel Müdürün başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1. — Teşekkülü kanun ve tüzük hükümleriyle yönetim kurulu kararlan dâhilinde 

yönetmek,
2. — Teşekkül amaçlarının gerçekleştirilmesi için uygulanacak esaslar ve 

yapılacak işlemler hakkında doğrudan doğruya kendisine bağlı görevlilere direktif 
vermek ve bunlar tarafından getirilecek sorunlar üzerinde gerekli tedbirleri almak, 
mevzuata göre belirli mercilerin onayına ihtiyaç gösteren kararları bu mercilerin 
onayına sunmak, 

3. — Kalkınma plânını ve teşekkülün gelişme imkânlarını göz önünde tutarak 
hazırlıyacağı projeleri ilgili mercilere sunmak,

4. — Teşekkül ve müesseselerinin uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman 
programlarını kalkınma plânı ile programlarına uygun olarak hazırlatıp yetkili 
mercilerin onayını sağlamak,

5. — Teşekkül ve müesseselerine ait işletme bütçeleriyle kadroları, yıllık 
programdaki hedeflere uygun olarak ve gerektiğinde daha uzun devreler için 
hazırlatıp yönetim kuruluna sunmak,

6. — Yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin uygulanma ve 
gerçekleştirilmelerini sağlamak ve faaliyet sonuçları hakkında ilgili mercilere bilgi 
vermek,

7. — Teşekkül sermayesi ile diğer malî kaynaklarının amaca uygun olarak 
kullanılmasını sağlamak,

8. — Teşekkül organizasyon plânının ve personel politikasının hazırlanmasını, 
yetkili mercilerin onayından sonra uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

9. — Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini ve çalışma ahengini sağlamak,
10. — Genel Müdür bu yetkilerinden gerekli gördüklerini sorunluluğu kendisine 

aidolmak şartiyle alt kademelere devredebilir.
Sorumluluğu
Madde 19. — Genel Müdür, bu sıfatı ile aldığı bütün karar ve icraatında gereken 

gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.
Genel Müdür yardımcıları atama
Madde 20. — TEK’de, Genel Müdüre işlerinde yardım etmek üzere üç Genel 

Müdür yardımcısı bulunur. Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atanırlar.

1299  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 79 (11 Mayıs 1970), s. 676.
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20nci madde üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Hüseyin Baytürk (Zonguldak), 
teklif edilen Genel Müdür yardımcıları sayısının yetersiz kaldığını, üçüncü bir etüt 
ve plânlama işleri için teknik muavin, inşa ve tesis işleri için dördüncü bir muavin ve 
işletme işleri için de beşinci bir muavinin gerekli olduğunu; Reşit Ülker (İstanbul) 
tasarıda genel müdür yardımcıları sayısının “gereği kadar” olmasını; Salih Zeki 
Köseoğlu (Rize), TEK’in beş büyük bölümü için birer Genel Müdür Muavini 
gerektiğini; Rıfkı Danışman (Erzurum), beş Genel Müdür muavinine ihtiyaç 
duyulduğunu; Hüsamettin Başer (Nevşehir), “yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı 
tâyin edilir” eklenmesini istediler. Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanı Sabit Osman 
Avcı’nın (Artvin) açıklamalarından sonra Baytürk’ün ve Köseoğlu’nun beş genel 
müdür yardımcılığı teklifleri kabul edildi.1300

Görev ve yetkileri
Madde 21. — Genel müdür yardımcıları, genel müdürden aldıkları direktif ve 

yapılan iş bölümü esasları çerçevesinde görev yaparlar.
BÖLÜM - V.
Koordinasyon

Koordinasyon sağlanması
Madde 22. — DSİ, 5 yıllık ve yıllık yatırım programlarını yaparken sudan 

elektrik üretimi ile ilgili olarak programına almak istediği projelerde TEK in elektrik 
tesisleriyle ilgili taleplerini nazarı itibara almak zorundadır.

DSİ ve TEK sudan enerji üretimi tesislerinin, etüt, plânlama, kurulma, inşa ve 
işletme işlerinde devamlı işbirliği yapacaklardır. 

Her iki idare arasında gerekli koordinasyon Bakanlıkça sağlanır.
22 nci madde üzerinde Güven Partisi grubu adına söz isteyen Hasan Tosyalı 

(Kastamonu), maddeye, TEK’in Köy işleri Bakanlığının ilgili dairesi ile de 
koordinasyonu sağlayıcı bir hüküm konulmasında fayda gördüklerini; Rıfkı 
Danışman (Erzurum), başkaca bir hükme gerek olmadığını; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sabit Osman Avcı (Artvin), koordinasyonun sadece Köy İşleri Bakanlığı ile 
değil bütün diğer ilgili teşekküllerle yapılması hakkında bütün elektrik işlerine ait bir 
tüzük yapılacağını belirttiler. HasanTosyalı (Kastamonu), kanun yürürlüğe girdikten 
sonra en geç bir yıl içerisinde zaten tüzük çıkarılması gerektiğini, fakat maddede 40 
000 köyün işlerinden sorumlu olan Köy İşleri Bakanlığı ile bir koordinasyona ait 
bir tek kelime olmadığını ve bunun kanunda yer alması gerektiğini ifade etti. Ahmet 
Şener  (Trabzon),  7 nci maddede aslında Köy işleri Bakanlığı ile bir koordinasyonun 
yapılacağına dair sarahat bulunduğunu; İlyas Kılıç (Samsun), Köy İşleri Bakanlığı 
bünyesinde köy elektrifikasyonu ile ilgili kısımların eklenmesi gerektiğini; Rıfkı 
Danışman (Erzurum), TEK özerk bir idare olduğu için Genel Müdürlüğün Bakanlıkla 
arasındaki koordinasyon için maddeye ihtiyaç olduğunu; Geçici Komisyon adına 
Cahit Karakaş (Zonguldak), TEK ile DSİ arasında koordinasyon sağlanması denilirse 
meselenin açıklığa kavuşacağını belirttiler.1301 

1300  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 79 (11 Mayıs 1970), s. 678.
1301  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 79 (11 Mayıs 1970), s. 680-685.
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BÖLÜM — VI
Müessese, işletme ve iştirakler

Genel hükümler
Madde 23. — TEK’e bağlı müesseselerle işletmelerin kuruluşları, teşekkülle 

müesseselerinin birbiriyle olan münasebetleri, iştiraklerin yapılması ve yönetimleri 
hakkında 440 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak TEK elektrik üretim, iletim 
ve dağıtım tesisleri işletmelerini müessese olarak teşkilâtlandırmaya mecbur değildir.

Müessese personelinin atanmaları
Madde 24. — a) Müessese müdürleri ve varsa müessese müdür yardımcılarının 

atanmaları ile müessese idarecileri arasından yönetim komitesine katılacak üç üyenin 
seçimi genel müdürün teklifi üzerine teşekkül yönetim kurulu karariyle yapılır.

Yönetim komitesine katılacakların seçiminden müessese faaliyetlerinin hâkim 
vasfı göz önünde tutularak, çeşitli fonksiyonları temsil eden görevlilerin bir komitede 
toplanması ilkesine uyulur.

b) Bakanlar Kurulunca belli edilecek müesseselerin yönetim komitelerine 
katılacak işçi üyeler, 440 sayılı Kanun ve Tüzüğünde belirtilen esaslara göre seçilir.

c) Müessese müdür ile yardımcıları ve yönetim komitesi üyeleri atanma veya 
seçilme usullerine göre değiştirilebilirler.

d) Müesseselerin diğer personelinin atanmaları teşekkül topluluğuna ait personel 
yönetmeliğine göre yapılır.

Müessese ve işletmelerin gözetimi
Madde 25. — TEK kendine bağlı olan müesseselerle, teşekkül ve müessese 

işletmeleri çalışmalarını kanun, tüzük ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak 
yürütülmesini gözetmekle görevlidir.

Bu maksatla, gerekli hallerde, müessese ve işletmelerin hesaplarını, işlemlerini 
tetkik, teftiş ve tahkik ettirebileceği gibi iktisadi malî durum tesbitleri de yaptırabilir. 

Tahkikatın selâmeti bakımından işten el çektirmeyi gerektiren hususlarda bu 
işlemin nasıl yürütüleceği, tetkik, teftiş ve tahkike yetkili organların görev ve yetkileri 
yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Müesseselerin, 
teşekkül ve yönetim kurulu kararı ile yürütülen işlemleri Bakanlıkça da teftiş ve 
icabında tahkike tabi tutulabilir.

BÖLÜM — VII
Çeşitli hükümler

TEK’in dışında elektrik tesisleri kurulup işletilmesi, elektrik üretimi ve iletimi
Madde 26. — a) Enterkonnekte sisteme bağlanan belediye, köy ve diğer âmme 

hüviyetindeki hükmi şahıslar yeniden üretim ve iletim tesisi kuramazlar.
b) Tesisleri enterkonnekte sisteme bağlı bulunmıyan belediyelere, köy ve diğer 

âmme hüviyetindeki hükmi şahıslara TEK’in mütalâası alınmak şartiyle Bakanlık 
tarafından elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmak ve işletmek ruhsatı verilir.
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c) Otoprodüktörlere TEK’in mütalâası alınmak suretiyle Bakanlık, elektrik 
üretim ve iletimi tesisleri kurma ve isletme ruhsatı verebilir. 

26 ncı madde üzerinde Reşit Ülker (İstanbul) tarafından verilen ve maddenin 
1 nci fıkrasına “Bunlar, ancak lüzum ve zaruret olduğu takdirde Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının müsaadesiyle TEK ile müştereken bu tesisleri kurabilirler 
ve işletebilirler” ibaresinin eklenmesine dair önerge kabul edilmedi.

Dağıtım
Madde 27. — Belediyeler, köyler ve diğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar 

dağıtım şebekelerini kendi sınırları içerisinde kalmak üzere kendileri kurabilir ve 
işletebilirler. Ancak kendi yetkili organlarının kararı ve TEK’in idare Meclisinin 
kabulü şartiyle işletmelerini tesisleriyle beraber devir zamanındaki kıymetleri 
üzerinden TEK’e devredebilirler. Bu tesisler her hangi bir suretle geri verilemez ve 
devredenler yeniden dağıtım tesisi kuramazlar.

İstanbul milletvekili Reşit Ülker, maddeye “Bir dağıtım şebekesi sahasına bir 
işletmeden başka işletmeler cereyan veremezler” ibaresinin eklenmesini, Nevşehir 
milletvekili Hüsamettin Başer ise maddeye “Ancak kendi yetkili organlarının kararı 
ve TEK›in idare meclisinin kabulü suretiyle işletmelerini tesisleriyle beraber yapıldığı 
zamandaki kıymetleri üzerinden TEK›e devredebilirler” cümlesinin eklenmesini 
talep eden değişiklik önergeleri verdiler, ancak bu önergeler kabul görmedi.1302 

Riayeti mecburi şartlar
Madde 28. — Dağıtım tesislerini kendileri kuran ve işleten belediyeler, köyler 

ve diğer âmme hüviyetindeki hükmi şahıslar bu tesislerini kurarken ve işletirken 
aşağıdaki şartlara riayete mecburdurlar:

a) Bakanlık TEK ve ilgililerle birlikte tesbit ve Bakanlıkça tasdik edilecek 
programlara uygun olarak, elektrik dağıtım tesislerini ihtiyaçlara göre ıslah, takviye 
ve tevsi etmeye devam etmek,

b) TEK’ten satmaldığı elektrik enerjisi bedellerini TEK ile yapacağı sözleşmeye 
göre zamanında ödemek ve sözleşme şartlarına uymak,

Bu şartlara uymıyan kuruluşların satış hakları bakanlığın kararı ile kaldırılır ve 
tesisleri rayiç değeri üzerinden TEK’e devredilir.

a bendindeki şartlan yerine getirmek amaciyle belediyeler, köyler ve âmme 
hüviyetindeki hükmi şahıslar, elektrik satışından elde edecekleri tahmini gelirin % 5 
inden az olmıyan bir meblâğı her yıl bütçelerine bir fon olarak koymaya mecburdurlar. 
Adı geçen fon bütçede ayrı bir fasılda gösterilir ve bu meblâğ başka yere harcanmaz.

Madde üzerinde Reşit Ülker (İstanbul) ve Hüseyin Baytürk (Zonguldak) % 5 
oranının çok az olduğunu ifade ettiler. Geçici Komisyon Başkanı Cahit Karakaş 
(Zonguldak), özellikle büyük şehirlerde elektrikten elde edilen gelirin elektriğe 
harcanmaması sebebiyle elektrik şebekelerinin bakımının yapılamadığını, maddenin 
bu sıkıntıyı gidermeye yönelik olduğunu belirtti. Reşit Ülker’in (İstanbul), 

1302  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 79 (11 Mayıs 1970), s. 690.
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“Dağıtım şebekesi işletmesi uhdelerinde bırakılan işletmelerin elektrik tarifeleri 
elektrik maliyetlerinin yüzde 8 inden az olmamak üzere net bir gelir gözetmek 
suretiyle hazırlanır. Yukarıdaki (a) ve (b) bendleri hükümleri bu tarife imkânlarının 
sağlanmasına rağmen yerine getirilmediği takdirde uygulanır” şeklinde bir (c) bendi 
eklenmesi ve Tufan Doğan Avşargil’in (Kayseri), 28 nci maddenin son cümlesindeki 
“harcanmaz” kelimesinin “harcanabilir” şeklinde değiştirilmesini isteyen değişiklik 
önergeleri kabul edilmedi.

Belediyelerce ödenmiyen enerjiye ait belgelerin resmî belge sayılacağı
Madde 29. — Satılan elektrik enerjisi bedellerinin ödenmesine dair TEK 

tarafından alıcıya yapılacak bildiri üzerine, bu bedellerin ödenmemesi halinde, 
TEK’ce düzenlenen ve alıcının tükettiği enerji miktarlarını ve bedellerini gösteren 
belgeler, icra ve iflâs Kanununun 68 nci maddesinde yazılı belgelerden sayılır. 

Madde ile ilgili Reşit Ülker (İstanbul), bir değişiklik önergesi verdi ve “diğer 
elektrik işletmeleri de bu hükümden yararlanırlar” ibaresinin eklenmesini talep etti. 
Ancak bu önerge kabul görmedi. 

Hidro - elektrik tesislerin devri
Madde 30. — DSİ tarafından inşa edilen hidro-elektrik tesisler maliyet bedeli 

üzerinden TEK’e devredilir.
Çok maksatlı projelerin enerji maksatlarına düşen maliyet hisselerinin tesbiti 

ile devir muamelelerine ait esaslar bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 
ay içerisinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
tesbit olunur.

Haczolunmıyan tesisler
Madde 31. — TEK’in tesisleri haczolunamaz.
TEK tesislerinin korunması
Madde 32. — TEK tesislerini korumakla görevli olanlar bu görevlerini yerine 

getirmede, genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkileri kullanırlar. Ancak, bu hak 
ve yetkileri genel zabıta memurları işe el koyuncaya kadar sürer. Bu görevliler ve 
bunların yetkileri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ;çişleri Bakanlığı tarafından 
birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.

Madde üzerinde Reşit Ülker (İstanbul) söz aldı ve bu maddenin altına “bu hüküm 
diğer elektrik işletmeleri hakkında da uygulanır” ibaresinin eklenmesini istedi. Bu 
önerge kabul görmedi. 

Sokak, park, meydan gibi yerlerin aydınlatılması
Madde 33. — Elektrik İşletmeleri TEK tarafından yürütülen şehir ve kasabalarda 

sokak, park, meydan gibi umumi yerlerin aydınlatılması, bunlara ait proje ve tesisler, 
TEK le belediyeler arasında düzenlenecek bir anlaşmaya göre, TEK tarafından yapılır. 
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Kadro
Madde 34. — Kadrolar, işletme bütçelerinin ekini teşkil eder. Teşekkül ve 

teşekküle bağlı işletmelerin kadroları Genel Müdürlükçe; müessese ve müesseselere 
bağlı işletmelerin kadroları müesseselerce hazırlanır. Mevzuat hükümlerine göre 
üst mercilerin kararına bağlı olanlar dışındaki kadrolar işletme bütçeleriyle birlikte 
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

Personel rejimi
Madde 35. — TEK ve müesseseleri ile işletmeleri personeli İktisadi Devlet 

Teşekkülleri personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürürlükteki kanun, tüzük ve 
Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

Madde 36. — DSİ tarafından yapılarak TEK e devredilen elektrik tesislerinin 
gümrük ve benzeri resim ve hare muafiyetleri aynen devam eder. Barajlar ve enerji 
nakil hattı direkleri Bina Vergisinden muaftır.

37 nci maddeye sıra geldiğinde madde üzerinde söz alan İlyas Kılıç (Samsun) 
2 nci fıkrada yürürlükten kaldırılan kanunun 2819 sayılı kanun olduğunu, bunun 
Elektrik İdaresi Etüt İşleri Dairesi ve halen çalışan bir daire olduğunu, yararlı bir 
kurum olduğundan bu kurumun kaldırılmaması gerektiğini belirtti. Reşit Ülker 
(İstanbul), kaldırılması öngörülen kanunlardan 3645 sayılı Kanunun İstanbul 
Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devrine dair Kanun, 3481 numarasını taşıyan Kanunun İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünün Teşkilât ve işletmelerine dair kanun, 4762 sayılı Kanunun 
İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketinin 
satın alınma sözleşmesinin onaylanmasına ve İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri idaresine devrine dair kanun olduğunu belirterek 7 nci bentteki “3645, 
3481 ve 4762 sayılı kanunlar” ibaresinin çıkarılması gerektiğini, ve İETT Umum 
Müdürlüğünün imtiyaz ve hizmet sahasındaki iletim dağıtım mevzuundaki imtiyaz, 
hak ve vecibelerinin devam edeceği hükmünün korunmasını istedi. Hüseyin 
Baytürk (Zonguldak), söz konusu kurumların yararlı olduğunu ve kaldırılmaması 
gerektiğini, G. P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), Elektrik İşleri 
Etüt İdaresinin olduğu gibi korunmasının gerekli olduğunu savundular.  Salih Aygün 
(Amasya), İsmail Hakkı Alaca (Kars), Nuri Bayar (Sakarya) ve Musa Doğan (Kars) 
benzer görüşleri dile getirdiler. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman 
Avcı’nın (Artvin) ve Komisyon adına Cahit Karakaş’ın (Zonguldak) enerji işlerinin 
tek bir elde toplanması gerektiği hususundaki açıklamaları kabul gördü. Tasarının 
görüşülmesine sonraki birleşimde devam edilmek üzere oturuma son verildi.1303

18 Mayıs 1970 Pazartesi günü yapılan 82 nci Birleşim, İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker’in Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu TEK tasarının 37 nci maddesinin (b/7) 
bendinin madde metninden çıkarılmasını öneren teklifinin görüşülmesiyle başladı. 
Ayrıca Samsun milletvekili İlyas Kılıç, 37 nci maddenin 2 nci fıkrasının Karma 

1303 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 79 (11 Mayıs 1970), 
s. 691-713. 
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Komisyonda kabul edilen şekli yerine Hükümet tasarısındaki şekli ile kabulünü 
talep eden önergesini verdi. Başbakan Demirel Meclis Başkanlığından tasarının 
komisyona iadesini istedi. Tasarı geri verilerek üzerinde değişiklik gerçekleştirildi 
ve tasarı Meclis’e yeniden 12 Haziran 1970 Cuma günü toplanan 102 nci Birleşimde 
geldi. 37 nci madde yeniden okundu:

Kaldırılan ve istisna edilen hükümler
Madde 37. — a) Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 2805 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi (D) fıkrası ile 6 ncı maddesi.
2. 2819 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı olan hükümleri,
3. 6200 sayılı Kanunun 28 nci maddesi (E) fıkrası.
b) Aşağıdaki hükümlerin bu kanuna muhalif olanları yürürlükten kaldırılmıştır.
1. 2805 sayılı Kanunun 7 ve 9 ncu maddeleri ile 8 nci maddesinin (C) fıkrası,
2. 6200 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin enerji satışına dair hükmü,
3. 4483 sayılı Kanun,
4. 1580 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi (4/A) bendi ile aynı maddenin 5 nci 

fıkrası,
5. 7116 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (F) fıkrası,
6. 6973 sayılı Kanun ile bu kanuna bâzı maddeler ekliyen 7347 sayılı Kanun,
7. 3645, 3481 ve 4762 sayılı kanunlar,
8. 4325 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştiren 7004 sayılı Kanun.
c) Aşağıdaki hükümler TEK’e uygulanmaz:
6973 sayılı Kanunun 7347 sayılı Kanunla değişik 3 ncü maddesinin (O) fıkrasının 

(2/a),
(2-b) ve 3 ncü bendi.

BÖLÜM - VIII
Geçici hükümler

TEK’e devredilecek tesisler
Geçici Madde 1. — a) Etibankın enerji grupu her türlü hak ve vecibeleri ve 

mukayyet değerleri üzerinden bütün aktif ve pasifleri,
b) Otoprodüktıör tesisleri haricolmak üzere Etibanka ait bütün elektrik üretim, 

iletim ve dağıtım tesisleri, bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar ve TEK’in faaliyet 
konularına giren iştiraklerdeki hisseleri mukayyet değerleri üzerinden taahhütleri de 
dâhil olmak üzere her türlü hak ve vecibeleri,

c) Otoprodüktör tesisleri haricolmak üzere,
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne ait bütün elektrik üretim, iletim ve dağıtım 

tesisleri ile bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar, 30 ncu madde esasları dâhilinde 
tesbit edilecek maliyetlerden Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş amortisman 
miktarları düşülerek elde edilecek bedeller üzerinden her türlü hak ve vecibeleri ile 
birlikte TEK’e devredilir.
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d) Etibanik ve DSİ den TEK’e mukayyet değerleri ile devrolunan varlıklar, 440 
sayılı Kanun gereğince, mâkul değerleri yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilir.

Geçici Madde 2. — a) Belediyelere ve belediyelerce kurulan kurum, birlik ve 
ortaklıklar ile özel bir kanunla kurularak işletilmesi belediyelere bırakılan veya 
belediyelere bağlanan elektrik idarelerine ait üretim ve iletim tesirleri, (zaruri 
hallerde TEK’in mütalâası alınmak suretiyle Bakanlıkça verilecek özel izinli iletim 
ve üretim tesisleri hariç.)

b) iller Bankasına ait üretim ve iletim tesisleri, Devir sırasındaki kıymetler 
üzerinden bütün hak ve vecibeleri ile birlikte TEK’e devrolunur. 

Bu devirler Bakanlıkça onaylanacak program gereğince bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren 2 yıl içinde tamamlanır. Ancak, henüz inşaası bitirilmemiş 
tesisler, bu süreye bakılmaksızın kesin kabulü yapılarak tamamlanmalarından sonra 
devrolunur.

Geçici Madde 3. — Belediyeler ve İller Bankasından TEK’e devrolunan tesislerin 
bedellerinin ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir.

a) Tesisleri TEK’e devrolunan belediyelerin İller Bankasına olan ve 691 sayılı 
Kanunla konsolide edilmiş bulunan borçları sebebiyle Hazineye karşı doğan 
taahhütlerine mahsubedilmek suretiyle ödenir. Bakiye borç hakkında da (b) fıkrası 
hükmü uygulanır. Bu ödeme şekli, 691 sayılı Kanuna göre konsolide edilmiş borçlar 
ile bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar doğacak borçlar için uygulanır. 

b) Hazineye borçlu olmıyan belediyelerin TEK’e devredilecek tesislerinin 
bedelleri bu belediyelere Hazine tarafından nakden ve bütçe ile belli edilecek yıllık 
taksitler halinde ödenir.

Ancak, Hazinenin alacaklı bulunduğu genel ve katma bütçeli idareler, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve diğer kamu teşebbüslerine bu belediyelerin borçlu olmaları 
halinde bu ödemeler Hazinece mahsubat yapılır.

c) Belediyelerin iller Bankasına olan fon borcu da Hazine tarafından yılda en 
çok 12 milyon lira tutarında taksitler halinde bütçeye konulacak ödeneklerle iller 
Bankasına nakden ödenir.

d) İkizdere Santralinin TEK’e devri sebebiyle İller Bankasına olan borç her yıl 
bütçeye konulacak ödeneklerle nakden ödenir. Ancak bu tesis için bütçeden yapılmış 
olan ödemeler bu borçtan indirilir. 

e) Devredilecek, tesislerin inşası ile ilgili olarak Devletçe yapılmış olan hibeler, 
tesbit edilecek kıymetlerden düşülür.

Geçici madde 4. Etibank nezdinde mevcut Enerji Grupu borçlu cari hesabının 
devir tarihindeki bakiyesi Etibankça Hazine borçlu hesabına, buna karşılık kurumca 
bu meblâğda Hazinenin ödenmiş sermaye hesabına aktarılır. Etibankça Hazine 
borçlu cari hesabına kaydolunan meblâğ, 1971 yılından itibaren 10 yıl vadeli ve % 5 
faizli Devlet tahvilleri verilmek suretiyle 20 eşit taksit halinde tasfiye edilir. Maliye 
Bakanlığı bu borcu gerektiğinde erken ödemeye yetkilidir.
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Geçici 1 ve 2 nci maddelere göre TEK’e devredilecek varlıkların tesbiti ve devir 
bilançosunun düzenlenmesine ait işler her defasında Bakanlık, Maliye Bakanlığı, 
ilgili kurum ve belediye ile TEK tarafından seçilecek birer üyeden kurulu bir kurul 
tarafından yapılır.

Bu kurul kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 6 ay içerisinde 
yapılacak devir yönetmeliğine göre çalışır.

Bu yönetmelik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Maliye, İçişleri ve İmar ve İskân 
bakanlıkları tarafından hazırlanır.

TEK’e geçecek personel
Geçici Madde 5. — a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Etibankın Enerji 

Grupu personeli ile Etibankın elektrikle ilgili işlerde çalışan bütün personeli yeni 
bir tâyin işlemine lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi özlük haklan saklı kalmak 
üzere, TEK’e geçer. 

b) Bu kanunun geçici 1 nci ve 2 nci maddeleri gereğince belediyeler, Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü ve İller Bankasından TEK’e devrolunacak personel, TEK 
ile bu kuruluşların her biri tarafından müştereken tesbit olunur.

Tesbit olunan bu personel, listeleri TEK’in Yönetim Kurulunca onanmakla 
ayrıca bir tâyin işlemine lüzum kalmadan ücret, emeklilik gibi özlük haklan saklı 
kalmak üzere TEK’e geçer.

İmtiyaz hakları
Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayınlanmasından önce belediye elektrik 

işletmelerine intikal etmiş bulunan imtiyaz hakları, vecibeleri ve tesisleri bu 
işletmelerin devri ile, Devletçe verilmiş imtiyaz sahibi şirketlere ait imtiyaz hukuk 
ve vecibeleri ve tesisleri, imtiyaz sözleşmesinin her hangi bir suretle sona ermesi 
halinde TEK’e geçer.

Geçici madde 6 hakkında İstanbul milletvekili Reşit Ülker 3645 sayılı Kanun 
ile imtiyazlı bir müessese halinde kurulmuş bulunan İETT Umum Müdürlüğünün 
imtiyaz ve hizmet sahasındaki iletim ve dağıtım mevzuundaki imtiyaz hak ve 
vecibelerinin devam etmesi hususunda bir önerge sundu.  Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanının açıklamasından sonra bu önerge Meclis tarafından reddedildi.1304

Geçici Madde 7. — Elektrik imtiyazı mevcut bölgelerde, imtiyaz hukuku 
mahfuz kalmak kaydiyle, imtiyaz sahibi tarafından karşılanmıyan elektrik ihtiyacı, 
yapılan masraflar imtiyazlı şirketten tahsil edilmek kayıt ve şartı ile Devlet adına 
TEK tarafından doğrudan doğruya karşılanır.

Vergi, resim ve harç muafiyeti
Geçici Madde 8. — Bu kanunun uygulanması sebebiyle yapılacak, devir, tescil 

ve diğer işlemler her türlü vergi, resim, harç ve malî mükellefiyetten müstesnadır.

1304  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 102 (12 Haziran 1970), 
s. 326-327.
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TEK’in ilk hesap dönemi
Geçici Madde 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna 

kadar olan süre, TEK’in ilk hesap dönemidir.
Devralınacak dosya, evrak ve demirbaşlar
Geçici Madde 10. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1 ve 2 nci 

maddelerinin uygulanması dolayısıyla TEK’e devrolunacak idare, kuruluş, kurum 
ve işletmelerin bu kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen işlerle ilgili her türlü dosya 
ve evrakı geçici 1 ve 2 nci maddelerdeki süreler içinde TEK’e devrolunur.

Geçici 10 ncu madde 10 üzerine C.H.P. grubu adına Hüseyin Baytürk (Zonguldak) 
söz aldı ve maddenin atıfta bulunduğu geçici 1 ve 2 nci maddelerde süre bulunmadığını, 
ek bir maddeyle sürenin belirlenmesini istedi. Geçici Komisyon Başkanuı Cahit 
Karakaş (Zonguldak) söz konusu sürenin tesislerin devri mânâsını taşıdığını söyledi 
ve önerge kabul görmedi.1305  İzmir milletvekilleri Naki Üner, Şükrü Akkan, Trabzon 
milletvekili Necati Çakıroğlu ve Rize milletvekili Hasan Basri Albayrak, tasarıya bir 
geçici madde daha eklenmesini ve köylerin elektriklendirilmesi için yurtta harcanan 
beher kilowatsaat enerjiden birer kuruş pay alınmasını teklif ettiler. Bu önerge uzun 
müzakerelerden sonra Meclis tarafından kabul edildi ve 15 Haziran 1970 tarihinde 
yapılan 103 ncü Birleşimde tasarıya eklendi1306:

GEÇİCİ MADDE 11. — Ürettiği, imal ettiği veya işlediği malda ton basma 
ortalama 2 000 kilovatsaatten fazla elektrik enerjisi kullanan yerlerde münhasıran 
bu maksatla kullanılan elektrik enerjisi ile genel ve katma bütçeden tahsisat alan 
resmî dairelerin ve elektrik istihsal ve tevzi kuruluşlarının doğrudan doğruya elektrik 
üretimi ve iletimi için sarf ve istihlâk ettikleri elektrik  muaf olmak üzere, Türkiye’de 
sarf ve istihlâk edilen elektriğin beher Kwh’inden 1 kuruşluk Köy Elektrifikasyonu 
payı alınır ve bu paylar Köy Elektriklendirilmesi fonunda toplanır.

Kanunun yürürlüğe girmesi
MADDE 38. — Bu kanunun TEK’in Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdür 

ve yardımcılarının atanmalarına ait hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 
yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Kanunun yürütülmesi
MADDE 39. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı Millet Meclisi’nin 16 Haziran 1970 

tarihli 104 ncü Birleşiminde 257 toplam oydan 227 kabul, 26 ret ve 4 çekinser oy 
alarak kabul edildi. Kanun 25 Haziran 1970 tarih ve 13559 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlandı.  

1305  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 102 (12 Haziran 1970), 
s. 329.
1306  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 6, Birleşim 103 (15 Haziran 1970), 
s. 395-397.
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KANUN NO 1702: Petrol Reformu Kanunu 
Petrol reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 

milletvekilinin Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında, Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türkiye 
Petrolleri A. O.’na devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6553 ve 6987 sayılı 
Kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında ve 
akaryakıt, ana depo, depolama satış işlerinin devlet eliyle yapılması ve ana depolarm 
devletleştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 84 sayılı Geçici Komisyon raporu, 
Millet Meclisi’nin 25 Aralık 1972 Pazartesi günü toplanan 27 nci birleşiminde 
görüşülmeye başlandı. 

Reform kanunlarından biri olarak Başbakan Nihat Erim tarafından Meclis 
Başkanlığı’na sunulan gerekçe, Türkiye’de özellikle petrol arama ve işletmeciliğini 
geliştirmek ve yurt ekonomisindeki olumlu etkilerini artırmak amacı ile bu kanun 
tasarısının hazırlandığını belirtiyordu. Amacın Petrol Kanununun millî menfaatlere 
aykırı hükümlerinin değiştirilmesi ve petrolün millî petrol kuruluşları tarafından 
yurt içinden sağlanması olan kanun tasarısı, yeni düzenlemenin reformist nitelikte 
olmasını ve millî petrol kuruluşlarına öncelik verilmesini gerekli kılıyordu. Gerekçe, 
petrol reformunun temel ilkelerini, petrol kaynaklarının millî yarara en uygun şekilde 
aranıp işletilmesi, bu düzenlemede petrol aranması, çıkarılması ve tasfiye faaliyetleri 
ile petrol boru hatlarının devlet kesimi içinde yer alması olarak belirtiyordu. Tasarını 
amacı, petrol kaynaklarını devletin kontrolü altında bulundurarak Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri yatırımları ile süratle geliştirmek, ülkenin tüketimini tamamen ülke 
kaynaklarıyla karşılamak ve üretimi petrol ihraç edecek seviyeye yükseltmekti. 
Politik ve stratejik nedenlerle petrol kaynaklarını mutlak olarak ülke kontrolü altında 
bulundurmak da siyasal amaç olarak gerekçede yer alıyordu. 

Tasarının getirdiği temel ilkeler, kamu kuruluşlarına petrol arama ve 
işletilmesinde öncelik tanınması, yeni petrol kaynaklarının aranıp bulunması ve 
işletilmesi, yurt ekonomisi aleyhine işleyen fiyat mekanizmasının gerçek fiyatların 
tesbitine imkân veren bir niteliğe kavuşturulması ve yerli ham petrole öncelik 
tanındığına dair kanuna açık hüküm getirilmesiydi. Ayrıca tatbikatta görülen 
çelişik uygulamalar, personel israfı ve petrol politikasının koordine edilememesi 
nedeniyle Petrol Dairesi’nin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adıyla Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlanması, Yakıtlar Dairesi adıyla da Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğüne bağlanması amaçlanıyor, böylece petrolle ilgili kamu hizmetlerinin 
tek elde toplanması öngörülüyordu. İşletme sahalarının daha etkili bir şekilde 
kontrolünü sağlayıcı ve istihsali artırmaya yönelen tedbirlerin alınması ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü ile genel müdürlüğün denetim imkânlarının Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin iştiraki sağlanarak genişletilmesi de tasarının amaçları arasındaydı. 

Tasarı, petrolün keşfi ve ekonomik üretimi seviyelerine ulaşılmasını sağlamak 
için arama ve işletme ruhsatnameleri süreleri ile hak sahiplerinin mükellefiyet 
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sürelerini kısaltmayı amaçladığı gibi, petrol aramalarında büyük önem kazanan 
deniz aramaları ile ilgili yeni hükümler de getiriyordu. Tasarı, 6326 sayılı Kanunun 
rekabet, eşitlik ve özel teşebbüs önceliği esprisinden doğan ve Petrol Dairesinin 
dahi belli bir ölçüde hakem rolünde düzenlenmesine yönelen bir anlayışla tesis 
edilen ve genellikle ihtilâfların uzamasına sebebiyet vermiş bulunan ve Türk hukuk 
sistemine yabancı olan komiserlik müessesesinin de kaldırılmasını ve  ihtilâfların 
hallinin normal idari kazaya bırakılmasını öngörüyordu. Müktesep hakları saklı 
tutan tasarıda, malî hükümler yeniden düzenlenmişti.1307

84 Nolu Geçici Komisyon Başkanı Nahit Menteşe (Aydın) tarafından verilen 
öncelik ve ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle 25 Aralık 1972 tarihinde toplanan 
27 nci birleşimde görüşülen tasarı hakkında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu (Niğde) söz aldı. Bakan Kodamanoğlu petrolün Türk ekonomisindeki 
yerini ve önemini belirttikten sonra, Türkiye’nin petrolde izlemesi gereken stratejiyi 
yerli petrolümü bulmak ve işletmek ve artan petrol ihtiyacını millî ekonomiye en 
ucuz yollardan temin etmek olarak sundu. Petrol reformunun hedeflerini ve ilkelerini; 
a) Türkiye’nin petrol yataklarını süratle tespit etmek, b) bulunan kaynakları süratli, 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirmek, c) hampetrolü millî imkânlarla işlemek, 
d) petrol faaliyetlerinin, aramadan dağıtımına kadar bir bütün olduğu idraki içinde 
bu maksatla görevli millî kuruluşları tek elde ve rasyonel bir organizasyon içerisinde 
toplamak ve faaliyetlerini destekleyici bir biçimde işletmek olarak açıklayan Bakan 
Kodamanoğlu, bu hedeflere belirtilen ilkeler ışığında varabilmek için alınması gerekli 
tedbirler ile Petrol Kanununda yapılması gereken değişiklikleri de özetledi.1308 

Tasarının müzakereleri, 26 Aralık 1972 tarihinde toplanan 28 nci birleşimde 
devam etti. Komisyon Başkanı Nahit Menteşe (Aydın) söz alarak kanun tasarısının 
geçmişi, Demirel ile Erim hükümetleri tasarıları arasındaki farklar ve tasarıda 
eksik gördüğü hususlar hakkında bilgi verdi. A. P. grubu adına söz alan Salâhattin 
Kılıç (Adana) tasarının hazırlandığı sırada Enerji Bakanının C.H.P.’li olduğunu ve 
tasarının devletçilik izlerini taşıdığını belirtti ve özel sektöre karşı TPAO’ya tekele 
kadar varan öncelik ve geniş imkanlar sağlanmasını eleştirdi. Millî Güven Partisi 
grubu adına söz alan İsmet Kapısız (Yozgat), hazırlanan ve hükümetçe sunulan 
petrol reform tasarısının, Anayasaya, kalkınma plânı hedeflerine ve millî menfaatlere 
uygun mütalâa ettiklerini; bu tasarıyla Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının hangi 

1307  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 27 (25 Aralık 1972), 
s. 61 vd.; 777 Sıra Sayılı Basma Yazı: Petrol Reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 13 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kal-
dırılması hakkında, Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol 
Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri A. O.’na devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağı-
tım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında ve akaryakıt, 
anadepo, depolama satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve  anadepoların devletleştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ve Maliye, Ticaret, Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonlarından seçilen 
3’er üyeden kurulu 84 sayılı Geçici Komisyon raporu.
1308  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 27 (25 Aralık 1972), 
s. 10-15.



632

sebeplerden arzu edilen randımana ulaşamadığını tespit ederek aksaklıkların ve 
engellerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. C.H.P. grubu adına söz alan Hüdai Oral 
(Denizli), TPAO’nun kamu idaresi olarak bu tasarıyla petrol arama hakkından yoksun 
bırakıldığını, şirket kurmaya zorlandığını, devlete ait dahi olsa tek bir şirketle yine 
petrol aranacağını, ancak diğer şirketlerle birlikte TPAO’nun arama ruhsatnamesi 
alarak petrolk arayabileceğini, bunun hiç bir şekilde reform niteliğinde bir tasarı 
olmadığını, sadece 6326 sayılı Kanunun bâzı maddelerindeki ufak tefek teknik 
değişikliklerden ibaret olduğunu, oysa doğal kaynakların işletilmesinin tamamen 
devlete ait olması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Sezai 
Orkunt (İstanbul), 1954 yılında neşredilen ve 1957 yılında tadilen meriyete konan 
kanunun 2 nci maddesindeki hükmün tamamen ticarî bir gayeyi öngördüğünden, 
siyasî baskılar karşısında savunulması güç bir duruma düşüldüğünü, çünkü bu 
kanunun amacının petrol kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatırımlarıyla süratle, 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesi olduğunu; şimdi ise 
1961 Anayasasının 130 ncu maddesinin tabiî servetler ve kaynakları, devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olduğunu, bunların aranması ve işletilmesi hakkının 
devlete ait olduğu hükmüne göre bu tasarının önceliği devlete; fakat sonraki işletme 
haklarını da özel teşebbüse bıraktığını; petrol kaynaklarının arama ve işletilmesinden 
perakende satışına kadar yeni bir politikanın uygulanmasını sağlayacak ve bu konuda 
daha ihtisaslaşmış, bütün değişik faaliyetleri bir elde toplayan bir kuruluşa öncelik 
verecek olan bu tasarının hükümetin önerdiği ölçüler içinde geç kalmış bir değişiklik 
olduğunu ifade etti. Adalet Partisi grubu adına söz alan Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) 
Adalet Partisi hükümeti olarak yabancı şirketlere 6326 sayılı kanunun uygulanması 
sırasında ve bu petrol reformu tasarısı görüşülürken, petrol konusundaki yabancı 
sermaye ve tekniğine önem vermesinin yanlış anlaşıldığını, ancak 1935’te hazırlanan 
Petrol Kanunu ile devletçi bir görüşle petrolün üretilmek istenmesi gerekçesinin 
arkasına sığınmanın da 1935 ile 1970’lerin imkan ve ihtiyaçlarının anlaşılmaması 
anlamına geleceğini söyleyerek A.P.’nin konu hakkındaki görüşlerini sundu.1309 

Geçici Komisyon Başkanı Nahit Menteşe (Aydın)C.H.P. sözcüsüne yanıt olarak 
Anayasanın 130 ncu maddesinin arama ve işletmeyi devletin yapabileceğini, ancak 
devletin bunu karma bir şekilde düzenleyebileceğini, Meclisin bir kanunla doğrudan 
doğruya özel sektör eliyle de yeraltı servetlerinin aranmasını, işletilmesini özel 
sektöre bırakabileceğini ifade etti. Cumhuriyetçi Parti ve Güven Partisi sözcülerinin 
de karma ekonomiyi beniımsediklerini söylemelerine rağmen tasarının getirdiği 
hükümleri yetersiz bulmalarını anlamanın mümkün olmadığını belirten Menteşe, 
tasarıda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına büyük üstünlükler ve öncelikler 
tanındığını tekrarladı. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu (Niğde) 
130 ncu maddeye vurgu yaparak petrol arama ve işletme konusunda özel sektör ve 
yabancı sermayeye ilişkin görüşlerini açıkladı. C.H.P. grubu adına söz alan Hüseyin 
Baytürk (Zonguldak) ve Demokratik Parti grubu adına Özer Ölçmen (Konya) 
konuştuktan sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu (Niğde) 
yeniden söz aldı ve konuşmacılara yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 

1309  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 28 (26 Aralık 1972), 
s. 64-110.
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söz alan Reşit Ülker (İstanbul) Türkiye’de petrol kanunlarının tarihçesini sunduktan 
sonra petrol ve yer altı kaynaklarının devlet tarafından işletilmesi ve ulusal olması, 
gelirlerinin ise bireysel değil toplumsal hale gelmesi gereğine işaret eden bir konuşma 
yaptı.1310

Petrol Kanunu müzakereleri, 27 Aralık 1972 tarihinde toplanan 29 ncu 
birleşimde devam etti. Reşit Ülker’in bir önceki birleşimde başladığı konuşmasını 
tamamlamasının ardından Mehmet Kazova (Tokat) tarafından yeterlik önergesi 
verilen yeterlik önergesi geri alındığından Geçici Komisyon adına Esat Kıratlıoğlu 
(Nevşehir) kürsüye geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Reşit Ülker’in 
konuşmasını eleştirdi. C.H.P.’nin petrolü bir maden gibi düşünerek devlet eliyle 
işletilmesi gereğini öne sürmelerini anlayışla karşıladıklarını belirten Kıratlıoğlu, 
kendilerinin ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı veya zamanında bu işlemi yapan 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün tek başına bu meselenin altından kalkabilecek 
teknik güce ve malî olanaklara sahip olmadığından ülke gerçekleri ve çıkarları 
açısından özel sektöre ve yabancı sermayeye imkan tanıyan bu kanun tasarısını 
getirdiklerini ifade etti. Komisyon adına söz alan Kıratlıoğlu’nun milletvekillerinin 
sorularını cevaplamakta sıkıntı duyması üzerine Geçici Komisyon Başkanı Nahit 
Menteşe (Aydın) yabancı sermaye, yabancı şirketler hakkında sorulan sorulara dair 
malûmat verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hüdai Oral (Denizli), 
Nahit Menteşe’nin devletçilikle ilgili olarak böyle bir görüşün Türkiye’yi sefalete 
götüreceği iddiasına cevap verdi ve Komisyona sorduğu, 1961-1971 döneminde 
yabancı şirketlerin net kârı konusunda nakit, malzeme ve hak hizmetleri olarak 
Türkiye’ye yabancı şirketlerin getirdiklerinin 2 milyar, elde ettikleri net kârın 8 
milyar TL olduğunu ifade etti.1311 

 Geçici Komisyon sözcüsü Esat Kemal Aybar (Mardin) günlerden beri yapılan 
genel görüşmenin yapılacak reformun mahiyetinden ziyade yabancı şirket, yabancı 
sermaye konulu bir açık oturum halini aldığını, Anayasa’nın 130 ncu maddesine 
göre bu kanunun esaslarına uygun olmak şartıyla kollektif ve âdi şirketler dışında 
kalan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla yabancı devletler mevzuatına göre 
tacir olan tüzel kişilere de müsaade; arama ve işletme müsaadesi verilebileceğini, 
Komisyonun tasarıyı toptan bir reform tasarısı olarak değil, geçmiş mer’i kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi gibi bir tasarı sınırları içinde ele aldığını söyledi. 
Komisyon Başkanı Nahit Menteşe (Aydın), petrol ameliyatında bulunmanın çok 
büyük yatırımları icap ettirdiğini, Kamu İktisadî Kuruluşları arasındaki gücü 
dağıtılmaması için malî kaynakları birleştirmek suretiyle bu vazifenin devlet adına 
TPAO’na verildiğini, kıt olan gücü bir elde toplamak suretiyle ve TPAO’ya bu reform 
tasarısında birtakımı öncelik ve üstünlükler vermek suretiyle kanunu getirdiklerini 
ifade etti. Adalet Partisi grubu adına Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) İnönü iktidarı 
döneminde de yabancı sermayeye olumlu bakuldığını belirtti. 

1310  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 28 (26 Aralık 1972), 
s. 110-134.
1311  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 29 (27 Aralık 1972), 
s. 141-167.
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Süleyman Çağlar (Manisa) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde 
söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu) grup adına konuşmaların fazlalığından ve 
milletvekillerinin konuşamamasından şikayet ederek kanun tasarısını eleştirdi. 
Yeterlik önergesinin kabul edilmemesi üzerine Millî Güven Partisi grubu adına Hasan 
Tosyalı (Kastamonu) yeniden söz aldı. Petrolün bulunması ve yeryüzüne çıkarılması 
için petrol ilmine sahip eleman, teknik ve makine gücü ve imkânı, büyük sermaye ve 
petrol politikası ve idaresini yapacak adette ve kalitede elemana ve teşkilâta, idareye 
ihtiyaç bulunduğunu belirten Tosyalı, bu işlerin millî menfaate uygun olarak yerli 
ve yabancı özel teşebbüsle işbirliği ve ortaklık kurarak yapılması gerektiğine işaret 
etti. Komisyon adına Nahit Menteşe (Aydın) Hasan Tosyalı’nın çelişik ifadelerde 
bulunduğu ve kanunu yanlış takdim ettiği nedeniyle söz aldığını, oysa tasarıda 
Türkiye Petrolleri A.O.’na çok geniş imkânlar verildiğini anlattı. Cumhuriyet 
Halk Partisi grubu adına söz alan Hüseyin Baytürk (Zonguldak) yeniden grubunun 
görüşlerini sundu. Tasarı hakkında şahısları adına söz alan Mevlüt Ocakçıoğlu’nun 
(Niğde) konuşmasının ardından Süleyman Çağlar (Manisa) tarafından verilen 
yeterlik önergesi oya sunuldu ve maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Petrol reformu kanunu tasarısının 6326 sayılı kanunun 6987 sayılı kanunla 
değiştirilmiş bulunan 2 nci maddesini değiştiren 1 nci maddesi, kanunun amacını, 
Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak, hızla 
sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini 
sağlamak olarak belirliyortdu. Madde üzerinde Demokratik Parti grubu adına söz 
alan Özer Ölçmen (Konya), maddenin amacına göre, TPAO’nun ve kendisine görev 
tevdi edilecek diğer iktisadî devlet teşekküllerinin maddî, finansman, teknik ve 
teknolojik yönden bu işi yürütebilecek maddî olanaklara, teknik olanaklara sahip olup 
olamıyacağı konusundaki tereddütlerinin giderilmemiş olduğunu belirtti. Şahısları 
adına söz alan Reşit Ülker (İstanbul), Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Burhanettin 
Asutay (İzmir), Geçici Komisyon Başkanı Nahit Menteşe (Aydın) söz aldı. Reşit 
Ülker (İstanbul), Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Hüdai Oral (Denizli) ve Hüseyin 
Baytürk (Zonguldak) müştereken, Mehmet Seydibeyoğlu (Kastamonu) tarafından 
sunulan önergeler müzakere edildi. Birleşimde kanunun maddeleri görüşüldü ve 3 
ncü maddeye gelindi.1312 

Maddelerin görüşülmesine 28 Aralık 1972 tarihinde toplanan 30 ncu birleşimde 
devam edildi. Bu birleşimde kanun tassarısının 3-43 ncü maddeleri müzakere 
edildi.1313 

29 Aralık 1972 tarihinde toplanan 31 nci birleşimde tasarının 44 ilâ 55 nci ve 
dokuz geçici madde ekleyen 56 ncı maddesi görüşülerek kabul edildi. Bu birleşimde 
müzakerelerein tamamlanmasının ardından tasarının aleyhinde Demokratik Parti 
grubu adına Özer Ölçmen söz istedi ancak Hüdai Oral (Denizli) D.P.’nin ve Sayın 

1312  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 29 (27 Aralık 1972), 
s. 167-206.
1313  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 30 (28 Aralık 1972), 
s. 231-243.
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Ölçmen’in tasarıya karşı olmadıklarından aleyhte konuşmak istemesine itiraz etti. 
Ölçmen, hükümetin getirdiği tasarıda, devlet teşekkülleri olarak iktisadî devlet 
teşekkülleri tabiri geçtiği halde, komisyonun bunu daha da fazla kamu tekeline 
uyacak şekilde tek bir kamu kuruluşunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında 
toplaması nedeniyle, Demokratik Partinin millî servetlerin, millî kaynakların en 
rantabl şekilde, millî menfaatlere en uygun şekilde çıkarılmasını arzu ettiği için, 
milletin en fazla bunlardan hisse almasını arzu ettiği için ve tek bir kamu kuruluşunda 
bu işlemin yeterince yerine gelemiyeceği endişesini taşıdığı için bu kanunun bu 
şekilde çıkmasının karşısında olduğunu beyan etti. Kanun tasarısının lehinde söz 
alan İhsan Ataöv (Antalya) kanunun Atatürk’ün çizdiği yolda bir kanun olduğu için 
beyaz oy vereceklerini ifade etti.1314 

Tasarının 3 Ocak 1972 günü toplanan 32 nci birleşimde yapılan açık oylamasında, 
tasarı oylamaya katılan 322 milletvekilinden 194 kabul, 114 ret ve 14 çekinser oy 
alarak kabul edildi.1315   

Cumhuriyet Senatosu tarafından 5 Nisan 1973 tarihinde kabul edilen kanun, 
18 Nisan 1972 tarih ve 14511 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

KANUN NO 1713: Madencilik Reformu Kanunu 
Madencilik reformu kanunu tasarısı ve Cumhuriye Senatosu Giresun üyesi İhsan 

Topaloğlu ve 36 milletvekilinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkında, Giresun Cumhuriyet Senatosu üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 milletvekilinin 
6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında, Çanakkale Cumhuriyet Senatosu üyesi Ziya Termen 
ve 22 arkadaşının Madencilik reformu kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 20 Aralık 
1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşiminde müzakere edilmeye başlandı. 

Başbakan Nihat Erim tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan Madencilik 
Reformu kanun tasarısının gerekçesi, bu tasarının Türkiye’de madenciliği 
geliştirmek, böylece yurt ekonomisindeki olumlu etkisini artırmak ve madenciliğin 
çeşitli sorunlarını çözümlemek amacıyla hazırlandığını belirtiyordu. 

Tasarı üç bölümden oluşuyordu: 
I. Bölümde, 6309 sayılı Maden Kanununun bazı maddeleri çağın gereklerine 

göre değiştirilmekte ve yeni bâzı maddeler ilâve edilmekteydi.
II. Bölümde, Maden Kanununu yürütmek ve madenciliği yönlendirmek üzere, 

Maden Genel
Müdürlüğü kurulması için esaslar tespit ediliyordu.
III. Bölümde ise Maden Kanunu ve bu kanuna eklenen maddeler ve geçici 

maddeler yer alıyordu. 

1314  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 31 (29 Aralık 1972), 
s. 291-345.
1315  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 32 (3 Ocak 1971), s. 385.
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BÖLÜM I:
Birçok ülkenin sahip olduklan çok geniş doğal kaynaklara rağmen kaynaklarını 

değerlendirememiş veya başkalarının yararlanmalarına bırakmış olduğunu 
belirten gerekçe, sorunun, kaynaklara sahip olmak kadar, onları iyi işletebilmek 
ve değerlendirebilmek olduğunu belirterek Türkiye’de bütün Cumhuriyet 
hükümetlerinin madenciliği kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak 
gördüklerini, ancak, madencilik sektörünün dış ticaret dengesinde hâlâ ekonomiye 
yük olmaktan çıkarılamadığını ifade ediyordu. Nitekim, 1969 yılında madencilik 
ürünleri ithalâtı, ihracattan 23 milyon TL fazla olmuş ve bu açık 1970 yılında 135 
milyon TL’a yükselmişti. Madencilik sektörünün toplanı geliri, harcanan çabalara 
rağmen uzun yıllardır gayrisâfi millî hâsıla içinde % 1,5 oranında kalmıştı. Bu 
değerin % 36›sını teşkil eden en önemli maden ürünü olan taşkömürünün yıllık 
üretimi yalnız 5 milyon tondu. Bilinen toplam taşkömürü varlığı, A.B.D., Sovyet 
Rusya gibi ülkelerin yalnız bir yıllık üretimlerinden azdı. G.S.M.H. içindeki payları 
itibariyle taşkömürünü, linyit, taşocağı ürünleri ve petrol izliyorsu.

Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin % 35’i tezek odun gibi kaynaklardan 
karşılanıyor, buna rağmen sınırlı linyit yatakları gerektiği gibi üretime geçirilemediği 
gibi tahrip ediliyordu. Dünya çapında büyük önemi olan bor yatakları ise kalkınmaya 
yardımcı olacak bir biçimde değerledirilemiyordu. 

Bu nedenle, gerekçe, en kısa zamanda kalkınmayı gerçekleştirmek için doğal 
kaynakların hızla değerlendirilmesini, faydalanma oranını artırıcı ve tahribatı 
önleyici tedbirlerin alınmasını, bu tedbirlerin en başında madencilik çalışmalarını 
düzenleyen 6309 sayılı Maden Kanununun bu yönden bir değişikliğe tabi 
tutulması olduğunu belirtiyordu. Tasarıyla getirilmek sstenen değişiklikle maden 
sahalarının süratle aranması ve değerlendirilmesi için gerekli ilk tedbirler alınması, 
doğal kaynakların bir spekülâsyon konusu olması ve yıllarca bekletilmesinin 
önlenmesi amaçlanıyordu. Hakların devrinde ve işlemlerin yürütümünde getirilen 
değişikliklerden bu amacı sağlaması bekleniyordu. Doğal kaynakların daha iyi ve 
yararlı bir biçimde işletilmeleri için çeşitli hükümler getirilen tasarıda fennî nezaret 
müessesesi düzenlenmişti.

Tasarıyla yapılan değişikliğin en önemli yönü, madencilik sektörünün, ekonomik 
kalkınmada oynayabileceği büyük yardıma olanak sağlayabilmek için kısıtlı kalmış 
olan tüm madencilik çalışmalarını kamu eliyle güçlendirme, özel sektörü daha yararlı 
yapıya kavuşturabilme amacıydı. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için arayıcı ve 
işletici kamu kuruluşlarının çalışmalarını sınırlayıcı hükümler yumuşatılmıştı. 

Tasarı, madencilikte yabancı sermayeye karşı ulusal sermayeyi savunan bir 
anlayışa sahipti. Madenlerden sağlanan gelir içinde yabancı sermayenin payı, 
verilen bütün teşvik edici izinlere rağmen % l’e erişememişti. Buna karşılık bazı 
önemli kaynakların değerlendirilmelerinde ticarî amaçlar ulusal çıkarların önüne 
geçiyordu . Bu sakıncalardan korunmak, endüstrinin muhtaç olduğu hammaddeleri 
emniyet içinde ve yeterince üretebilmek için tasarıyla doğal kaynaklar ile ilgili her 
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türlü hakkın ancak Türk vatandaşlarına ve onların kurdukları şirketlere verilebilmesi 
görüşü getirilmişti. Ayrıca, ulusal varlık ve ekonomik kalkınma için kamu elinde 
bulunmasında hayatî zorunluluklar olan bazı çok önemli doğal kaynakların kamu 
eliyle işletilmesine imkân yaratılmıştı. Böylece ünlü ve rakipsiz bor yataklarının hızla 
ulusun hizmetine girmesi, linyit yataklarının ise en iyi biçimde halkın tüketimine 
sunulmasının mümkün olacağı düşünülüyordu. Gerekçe, aksi takdirde bor yataklarının 
dünya pazarlarında rakipsiz yer alma imkânının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini, 
Türkiye’nin enerji ve yakıt sorununun ise çözümlenemeyeceğini iddia ediyordu. 

Özetle, kanun değişikliğinin, doğal kaynakların yurt kalkınmasına en kısa 
zamanda büyük katkıda bulunmasını sağlayacak tedbirler dizisinin başlangıcı ve 
önşartı olacağı düşünülüyordu. 

BÖLÜM II: Maden İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri
6309 sayılı Maden Kanununun yürürlüğe girdiği 1954 yılından bu yana, 

millî gelirlerinde madencilik sektörü payının artırılması için çeşitli tedbirler 
önerilmişti. Ancak, bir yandan kanundaki boşluklar, öte yandan bu tedbirlerin 
gerçekleştirilememesi, madencilik sektörünün yurt ekonomisine azamî katkıda 
bulunacak bir düzeye eriştirilmesini engellemişti.

Bu itibarla Nihat Erim’in Reform Hükümeti olarak tanımladığı hükümetin 
programında bu sakıncaların giderileceği vaad edilmişti. Bu kanunun uygulayıcısı 
durumunda olan Maden Dairesinin güçlü bir örgüte kavuşturulması, böylece bir 
bütünlüğün sağlanması, madenciliğin düzenlenmesi, yürütümü ve denetimi için 
gerekli yetkilerle donatılmış bir Maden İşleri Genel Müdürlüğü kurulması da 
tasarıyla öneriliyordu. 

Maden arama ve işletme işleri ile ilgili istek ve teşebbüsler, bunlara ilişkin 
halkların verilmesi, anılan hakların kullanılması ve denetimi, maden mevzuatı 
ile tayin edilmişti. Bu örgütle,  madencilik işlerinin millî yararlar açısından hızla 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması, yurttaşa kolaylık sağlaması, denetimin en iyi 
şekilde yapılması, maden yataklarının tahrip edilmemesi, maden kaynaklarının 
süratle üretime geçecek şekilde yönlendirilmesi, çalışma güvenliğinin sağlanması, 
madencilik sektörünün istenilen düzene kavuşturulması, böylece bir yandan maden 
kanununun uygulanması, öte yandan madenciliğin millî gelir içindeki payının 
artırılması hedefleniyordu.

Gelirlerini devlet bütçesinden temin etmekle beraber, ayrı bir hukukî varlığa 
sahip olan kuruluşlarla kamu hizmetinin daha rasyonel, işin gereğine daha uygun 
yöntemlerle yürütülmesinin ve hızlı, sağlıklı ve verimli bir şekilde görülmesinin 
mümkün olduğunun belirtildiği gerekçede, maden işlerinin de tamamen idarî özellik 
taşıyan hukukî durumu, teknik yapısı, ulusal çıkarların zorunlu gerekleri ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Maden İşleri Genel Müdürlüğü kurulmasının 
yararlı görüldüğü, kuruluş ve görevlerini belirleyen kanun tasarısının hazırlandığı 
belirtiliyordu. 
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BÖLÜM III:
Bu bölümde Maden Kanununa eklenen 7 ‘ek madde ile 6 geçici madde ve bu 

kanuna eklenen 2 geçici madde yer alıyordu.1316 
Tasarı, 20 Aralık 1972 tarihinde toplanan 24 ncü birleşimde Komisyon Başkanı
Mehmet Ali Oksal’ın Meclis Başkanlığı’na öncelik ve ivedilik ve üzerinden 48 

saat geçmeden görüşülmesi talebiyle verdiği önergenin kabul edilmesiyle müzakere 
edilmeye başlandı. Raporu Meclise daha açıklıkla takdim etmek üzere hükümet adına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu (Niğde) söz aldı ve bu kanun 
tasarısının bu Meclis’in yasama faaliyetinin son yıllarının önemli konularından biri 
olduğunu, kalkınma, sanayileşme ve enerji ihtiyacı için Madencilik Reformu Kanun 
tasarısının alınan ve alınacak tedbirler açısından kamu oyunun ilgisini toplayan 
önemli bir konu olduğunu beyan etti. Elektrik üretimi, petrol, maden kömürleri, maden 
rezervleri, maden kaçakçılığı, maden mevzuatının usul hükümleri hakkında bilgiler 
veren bakan, reform çalışmalarının en çok ilgi çeken ve tartışılan konularından birinin 
yabancılara maden hakkı verilmesinin doğru olup olmayacağı meselesi olduğunu, 
tasarıda bu imkânın yabancılara tanınmadığını ifade etti. Madencilik Reformu kanun 
tasarısının en çok tartışılan ve önemli diğer bir yönünün bor tuzlarının tamamen, 
Linyit yataklarının ise kısmen devlet eliyle işletilmesine ilişkin hükümleri olduğunu 
belirten Bakan Kodamanoğlu, Maden Reformu kanun tasarısının plân ilkelerinde 
kabul edilen prensiplere uygun bir halde ve daha da tekamül etmiş olarak Meclis’ten 
çıkacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.1317 

Geçici Komisyon Başkanı Mehmet Ali Oksal (Trabzon) komisyon raporuna 
ek olarak tasarı ve teklifler üzerindeki Komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi 
ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Geçici Komisyon sözcüsü Yavuz Acar da 
(Amasya) açıklamlarda bulundu. 

D.P. grubu adına Vedat Önsal (Sakarya) reform kelimesinin 12 Mart’tan sonra 
en çok işitilen sözcük olduğunu, bu kelimenin ardına sığınılarak girişilen maksatlı 
propaganda ve hareketlerin bir merkezden idare edilen aşırı sol tarafından arzu ettiği 
rejimi yerleştirebilmek için bütün dünyada ortaya atıldığını belirterek sözlerine 
başladı. Hükümet tarafından hazırlanan tasarının, bazı peşin hükümlerden, bazı 
sloganlardan hareket edilerek ve dünyanın bugünkü gidişi nazarı itibara alınmadan 
meydana getirildiğini belirten Önsal, hükümetin karma ekonomi prensiplerine inansa 
veya bu prensipleri iyice tetkik edebilseydi böyle bir tasarı getirmemesi gerektiğini 
ifade etti. 

1316  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 
1972), s. 595 vd.; 773 Sıra Sayılı Basma Yazı: Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cum-
huriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Genel Mü-
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, aynı kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, Madencilik Reformu kanun teklifleri ve
83 numaralı Geçici Komisyon raporu.
1317  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), 
s. 451-457.
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Adalet Partisi grubu adına söz alan Nahit Menteşe (Aydın) A.P.’nin 1968 
yılında sevk ettiği Maden ve 1970 yılında sevk ettiği Petrol Reformu tasarısının 
bulunduğunu, Adalet Partisini reformların karşısında gibi göstermenin insaf ile 
kabili telif olmadığını belirtti. Reformu bir devletleştirme olarak kabul etmenin 
mümkün olmadığını söyleyen Menteşe, devletin herşeyi iyi yaptığını söylemenin ve 
savunmanın doğru olmadığını, reform ile devletleştirmenin birbirine karıştırılmaması 
gerektiğini sözlerine ekledi. 

Cumhuriyetçi Parti grubu adına söz alan Sezai Orkunt (İstanbul), tasarının reform 
niteliği olmadığını, maden sektörünün sorunlarını kapsayan bir nitelikte olmadığını, 
Anayasaya uygunluk sınırlarını zorladığını, tasarının partiler üstü bir politikadan 
ziyade bir siyasî partinin program ve kararlarına uygun önemli hükümler getirdiğini, 
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini ve anlaşmalarını gözönünde bulundurmadığını, 
tasarının gerek genel gerekçesinin gerekse madde gerekçelerinin İçtüzüğün 66 ncı 
maddesinin aradığı sarih ve müdellel vesikalara dayalı bulunmadığını söyleyenlerin 
hükümet tasarısına karşı daha başlangıcında yapıcı bir ilgiden çok, onu peşinen redde 
çalışan bir gerekçeler manzumesini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını, bunun esasını da 
gerçek ve tüzel yabancı kişilere maden aramasının yasaklanmasının oluşturduğunu, 
oysa kanun tasarısının reform niteliğinin sadece bu maddede yattığını vurguladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Hüdai Oral (Denizli) madencilik 
reformu kanun tasarısının tüm reform niteliğini yitirmiş biçimde Meclise 
gönderildiğini, tasarının Geçici Komisyonda aldığı son biçimiyle dış ve iç azınlık 
çıkar çevrelerinin yararına, bazı teknik değişiklikleri taşıyan doğal kaynaklarda 
halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunacak köklü reform anlayışına 
yer vermeyen bir nitelik kazandığını söyledi. Tasarıyla devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan ve aranması ve işletilmesi hakkı devlete ait olan doğal kaynakların 
kapılarının ardına kadar yabancı şirket ve sermayeye açıldığını belirten Oral, doğal 
kaynaklarda ulusal politika uygulanabilmesinin, Anayasanın öngördüğü reformların 
sulandırılmadan, yozlaştırılmadan gerçekleştirilebilmesine bağlı olduğunu, tasarının 
uğradığı bu hazin sonuçtan, kendini bir türlü gerçek reform anlayışı içine sokamayan 
hükümet sorumlu olduğunu ifade etti. Hüdai Oral görüşlerini öğleden sonraki 
oturumda da sunarak konuşmasını tamamladı. 

M.G.P. grubu adına söz alan Hamdi Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) Geçici 
Komisyonun üyesi olarak rapora muhalif kalma sebeplerini açıkladı. A.P. adına 
Nahit Menteşe’nin (Aydın) ikinci kez konuşmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi 
grubu adına Hüseyin Baytürk (Zonguldak) söz aldı. Adalet Partisi grubu adına Refet 
Sezgin’in (Çanakkale) konuşmasından sonra Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoğlu (Niğde) yeniden kürsüye gelerek tasarının hatipler tarafından 
eleştirilen reform niteliğini savundu. Komisyon adına kürsüye gelen Mehmet Ali 
Oksal (Trabzon) milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Birleşim Hüdai Oral’ın 
(Denizli) konuşmasıyla sona erdi.1318 

1318  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 24 (20 Aralık 1972), 
s. 457-517.



640

Madencilik Reformu kanun tasarısı müzakereleri 21 Aralık 1972 tarihinde 
toplanan 25 nci birleşimde devam etti. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri 
Kodamanoğlu’nun (Niğde) açıklamalarından sonra Adalet Partisi grubu adına söz 
alan Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir) Adalet Partisi iktidarı zamanında elektrik üretimini 
anlattı ve kömür, termik santraller, boraks ve bor asidi tuzları üretimi, bu alandaki 
yabancı sermaye konularında düşüncelerini aktardı. C.H.P. grubu adına Hüseyin 
Baytürk (Zonguldak) madencilik sektörü üretim rakamlarından örnekler vererek 
A.P. sözcüsünü yanıtladı, C.H.P. grubu adına Hüdai Oral (Denizli) ise Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu’nun yapmış olduğu konuşmayı 
cevaplandırmak için söz aldı. Geçici Komisyon Başkanı Mehmet Ali Oksal’ın 
(Trabzon) kısa izahatinden sonrave Adalet Partisi grubu adına Esat Kıratlıoğlu 
(Nevşehir) Hüdai Oral’a doğal kaynaklarda yabancı sermaye konusunda ve Hüseyin 
Baytürk’e bazı rakamlar konusunda cevap vermek üzere söz aldı. 

Mehmet Kazova (Tokat) tarafından verilen yeterlik önergesi aleyhinde İlyas 
Kılıç (Samsun) söz istedi. Mehmet Kazova kifayeti müzakere önergesini geri aldı. 
Adalet Partisi grubu adına Refet Sezgin (Çanakkale) madenlerin devletleştirilmesine 
karşı görüşlerini, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hüdai Oral (Denizli) ise 
madencilikte yabancı sermayeye karşı görüşlerini ifade ettiler. 

Mehmet Özbey (Burdur) tarafından verilen kifayet önergesi aleyhinde M. 
Şemsettin Sönmez (Eskişehir) söz aldı ve önerge aleyhinde olmak babında Eskişehir 
bor üretimi hakkında konuştu. Yeterlik önergesinin oya sunulması ve kabul 
edilmesiyle maddelere geçildi. Madencilik reformu tasarısının çerçeve 1 nci maddesi 
kapsamında yer alan 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39, 54, 58, 
62, 63, 64, 67, 74, 75,77, 82, 99, 115, 144 ncü maddeleri müzakere edildi. Verilen 
önergeler üzerine 13, 23, 62 ve 64 ncü maddeler Komisyonca geri alındı. 

Tasarının, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlerine ilişkin 2 nci 
çerçeve maddesinin 1 ilâ 9 ncu maddeleri de müzakere edildi.1319 

22 Aralık 1972 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde Geçici Komisy1320on 
Başkanı Mehmet Ali Oksal (Trazon) Madencilik Reformu kanunu tasarısı üzerinde, 
gerek tasarının tümü ve gerekse bazı maddeler üzerinde parti sözcülerinin, 
Bakanın kürsüden yaptıkları beyanlar ve temenniler muvacehesinde ve tasarının 
3 ncü bölümündeki ek geçici maddeler üzerinde verilmiş önergeleri göz önünde 
bulundurarak Komisyonun tasarının 3 ncü bölümünü yeniden tezekkür etmek üzere 
geri almayı uygun gördüğünü, bu hususta bir önerge verdiklerini ifade etti. Bu önerge 
kabul edildi. Geriye kalan 13, 23, 62, 64 ncü maddelerin hazırlığı yapılmadığından 
geri alınan bölümle birlikte yapılacağı bildirildi. 

1319  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 25 (21 Aralık 1972), 
s. 604-673.
1320  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 26 (22 Aralık 1972), 
s. 687-690.
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Tasarının müzakereleri, 1 Şubat 1973 tarihinde toplanan 48 nci birleşimde devam 
edebildi. Komisyonca geri alınan ve yeniden düzenlenen maddelerden ilk ikisi bu 
birleşimde görüşüldü ve kabul edildi. 62 nci maddenin müzakerelerine başlandı1321 

2 Şubat 1973 tarihinde toplanan 49 ncu birleşimde 62 nci ve 64 ncü maddeler kabul 
edildi. Hüseyin Baytürk (Zonguldak) tasarı metnine 67 nci madde olarak hükümet 
tasarısında yer almışken Komisyon tarafından tasarıdan çıkarılan Birinci Bölümde 
yer alan 67 nci maddenin tasarıya ithal edilmesi için müzakereye konulmasını teklif 
eden bir önerge sundu. Ancak önerge kabul edilmedi. 1 nci çerçeve maddenin oya 
sunulup kabul edilmesiyle Üçüncü Bölüme geçilerek Maden Kanununa ve bu kanuna 
bezı ek ve geçici maddeler eklenmesi müzakere edildi.1322 Tasarının kalan maddeleri 
5 Şubat 1973 tarihinde toplanan 50 nci birleşimde tamamlandı.1323 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1973 tarihinde toplanan 52 birleşimde yapılan 
oylamada, oylamaya katılan 286 milletvekilinden 193 kabul, 88 ret ve 5 çekinser oy 
alarak kabul edildi.1324  

7 Mayıs 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen tasarı 
kanunlaşmış oldu. Ancak kanun, Cumhurbaşkanlığının 18 Mayıs 1973 tarih ve 
4-492 sayılı yazısıyla Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir daha görüşülmek 
üzere Millet Meclisi Başkanlığı’na geri gönderildi.

KANUN NO 1778: 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36. 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı maddesine bir fırka  
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve Plân komisyonlarından 3’er üyeden kurulu 112 No. lu Geçici Komisyon raporu, 
Millet Meclisi’nin 21 Haziran 1973 tarihinde toplanan 131 nci birleşiminde, 112 
Nolu Geçici Komisyon Başkanı Esat Kıratlıoğlu tarafından verilen öncelik ve 
ivedilik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı. 

Tasarının 1 nci maddesi, 15. 7. 1970 gün ve 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 ncı maddesine, Çukurova Elektrik A.Ş. için de uygulanacak olan, 
elektrik enerjisi üretiminde kullanılan akaryakıtlar (Petrol ve müştakları ile Fuel 
Oil, mazot, motorin ve benzin dahil) hakkında 5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 
hükmü ile 4109 sayılı kanunun 4/a bendi hükmünün uygulanmayacağını hükme 
bağladı. Madde kabul edildi.1325

Cumhuriyet Senatosu tarafından 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen kanun, 
11 Temmuz 1973 tarih ve 14591 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

1321  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 32, Birleşim 48 (1 Şubat 1973), 
s. 650-689.
1322  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 49 (2 Şubat 1973), s. 6-48.
1323  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 50 (5 Şubat 1973), 
s. 59-106.
1324  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 52 (7 Şubat 1973), s. 255.
1325  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 131 (21 Haziran 1973), 
s. 428-429.
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KANUN NO 1244: 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa 5 
madde ve bir geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

Maraş Milletvekili Attilâ İmamoğlu ve 2 milletvekilinin, 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ile Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonları raporları 5 Şubat 1970’te 
toplanan 41 nci Birleşimde Meclis’e geldi.1326 

Tasarının ele alındığı 9 Şubat’ta toplanan 43 nci Birleşimde tasarı hakkında Bütçe 
ve Plân Komisyonu Başkanvekili Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal tarafından 
verilmiş bulunan ivedilik takriri oylandı ve kabul edildi. Tasarının tümü üzerine ve 
maddeler hakkında görüşmek isteyen üye bulunmadığından maddeler aşağıdaki gibi 
kabul edildi:1327

MADDE 1. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtına Bakanlığı Kanununa aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir:

EK MADDE 1. — Yurt dışı teşkilâtına basın müşaviri, turizm ve tanıtma 
müşaviri, basın ataşesi, turizm ve tanıtma ataşesi, basın ataşe yardımcısı veya turizm 
ve tanıtma ataşe yardımcısı olarak atanacakların:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yazılı şartları 
haiz olmaları,

b) Ekonomik veya sosyal veya edebî ilimler veya turizm veya habercilik ile 
ilgili olduğu bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Milî Eğitim 
Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun olmaları,

e) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birini veya hizmetin görüleceği 
memleketin dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olduklarını, hazırlanacak 
bir yönetmelik gereğince ilgili üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukta bulundukları 
bir kurulda verecekleri bir sınavda tevsik etmeleri,

d) Yurt dışı göreve tâyininden önce en az iki yıl müddetle aralıksız olarak 
Bakanlık merkez veya yurt içi teşkilâtında çalışmış bulunmaları şarttır.

EK MADDE 2. — Dış teşkilâta atananlar yurt dışında her defasında dört yıl 
kalabilirler. Yurt dışındaki görevlerin yerine getirilebilmesi için zaruret halinde bu 
süre bir yıl daha uzatılabilir.

Yeniden yurt dışına atanabilmek için bakanlık merkez veya yurt içi teşkilâtında 
en az iki yıl çalışmış olmak şarttır.

EK MADDE 3. — Ek 1 nci maddenin (a), (e), (d) bendlerindeki şartları haiz 
olmakla beraber, beş yıl süre ile bilfiil gazetecilik yaptıkları ve aralıksız olarak aynı 
süre sarı basın kartı taşıdıkları Bakanlıkça sabit olan lise mezunu gazeteciler yurt dışı 
teşkilâtına basın ataşe yardımcısı olarak atanabilirler.

1326  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 41 (5 Şubat 1970), s. 875.
1327  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 43 (9 Şubat 1970), s. 
989-991. Ek Madde 4’te Cumhuriyet Senatosunun yaptığı bir değişiklik ile Cetvelde bir kadro değişik-
liği Millet Meclisi tarafından 20 Mart 1970 tarihinde toplanan 53 ncü Birleşimde kabul edildi. Millet 
Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 33 (20 Mart 1970), s. 620.
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Aynı şartları haiz olmakla beraber, yüksek öğrenim yapmış olan gazeteciler 
basın ataşeliğine atanabilirler.

EK MADDE 4. — Bakanlıkta en az beş yıl hizmet görmüş asgari lise veya 
muadili bir okul mezunu bulunan memurlar yurt dışı teşkilâtı idari memurluklarına 
bir defaya (mahsus olmak kaydiyle atanabilirler. Bunların yabancı dil bilgilerini 
tesbit usulü ve diğer atanma şartları ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir.

İdari memurların yurt dışındaki hizmet süreleri en çok 4 yıldır.
İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yardımcılığı ve daha yüksek görevler 

yapamazlar, bu görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet edemezler.
MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 265 sayılı Kanuna 

bağlı (2) sayılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki 
kadrolar çıkarılmış ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir.

MADDE 3. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununda geçen 
«Turizm ve Tanıtma Büro müdürleri» deyimi «Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Turizm 
ve Tanıtma Ataşesi» olarak değiştirilmiş, aynı kanunun 19 ncu maddesinin 2 ncü 
fıkrasında geçen «20 nci maddenin (ç) fıkrası» deyimi yerine «Ek 1 nci maddenin (e) 
bendi» deyimi konulmuş, 20 ve 22 nci maddeleri kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başhyarak altı 
ay içimde basın müşavirliği, basın ataşeliği ve basın ataşe yardımcılığına yapılan 
atamalarda ek 1 nci maddenin (d) bendi ile ek 2 nci maddenin ikinci fıkrası bükümleri 
uygulanmaz.

Bu madde uyarınca atananlar yurt dışı görevde en çok üç yıl kalabilirler.
Halen Bakanlıkta çalışan personelin 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Kanununa müsteniden iktisabettikleri haklar saklıdır.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI CETVEL

D.  Görevin çeşidi     Aded   Aylık tutarı

11  Merkezde Turizm ve, 
‘Tanıtma Bürosu Müdürü veya
Basın Ataşesi Yardımcısı Adayı    10         450



647

(2) SAYILI CETVEL
Merkez Teşkilâtı

D.  Görevin çeşidi     Aded   Aylık tutarı

3  Müsteşar Yardımcısı        1       1 500
3  Bakanlık Müşaviri (İh. Ye.)       2       1 500
5  Genel Müdür Yardımcısı       4       1 100
5  Turistik Tesisler Uzman 
 Denetçisi (İh. Ye.)        3       1 100
6  Turistik Tesisler Uzman 
 Denetçisi (İh. Ye.)        3          950
 Yurt dışı teşkilâtı
4  Turizm ve Tanıtma Müşaviri
 (İh. Ye.)         4       1 250
7  İdari Memur         2          800
8  İdari Memur         3         700
9  İdari Memur        3          600

Ek Madde 4’te Cumhuriyet Senatosunun yaptığı bir değişiklik ile Cetvelde bir 
kadro değişikliği Millet Meclisi tarafından 20 Mart 1970 tarihinde toplanan 53 ncü 
Birleşimde kabul edildi.1328 

31 Mart 1970 tarih ve 13 459 sayılı resmî Gazetede yayınlanan kanun yürürlüğe 
girdi. 

KANUN NO 1570: 4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı TC Turizm Bankası 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkında Kanun 

7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Turizm 
ve Tanıtma ve Plân komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 4 Şubat 1972 tarihinde 
toplanan 35 nci birleşiminde görüşüldü.1329

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının turizm sektörü bölümünde turizm 
kredilerinin artırılması, sadece bu konuda çalışacak bir teşekkülün bulunması ve 
turizm sektöründeki kredi politikasının bu örgütçe yürütülmesi, kamu sektöründeki 
turistik işletmelerin aynı elden yönetilmesi ve belirli bir işletme politikasının 
izlenilmesi için bir kurumun kurulması veya bu görevin mevcut örgütlerden birine 

1328  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 33 (20 Mart 1970), s. 620.
1329  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), 
s. 489-495.
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verilmesi önerilmişti. 4. 5. 1960 tarih ve 7470 sayılı kanunla kurulan T.C. Turizm 
Bankası kuruluş anında devraldığı zararlar, uzun vadeli yarım kalmış yatırımlar 
ve nakit sermaye imkânsızlıkları nedeniyle 1960-1967 yıllarında etkin bir faaliyet 
gösterememişti. Ancak 1967 yılı sonlarında AID Teşkilâtı tarafından tahsis edilen 
fon ve 1968 ve 1969 yıllarında 933 sayılı Kanun ile ihdas olunan teşvik fonları 
dolayısıyla nakit kaynağa sahip olan banka bir yandan bu fonların plasmanını 
yapmış öte yandan yarım kalmış tesislerini ikmal ederek işletmeye arz etmeye 
başlamıştı. Bu suretle fiilen bankacılık ve turistik tesislerin işletmeciliği faaliyetine 
başlaması, bankanın reorganizasyonu ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. 1969 yılı programı 
icra plânında da Turizm Bankasının kredi politikasını yürütebilmesi için yeniden 
reorganizasyonu öngörülmüştü. Bu tedbirlere paralel olarak bankanın bünyesinde, 
mevcut kanunun verdiği imkân nispetinde, gerekli üniteler kurulmuş, uzun vadeli 
kredi taleplerinin bilimsel metotlarla kredi değerliliğinin araştırılmasını, bankacılık 
faaliyetlerinin düzenlenmesini ve işletmelerin daha rantabl ve birbiriyle rabıtalı 
bir şekilde işletilmesini temin edecek reorganizasyona gidilmişti. Ancak gerek 
belirtilen reorganizasyon çalışmaları, gerekse 1960 tarihli T. C. Turizm Bankası A.Ş. 
Kanununun 440 sayılı Kanuna çelişik hükümler ihtiva etmesi dolayısıyla Banka 
Kanununun tadili zorunlu bir hale gelmişti. Tadil tasarısında turizm, yatırımlarının 
plân hedeflerine uygun olarak dağıtılmasına bir yön verilmesi, kredilerin tek elden 
dağıtımı düzeninin temini, kredi hacmimin ayarlanması, fizikî plânlama ile ilişkiler, 
öncelik verilen bölgeler, yatırımlar bakımından vâde ve faiz miktarlarının tanzimi 
ve sermayesinin teşekkülü itibariyle bankanın bir kamu kuruluşu niteliğinde kalması 
esas alınıyordu. Bankanın, gerek bir kısım tesislerini yıllardır bilfiil işlettiği, bu 
konuda elemanlarının tecrübe edindiği, bâzı işletmelerini kâra geçirdiği ve gerekse 
yeni bir turizm işletmeleri kurumu kurulmasının, yeniden yönetim kurulu, genel 
müdür ve personel ve sermaye ihtiyacı doğuracağı için hem bir tasarruf sağlanması 
hem de bu kabil bir kurumun finansman ihtiyacının banka ile çok yakın ilişkisi 
bulunduğu göz önüne alınarak koordinasyonun daha iyi ve etken olması amacıyla 
turistik kurumların işletilmesinin ayrı bir departman olarak banka bünyesinde 
kalması uygun görülmüştü. Bu tasarı ile bankanın sermayesinin uzun vadeli gelişimi 
bir milyar liraya kadar çıkarılıyor, ancak özel sektörün alâka göstermeyeceği ve 440 
sayılı Kanun göz önünde tutularak sermayenin esâs itibariyle Hazineye ait olması 
öngörülüyordu. İşlevlerini gereği gibi yürütmede, ilgili bakanlık Maliye Bakanlığı 
ve Plânlama Teşkilâtı ile koordinasyonunun iyi bir şekilde sağlanması için bankanın 
merkezi Ankara’ya alınması da bu tasarıda yer alıyordu.1330

35 nci birleşim Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Akçal’ın verdiği öncelik 
önergesinin aleyhinde söz alan Mehmet Yüceler’in (Kayseri) konuşmasıyla 
başladı. Yüceler, Başkanlık Divanından gündemin değiştirilmemesini, gündemin 
ikinci sırasında kayıtlı bulunan ve 1963 yılının sonlarında bu Meclise verilen ve 

1330  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), s. 
538 vd.; 461 Sıra Sayılı basmayazı 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanunu bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Turizm ve 
Tanıtma ve Plân komisyonları raporları.
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hattâ Türkiye’nin kalkınmasında gelir bakımından çok büyük önemi olan Gümrük 
Kanunu tasarısının görüşülemediğini belirtti. Meclis Başkanı, 26. 11. 1971 tarihli 
birleşimde kabul edilen bir önerge gereğince Çarşamba günkü birleşimlerde, bir 
saatlik işler bölümünde, kısa kanunların, Başkanlığın takdiri ile gündeme alınması 
ve gündeme alman işlerin de siyasi parti gruplarına duyurulması Umumi Heyetçe 
kabul edildiğini ve bu tasarının da bu münasebetle gündemde bulunduğunu açıkladı. 
Bakanın önergesi oya sunuldu ve kabul edilerek müzakereler başladı. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan İhsan Ataöv (Antalya), Turizm Bankasının 
görevlerini çeşitli bankalara gördürmenin mahzurlarının görüldüğünü, Turizm 
Bankasının işlerini İller Bankasına, Vakıflar Bankasına yaptırmanın sakıncaları 
bulunduğunu, bu tasarı ile Turizm Bankasının, şahsiyetini, hüviyetini daha çok 
kazanacağını ve bütün hizmetlerin banka bünyesinde toplanacağını, bunun ise 
turizm konusunda büyük bir hamle olduğunu ifade etti. 4-5 maddelik küçük 
bir kanun olan bu tasarının ülkeye büyük hizmetler getireceğini belirten Ataöv, 
bu kanunla bankanın yurdun çeşitli bölgelerinde şube açma yetkisini alacağını, 
Banka Umum Müdürlüğünün Ankara’da bulunacağını, %51 hissesi Hazineye ait 
olduğundan Bakanlığın mutlak murakabesi altında olacağını, 440 sayılı kanunun 
hükümlerine göre icap eden turistik bölgelerde şube açabileceğini, sermayesinin 300 
milyon liradan 500 milyon liraya çıkacağını ve Bakanlar Kuruluna da 1 milyara 
çıkarma yetkisini verildiğini açıkladı. Tasarının tümü üzerinde söz alan Ahmet 
Şener (Trabzon), 7470 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısını C.H.P. olarak olumlu karşıladıklarını, ancak sermayesinin, fiyat 
normlarına göre 1 milyar liraya çıkarılmasının yeterli olacağına kani olmadığını, 
çünkü turizm müesseselerinin projelerini Bakanlığa verdiklerinde bunun % 50 
masrafının bakanlık tarafından karşılanacağından 1 milyarlık bir bütçenin 
yeterli olmayacağını düşündüğünü ifade etti. İsfendiyar Çakıroğlu (Trabzon), 
Turizm Bankasının sermayesini arttıran ve merkezimi Ankara’ya nakleden kanun 
değişikliğini Demokratik Parti grubunun olanak olumlu karşıladığını belirtti.1331 

Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edildi ve 1 nci madde ile 1960 tarih ve 
7470 sayılı Turizm Bankası kanununun 3, 5, 6, 11, 12, 14 ncü maddeleri değiştirilerek 
Bankanın merkezi Ankara’ya alındı, Bankalar Kanunu hükümlerime göre Turizm 
Bankasının şube açabileceği, hükme bağlandı, Bankanın sermayesi yükseltildi, hisse 
senetleri oranları düzenlendi, Banka Yönetim Kurulu belirlendi. Tasarının 2 nci 
maddesi ile Turizm Bankası Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklenerek Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca malî kaynağı temin edilmek şartıyla bankaya plân, proje, 
yatırım gibi işlerde belirli görevler verilebileceği hükme bağlandı. 3 ncü madde ile 
6086 sayılı Kanunla Merkez Turizm Komitesine verilmiş turizm kredisi işleriyle, 
buna ait fon ve bu fonla ilgili olarak İller Bankasına verilmiş görev ve yetkilerin 
T. C. Turizm Bankasına devrolunduğu kabul edildi. 

1331  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 35 (4 Şubat 1972), 
s. 489-493.
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Tasarı, 9 Şubat 1972 tarihinde toplanan 37 nci birleşimde kabul edildi. Tasarı 
oylamaya katılan 235 milletvekilinden 228 kabul ve 7 ret oyu aldı.1332 

9 Mart 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu’nca da kabul edilen kanun 19 Mart 
1972 tarih ve 14133 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1618: Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, 

Adalet, Turizm ve Tanıtma ve Plan komisyonlarından 4’er üye seçilerek kurulan 
66 No. lu Geçici Komisyon Raporu, Millet Meclisi’nin 22 Haziran 1972 tarihinde 
toplanan 111 nci birleşiminde ele alındı.

Türkiye’de seyahat acentaları ile ilgili tek kanun 1953 tarihli 6086 sayılı kanunun 
34 ncü maddesiydi. Ancak turizm faaliyetlerinin gelişmesine cevap veremeyen bu 
madde nedeniyle, özellikle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulduktan sonra seyahat 
acemtaları ille ilgili bir düzenleme yapma gereği ortaya çıkmıştı. Seyahat acentalığı 
kısa sürede büyük bir gelişme göstererek Türk turizminin vazgeçilmez unsurlarından 
biri olmuştu. 1972 yılına gelindiğinde 180 seyahat acentası faaliyetteydi. Buna 
rağmen mevzuattaki boşluk ve gerekse seyahat acentacılığının belirli mecraya 
sokulamaması pek çok haksız kazanca sebep olduğu gibi, beklenen faydayı 
sağlayamamış ve bir meslek disiplini ve geleneği teşekkül etmemişti. İstanbul 
ve İzmir’de bazı gruplaşmalar olsa da seyahat acentalarının meslekî bir birlik 
kuramamaları gelişmelerinin önünde engel oluşturuyordu. 

Kanun tasarısı ile seyahat acentalığı tanım, kuruluş, sınıflama ve işleyiş 
bakımlarından mevcut eksikliğin tamamlanmasını öngörülüyor, ayrıca Seyahat 
Aeentaları Birliği kurularak seyahat acentacılığını yurt ekonomisine yararlı bir meslek 
haline getirmek amacı  güdülüyordu. Kanunla seyahat aeentalarının bir meslek disiplini 
içine girmeleri ve bir otokontrol müessesesinin teşekkül etmesi amaçlanıyordu.1333 

111 nci birleşimde kanun tasarısı hakkında 66 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) ivedilikle görüşülmesi önergesi verdi 
ve önerge kabul edildi. 

Tasarının tümü üzerinde söz alan Hüzamettin Başer (Nevşehir), tasarıda acentalar 
veya birliklerin denetiminde sorun olduğunu, her ne kadar bir madde ile ‘bir yıllık 
faaliyetleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilir’ denilse de bu acentaların 
denetiminin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılması gereğini 
ifade etti.1334 

Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen üye bulunmadığından maddelere 
geçilmesi oylandı ve kabul edildi. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
kanunu tasarısının, seyahat acentalarını kâr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, 
gezi, spor ve eğlence imkânlan sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu 

1332  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 20, Birleşim 37 (9 Şubat 1972), s. 661.
1333  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 111 (22 Hazi-
ran 1972), s. 686 vd.: 664 Sıra Sayılı Basmayazı: Seyahat Aeentaları ve Seyahat Acentaları 
Birliği kanunu tasarısı ve 66 No. lu Geçici Komisyon raporu.
1334  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 111 (22 Haziran 1972), 
s. 672-673.
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konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler 
dengesine katkıda bulunan ticarî kuruluşlar olarak tanımlayan 1 nci maddesi kabul 
edildi. Tasarının bu birleşimde görüşülen 1 ilâ 23 ncü maddelerine,  Burhanettin 
Asutay (İzmir) soru ve önergeleriyle, Geçici Komisyon Sözcüsü M. Nebil Oktay 
(Siirt) açıklama ve önergeleriyle, M. Kemal Yılmaz (Aydın) konuşma ve önergeleriyle, 
Şinasi Özdenoğlu  (Ankara) konuşmaları, Hüsamettin Başer (Nevşehir) önergesiyle, 
Mehmet Ersoy (Kütahya) ve Baha Müderrisoğlu (Konya) sorularıyla ve Turizm 
Genel Müdürü Cengiz Altuğ açıklamalarıyla katkıda bulundular.1335

Tasarının müzakereleri, 23 Haziran 1972 tarihinde toplanan 112 nci birleşimde 
devam etti. Görüşülen 23 ilâ 38 nci maddeler üzerinde Şinasi Özdenoğlu (Ankara) Geçici 
Komisyon Başkanı Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Hüsamettin Başer (Nevşehir), 
İsmail Hakkı Alaca (Kars), Şadi Binay (Bilecik), hükümet adına Turizm Genel Müdürü 
Cengiz Aytuğ, Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Reşit Ülker (İstanbul) söz aldılar. Şinasi 
Özdenoğlu (Ankara), Hüsamettin Başer (Nevşehir), Burhanettin Asutay (İzmir) ve Reşit 
Ülker (İstanbul) önergeleriyle kanunun yapımına katkıda bulundular.1336 

Tasarının tümü üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Hasan Ali Gülcan (Antalya), 
Kanunun turizmin gelişmesi bakımından doldurulması gereken büyük bir boşluğu 

kapatmış bulunduğunu, turizmin geliştirilmesi amacıyla seyahat acentalarının bir 
statüye ve disipline

Bağlandıklarını, seyahat acentalarının birlik kurmak suretiyle kendi haklarını 
koruyacaklarını söyledi ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun kanuna olumlu oy 
vereceğinin açıkladı. 

Aleyhte söz alan Şinasi Özdenoğlu (Ankara) bu kanuna ihtiyaç olmakla birlikte 
sistematiğinin tamamiyle yanlış olduğunu, en başta zikredilmesi lâzım gelen birlik 
kuruluşu ve yetkilerinin en sonda getirildiğini, tasarıda boşluklar bulunduğunu, 
turizm acentalarının fonksiyonunun ters ve yanlış anlaşıldığını, bu acentaların 
temel hedefinin Türkiye’ye dışarıdan turist getirmek olması gerekirken bunların 
işin kolayına saparak Türkiye’den dışarıya insan götürdüklerini belirtti. Özdenoğlu, 
Turizm Bakanlığının dış teşkilâtında da bir reform yapmak gerektiğini, gerek 
turizm ve gerekse tanıtma konusunda dışanya dönük bir seferberliğinin derhal 
başlatılmasının zorunlu olduğunu, bu seferberliğe ayak uyduramayanların tasfiye 
edilmesi, yerlerine bu işin üstesinden gelecek çalışkan, bilgili ve cesur kadroların 
gönderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.1337 

Aynı birleşimde Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanun tasarısı, Cumhuriyet 
Senatosu tarafından 14 Eylül 1972 tarihinde kabul edildi. Kanun, 28 Eylül 1972 tarih 
ve 14320 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

1335  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 111 (22 Haziran 1972), 
s. 573-686.
1336  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 112 (23 Haziran 1972), 
s. 709-731.
1337  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 112 (23 Haziran 1972), 
s. 731-734.
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KANUN NO 1710: Eski Eserler Kanunu 
Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey’in, Türkiye 

müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
yerilmesi hakkında kanun teklifi ve 17 numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet 
Meclisi’nin 8 Ekim 1972 tarihinde toplanan 143 ncü birleşiminde ele alındı. 

Eski Eserler Kanunu tasarısı Demirel hükümeti sırasında, 1969 yılında 
hazırlanmış ve Meclis’e sevk edilmişti. Tasarı, eski eserlerin korunması, 
çıkarılması ve sergilenmesi amacıyla hizmetlerin görülebilmesi için mevzuatın 
değiştirilmesi ihtiyacından doğmuştu. Eski eserlerle ilgili tek mevzuat olan Asarı 
Atika Nizamnamesi II. Meşrutiyetin ilânından üç yıl öncesine, 1906 (Hicrî 1322) 
tarihine aitti. Bu nizamnamenin, arkeoloji ve tarih bilimleri bakımından çok gelişmiş 
olan çağın icap ve ihtiyaçlarına uymadığı, eskiliğinden ziyade toprak üstünde, 
su ve toprak altında bulunan eserleri tahrip ve yok edenlere karşı alınacak cezaî 
tedbirleri müessir kılmaktan uzak olduğu, eski eserlerin yurt dışına kaçırılmasına 
engel olamadığı açıktı. Asarı Atika Nizamnamesinden ayrı olarak sonraki tarihlerde 
yayınlanan kanunlarda eski eserlerle ilgili bâzı hükümler ise dağınık ve ihtiyaca 
karşılık vermekten uzak bulunuyordu. 

Tasarı, mevzuat bakımından mevcut boşluk ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yurdun 
tarihî ve tabiî anıtlarının bakım, koruma, onarım ve kamulaştırma tarzları ile taşınır 
eski eserler, kazı ve define aranması, eski eser ticareti, koleksiyonculuk ve eski eser 
kaçakçılığı faaliyetlerini ve bunlarla ilgili mükâfat ve cezaî hükümleri içine alacak 
şekilde düzenlenmişti. 

Eski eserler kanun tasarısı on bölümde elli beş maddeden oluşuyordu. Bu 
bölümler şöyle düzenlenmişti: 

I. Genel hükümler: (Madde: 1 - 7),
II. Taşınmaz eski eserlerin tarihi ve tabiî anıtların tespit, tasnif, tescil, korunma, 

onarım işleri ve mülkiyeti: (Madde: 8 - 19),
III. Taşınır eski eserler: (Madde: 20 - 24),
IV. Eski eser ticareti: (Madde: 25 - 31),
V. Kazılar: (Madde: 32 - 45),
VI. Define araştırılması (Madde: 46),
VII. İkramiye ve cezalar: (Madde: 47 - 52),
VIII. Çeşitli hükümler: (Madde: 53 - 55),
IX. Geçici maddeler: (Geçici madde: 1 - 6),
X. Yürürlük ve yürütme hükümleri: (Madde: 54 - 55)1338 

1338  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 143 (9 Ekim 1972), 
s. 245 vd.; 672 Sıra Sayılı Basma Yazı: Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur milletvekili Mehmet 
Özbey’in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis cezası 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve Plan komisyonlarından seçilen 3’er 
üyeden kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu.
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Tasarı 9 Ekim 1972 tarihinde toplanan 143 ncü birleşimde Geçici Komisyon 
sözcüsü Kemal Demir (Çorum) tarafından verilen öncelik ve ivedilik önergesinin 
kabul edilmesiyle müzakere edilmeye başlandı. Tasarının tümü üzerinde söz 
isteyen Âdil Turan (Uşak) eski eser kaçakçılığı açısından tasarının büyük bir 
boşluğu dolduracağını ifade etti. Hüseyin Abbas (Tokat) tasarıyla maddî değeriyle 
ölçülemeyecek, manevî yönü çok yüksek olan eski eserlerimizi koruma imkânına 
kavuşmuş olunacağını belirtti. Reşit Ülker (İstanbul) Bergama Sunağı, Milo Venüsü, 
sultanların fermanları, Uşak halıları, İznik çinileri, yazma eserler gibi eserlerin yurt 
dışına kaçırılarak sergilendiğini, böyle bir kanunun çıkmasının cezai müeyyideler 
açısından çok önemli olduğunu söyledi. Hüsamettin Başer (Nevşehir) tasarının 
büyük bir boşluğu dolduracak olduğunu, ecdat yadigârı olan tarihî ve turistik 
eserlerin korunması, yer altından, su altından çıkartılması, Millî Eğitim Bakanlığının 
bu gibi eserlere daha önem vermesi, bütçelerde de bunların korunması, muhafazası 
için ödenekler konulması gerektiğini ifade etti. İhsan Kabadayı (Konya) eski eser 
tahribi ve kaçakçılığındaki müeyyideler açısından kanunun önemini belirtti.

Tasarının 1 nci maddesi, tarihten önceki devirlerle tarihî devirlerin bilime, kültüre, 
dine ve güzel sanatlara ilişkin olan ve korunmaları ile saklanmalarında kamu yararı, 
bulunan, yer üstünde, yer ve su altında mevcut bütün taşınmaz, taşınır eşya ve yapılar 
ile her türlü belgeleri eski eser olarak yanımlıyordu. Madde, tarihî mağaralar ve kaya 
sığınakları, yazılı ve kabartmalı kayalar höyük tümülüsler, ören yerleri, akropol ve 
nekropollar, surlar, kale ve burçlar her çeşit mimarî anıtlar, tiyatrolar, hipodromlar, 
stadyumar, anfiteatrlar, agoralar, kütüphaneler, her çeşit resmî ve özel yapılar, 
tarihî yol kalıntıları, köprüler, mesafe taşları (mil taşları), dikili taşlar, sunaklar, 
tersaneler, rıhtımlar, suyolları, sarnıçlar, kuyular, tarihî saraylar, köşkler, yalılar, 
camiler, mescitler, namazgahlar, her çeşit hayrat, çeşme, sebil, imaret, darphane, 
şifahane, muvakkithane, medrese, tekke ve zaviyeler, mezarlıklar, nazireler, lâhitler, 
sandukalar, steller, kümbetler, hanlar, hamamlar, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, 
manastırlar ve bunların bir kaçından oluşan bina toplulukları yani külliyeliler ve 
siteler ile diğer taşınmazlarla bunlara ait parçalara taşınmaz eski eser, her çeşit hayvan 
ve bitki fosilleri, öntarihten kalma insan iskeletleri, çakmak taşı (sleks), volkan camı 
(obsidien), kemik ve madenî her çeşit aletler, çini, seramik ve kapkacaklar, heykeller, 
figürinler, tabletler, kesici, vurucu veya koruyucu silâhlar, putlar (ikonlar), cam eşya, 
süs eşyası (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve 
benzerleri, maskeler, taçlar (diademler), deri, bez, papürüs, parşömen, moda üzerine 
yazılı veya tasvirli bölgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, 
yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerini haiz gravür, yağlı boya, 
sulu boya tablolar, muhallefat (reliqueler), nişanlar, madalyalar, toprak, cam, ağaç 
kemik ve fildişi, sedef ve benzeri maddelerden yapılmış her çeşit eşya ile halı, kilim, 
kumaş ve benzerlerini taşınır eski eserler; eski anıt ve duvar kalıntıları, genellikle 
ne cinsten olursa olsun eski eşya ve anıtlar parçaları da taşınmaz dağınık tuğlaları, 
taş, cam ve ağaç kırıkları çinilerle topraktan yapılmış eşya parçalarını eski eser 
olarak tanımlıyordu. Önemli tarihî olaylara sahne olan veya arkeoloji, tarih, sanat 
bakımından bir önemi ve özelliği bulunan korunması ve değerlendirilmesi gerekli 
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her çeşit taşınmaz mimarlık eserleri ve anıtsal heykelcilik eserlerine anıt; mimarileri, 
üniteleri ve çevrelerine katkıları bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri 
gerekli görülen ayrı veya bir arada olan yapı gruplarına külliye; homojen oluşları 
ve bilhassa tarihî, artistik, estetik, bilimsel, ekolojik, etnografik, ebedî veya efsanevî 
önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, tabiatın veya 
tabiatla insanların müşterek eseri olan topoğrafik bölgelere sit; önemli tarihî olayların 
geçtiği için korunmaları gerekli yerlere tarihî sit; antik bir yerleşmenin veya eski bir 
medeniyetin kalınltılarınm bulunduğu yer veya su altındaki bilinen veya meydana 
çıkarılan yerlere arkeolojik sit veya tarihî şehir harabesi veya ören yeri; korunması 
gerekli tabiat güzellik ve gariplikleri ile tabiî ve jeolojik olayların meydana getirdiği 
güzel görünüşlere, asırlık ağaç ve koruluklara tabiî sit veya tabiî anıt denmesi ve 
bunların tümüyle korunması da madde kapsamına alınmıştı. Birleşimde bu madde 
ve 7 nci maddeye kadar olan maddeler müzakere edildi.1339 

Tasarının müzakereleri 13 Ekim 1972 günü toplanan 145 nci birleşimde devam 
etti. Bu birleşimde 8-19 ncu maddeler görüşüldü.1340  Tasarının müzakereleri 27 
Kasım 1972 tarihinde toplanan 10 ncu birleşimde devam etti. Görüşülen maddeler 
hakkında verilen önergeler üzerine Komisyon 22 ve önerge verilen maddeleri 
yeniden görüşmek üzere geri alma talebi sundu ve bu kabul edildi.1341 

Tasarı, hayli gecikmiş olarak 23 Ocak 1973 tarihinde toplanan 41 nci birleşimde 
ele alınabildi. Bu birleşimde tasarının müzakereleri tamamlandı.1342

Tasarının, 29 Ocak 1973 tarihinde toplanan 45 nci birleşimde yapılan açık oylamasına 
264 milletvekili katıldı. Tasarı 253 kabul, 7 ret ve 1 çekinser oyla kabul edildi.1343 

Cumhuriyet Senatosu tarafından 25 Nisan 1973 tarihinde kabul edilen kanun, 
6 Mayıs 1973 tarih ve 14527 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1741: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
teşkilatına ve vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine 
dair 2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
“k” bendinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Millî Eğitim komisyonları raporları, 19 Haziran 1972 tarihinde toplanan 
108 nci birleşimde Millî Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Yardımcı (İstanbul) 
tarafından verilen ivedilik ve öncelik önergesinin kabul edilmesiyle ele alındı. 

1339  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 143 (9 Ekim 1972), 
s. 193-217.
1340  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 145 (13 Ekim 1972), 
s. 347-352.
1341  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 10 (27 Kasım 1972), 
s. 169-196.
1342  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 41 (23 Ocak 1973), 
s. 253-286.
1343  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 32, Birleşim 45 (29 Ocak 1973), s. 528.
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Tasarının tümü üzerinde söz alan Mehmet Arslantürk (Trabzon), eski eserlerin 
ve anıtların lâyıkiyle korunmaları için Plancı Kuruluş ile Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun yakından bağ kurmasında zorunluluk olduğundan 
Komisyonların 5805 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin k bendinde yapılması istenilen 
değişiklikle yetinmeyip 2, 3 ve 4 ncü maddelerine de değişiklik yapma yolunu uygun 
bulduklarını, tasarının kanunlaşmasının, bir hizmetin daha iyi yürütülmesine büyük 
ölçüde yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi. İlhan Ersoy (Kütahya) kanun 
tasarısının getirdiği başlıca yenilikleri, eski eserler ve anıtların turizm politikasıyla 
birlikte değerlendirilmesi prensibi, imar ve planlama hizmetlerinin birlikte 
değerlendirilmesi, kurulda ilgili ve lüzumlu sanat dallarının her birinden mutlaka 
ve en az birer temsilci bulundurulması, kurul üye sayısının 17 olarak dondurulması, 
kurul üyelerinde aranacak vasıfların bir esasa bağlanması, kaydı hayat şartı ile üyelik 
sisteminin kaldırılması olduğunu, kurulun toplantı ve karar nisaplarının daha uygun 
şekilde düzeltilmesi için gereken değişik amacıyla dört takrir verdiklerini söyledi. 

Tasarının 1 nci maddesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Teşkiline ve vazifelerine dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunun 2, 3 
ve 4 ncü maddelerini değiştiriyordu. Değişen 2 nci madde, kurulu, 4’ü tabiî üye 
ve geri kalan 13’ü de seçilmek suretiyle gelmiş 17 kişiden ibaret kılıyor; Vakıflar 
Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, İmar ve 
İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürü ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Turizm Genel Müdürünü kurulun tabiî üyesi olarak belirliyordu. Kurulun diğer 
üyelerinin seçilme tarzlarını gösteren madde hakkında İlhan Ersoy (Kütahya) ve 
Mehmet Arslantürk (Trabzon) tarafından verilen değişiklik önergeleri kabul edildi. 
Bu milletvekilleri tarafından verilen önergelerle değiştirilen 2 ve 3 nci maddeler de 
kabul edildikten sonra çerçeve 1 nci madde oya sunularak kabul edildi. Geçici Madde 
2, yapılan değişikliklere göre oluşan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun Kültür Bakanlığının daveti üzerine, bu kanununun yayımından altı ay 
sonraki ilk Pazartesi günü birinci toplantısını yapacağını hükme bağladı. Verilen 
önergeyle bu bakanlık da Millî Eğitim Bakanlığı olarak değiştirildi. Tasarının tümü 
oya sunularak kabul edildi.1344 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişikliklerden sonra 12 Şubat 
1973 tarihinde toplanan 55 nci birleşimde görüşüldü. Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Yerine

Sözcü Fahri Uğrasızoğlu’nun (Uşak) verdiği öncelikle görüşülmesi önergesi 
kabul edildi.

Okunan rapor üzerinde söz alan İlhan Ersoy (Kütahya), Senatonun büyük ölçüde 
değişiklik yaptığını, kendi yaptıkları değişiklikleri dikkate almadıklarını, tasarıda 
sadece küçük bir değişiklikle iktifa ettiklerini belirtti. Yapılan bu değişikliğin kurulu 
dinamikleştirmekten uzak olduğunu söyleyen Ersoy, Cumhuriyet Senatosu metninin 
ve bu metni benimseyen Millî Eğitim Komisyonu raporunun reddedilmesini talep 

1344  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 25, Birleşim 108 (19 Haziran 1972), 
s. 440-446.
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etti. Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan ve Komisyon tarafından benimsenen 
maddeler Meclis tarafından kabul edilmedi. Meclis Başkanı, 1 nci ve diğer 
maddeleri ile birlikte tasarının 8 + 8 şeklinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
komisyonlarmdan kurulu karma komisyona gönderilmesini oylattı ve bu kabul 
edildi.1345 

Karma Komisyonun hazırladığı metin Millet Meclisi’nin 18 Haziran 1973 
tarihinde toplanan 128 nci birleşiminde görüşüldü. Komisyon, kurulun beşi tabiî 
üye ve geri kalan onaltısı da seçilmek suretiyle gelen yirmi bir üyeden oluşmasını, 
Vakıflar Genel Müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı ile Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürü, İmar ve İskân Bakanlığı Plânlama ve İmar Genel Müdürü, 
Turizm Genel Müdürünü bu Kurulun tabiî üyesi olarak belirlemişti. 2 nci, 3 ncü ve 4 
ncü madde kapsayan çerçeve 1 nci maddeoya sunularak kabul edildi. Geçici madde 
2’yi ekleyen tasarının 2 nci maddesi de kabul edildi ve tasarı kanunlaştı.1346

Kanun 30 Haziran 1973 tarih ve 14580 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 

1345  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 33, Birleşim 55 (12 Şubat 1973), 
s. 452-456.
1346  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 128 (18 Haziran 1973), 
s. 101-103.
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KANUN NO 1306: 2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun 
2510 sayılı iskân Kanununa ek kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 

İşleri ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 12 numaralı Geçici 
Komisyon raporu Millet Meclisi’nin 13 Nisan tarihli Birleşimine geldi ve gündeme 
alınmasına karar verildi.1347 Tasarı, 

Keban Barajının inşaası projesi ile birlikte yerleşimleri baraj gölü altında kalacak 
vatandaşların iskân durumlarıyla ilgiliydi. Keban barajı gölü 58 000 hektarlık bir 
alanı kaplamakta, 92 köy veya mahalleyi tamamen, köy, bucak, mahalle ve ilçe 
olmak üzere 102 iskân yerini ise kısmen su altında bırakıyordu. Tamamen su altında 
kalacak 92 köy veya mahallede yerleşik 18 816 nüfusun göl teşekkül etmeden önce 
hazırlanacak bir iskân plânına göre burayı terketmeleri gerekiyordu. Bunlardan 1961 
ailede 8 870 nüfus kamulaştırma bedellerini almayarak Devlet eliyle iskânlarını 
istemekte, geri kalanlar ise kendi imkânlarıyla yine hazırlanacak iskân plânına 
göre tarım dışı sektörlerde yerleşmeyi uygun bulmaktaydı. Ancak baraj gölü içinde 
kalacak kimselerin iskânlarının hukukî dayanağını teşkil eden 6541 sayılı Kanun 
596 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan öncelikle işin mevzuat 
yönünden ele alınması zorunlu bulunuyordu. 

2510 sayılı İskân Kanununda bu nevi nakil ve iskânlara imkân verecek bir 
hüküm yoktu ve vatandaşların devlet eliyle iskân edilmeleri için İskân Kanununa 
ek bir kanun çıkarılması gerekiyordu. Tasarı, iskân edilenlere sağlanacak toprak, 
arsa, ev, ahır, samanlık, işyeri ve iş imkân ve sermayesi sağlanmak suretiyle yapılan 
yardımların ve kredilerin uzun vadeli borçlandırmaya tabi tutulmasını, iskân 
hizmetlerinin borçlandırmaya dayandırılması ile otofinansman müessesesi olarak 
“İskân Fonu” adıyla bir fon kurulmasını ve toprağüa yerleştirilip iskân edilemeyen 
çiftçilerden isteyenlerin sanatkâr olarak şehir ve kasabalarda yaşamaları için eğitim 
programları gibi önlemler de içeriyordu.1348

2310 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı ve Komisyon raporu Millet 
Meclisi’nin 27 Nisan 1970 tarihli 74 ncü Birleşiminde ele alındı. Köy işleri Bakanı 
Turhan Kapanlı ve Geçici Komisyon Başkanı İsmet Angı tarafından verilen öncelik 
ve ivedilik takririnin Kabul edilmesinden sonra tasarının tümü üzerinde C. H. P. grubu 
adına söz alan Ekrem Kangal (Sivas), Türkiye’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri 
devam eden iskân meselesinin 21. 6. 1933 tarihinde çıkarılan 2510 sayılı Kanunla yeni 
bir yön kazandığını, ancak bunun büyük çapta dış iskân sorunuyla ilgili olduğunu, 
devletin dış iskânda da bilinçli bir politika gütmeyerek yurdun muhtelif yerlerinde 
bol Hazine arazisi bulmak ve bu arazileri, hiçbir teknik şarta uymadan gelişigüzel 
dağıtmakla meşgul olduğunu söyledi. Yerleşimlerde ekonomik, sosyal, kültürel ve 
zirai şartların dikkate alınmadığını, yeter gelirli aile işletmeleri kurulmadığını ve 
gelen göçmenlerin yüzde 68.6’sının oniki ile yerleştirildiğini beyan eden Kangal, 
iç iskânlarda da jeolojik şartlar ve tabiî âfetler karşısında mecburi iskân gerektiği 

1347  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 68 (13 Nisan 1970), s. 231.
1348  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 
1970), s. 554 ve devamı: 114 Sıra Sayılı Basma yazı: 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun 
tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İşleri ve Plân  komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu.
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gibi, yapılan sınai tesis ve baraj sahalarındaki nüfusun da iskânının sorunlu olduğunu 
ve çözüm beklediğini vurguladı. Keban Barajı nedeniyle iskân meselesinin önemli 
olduğunu ve amaçlanan iskân fonunun ileri bir adım olduğunu vurgulayan C.H.P. 
sözcüsü, iskânın toprak - insan ve ürün münasebetlerini yurt gerçeklerine uygun bir 
şekilde ve bilimsel bir biçimde ele alınması gerektiğini de ifade etti.1349

Kanunun tümü üzerinde söz alan Ömer Buyrukçu (Antalya), tasarıda kom, mezra, 
mahalleler halinde bulunan dağınık köylerin daha elverişli bir yerleşme yerine veya 
bu dağınık yerleşim ünitelerinden birinde toplanmasına hizmetlerin götürülememesi 
nedeniyle iskâna tabi olmasını yetersiz bulduğunu söyleterek başladığı konuşmasında 
tasarının köy kalkınmasını esas almaması yönünden de eksik olduğunu vurguladı. 
Orman köylerinin kalkındırılması için tasarıya orman köylerinin bulundukları 
yerde iskân edilebilmesi için hükümler konulması gerektiğini belirten Buyrukçu, 
Tasarının bu eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Tasarının tümü üzerinde 
söz isteyen Geçici Komisyon Başkanı Mehmet İsmet Angı (Eskişehir), bu kanun 
tasarısı üzerinde Geçici Komisyonda yapılan çalışmalara yalnız Köy İşleri Bakanlığı 
değil, köy kalkınmasıyla ilgili bütün bakanlıkların temsilcilerinin ve fen heyetlerinin 
iştirak etmiş olduğunu, yasarının yerleşimlerin yalnız altyapı hasebiyle bir araya 
getirilmesini değil, köy kalkınmasının da hedef aldığını ifade etti.1350 Müzakerelerin 
ardından tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi:

Madde 1. — 2510 sayılı iskân Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
Ek madde 1. — Hükümetçe vücuda getirilecek baraj, havaalanı, fabrika, ekonomik 

ve savunma ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması 
gibi amaçlar için yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması 
sebebiyle taşınmaz mallarının kısmen veya tamamen ellerinden çıkması neticesi 
yerlerini terk etme zorunda kalanlardan;

a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar,
b) Taşınmaz mallan kısmen kamulaştırılıp bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 
c) iskân plânlama etütlerinin başladığı bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce 

kamulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşınmaz malı olmıyanlar,
Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterilecek yerlerde 2510 sayılı Kanunla 

bu kanun hükümlerine göre iskân edilirler. Şu kadar ki; zor durumda olmadan bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden çıkaranlar bu 
kanundan faydalanamazlar. Zor durum hali yönetmelikle belirtilir. İskân edilecek 
kimselerin taşınmaz malları için özel kanunları gereğince veya kamulaştırma 
neticesinde kendilerine ödenecek bedeller, ilgili idarelerce bu kanun hükümlerine 
göre kurulacak özel iskân fonuna yatırılır. Bu suretle yatırılan bedeller; ek 5 nci 
madde dışında kalan diğer iskân yardımları ve borçlandırma bedelleriyle, Maliye, 
Ticaret ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak esaslar dairesinde 
mahsup muamelesine tabi tutulur.

1349  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 521-524.
1350  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 524-525.
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Ek madde 1 üzerinde söz isteyen Kenan Aral (Tunceli), ek maddenin (B) 
bendindeki “taşınmaz malları kısmen kamulaştırılıp, bu yerleri terk etmek 
zorunda kalanlar...” ibaresinin keyfîlikten kurtulamayacağını, bu ibarenin yerine 
“zorunluluğunu duyanlar” tâbirinin kullanılmasını ve kanunun daha önce iskân 
ettirilmiş, özellikle 32 yıl kadar önce Tunceli’den göç ettirilmiş vatandaşların da 
haklarını korumasını talep etti.

Ek Madde 2. — Köysel alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişime 
merkezlerinin kurulması için;

A) Yerleşim yerinin »elverişsizliği sebebiyle yol, içme suyu ve elektrik gibi 
altyapı hizmetlerinin çok pahalıya imal olacağı tesbit edilen köylerin daha elverişli 
bir yerleşim yerine nakli veya mahalle, kom, mezraa ve benzeri dağınık yerleşim 
ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde 
toplanması hususu köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenildiği takdirde ek 8 nci 
madde gereğince Köy işleri Bakanlığı emrine geçen araziden imar plânında öngörülen 
miktarda arsa tefrik edilir ve özel iskân fonundan yeni yerleşim yerinin köy imar 
plânı yapılır veya yaptırılır, köy odası, çamaşırhane ve hamam gibi sosyal tesisleri 
yapılır ve ayrıca konut, tarımsal yapılar ve tesisler için her aileye yönetmeliğinde 
belirtilen (miktarda kredi açılır ve bu kanun hükümlerine göre borçlandırılır.

B) 1 nci madde dışında kalan köylerde köylünün konut, tarımsal işletme 
yapıları ve sosyal tesis ihtiyacını kendisinin çözmesindeki gücünü desteklemek 
üzere, masrafları özel iskân fonundan (karşılanmak (suretiyle hazırlanan tip projeler 
bedelsiz olarak istekli köylülere verilir. 

Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre, her köyde belli sayıda çiftçi ailesine 
kendi evini yapana yardım metodu uygulaması olarak kredi verilir.

C) Onaylanmış köy imar plânlarına göre köylerin iskân gelişme sahaları, ek 8 
nci madde uyarınca Köy işleri Bakanlığı emrine geçen araziden (ayrılır. Bu araziden 
ifraz olunan arsalar, bedelleri peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit taksitle ödenmek ve bu 
kanun, gereğince borçlandırılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine devredilir.

Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu bu maddede iki küçük ek talep eden bir 

önerge verdi ve önerge kabul edildi.  “Kalkındırılmasına imkân olmıyan veya yol, 
içme suyu ve elektrik gibi altyapı...” ibaresi metne eklendi. Aynı madde üzerinde 
Kenan  Aral (Tunceli) tarafından verilen takrir ise kabul görmedi.

Ek madde 3. — Bu kanun gereğince nakledilecek ve iskân edilecekler içinde 
bir sanat ve meslek sahibi olanlar, sanatkâr olarak iskân edilirler. Tarımdaki fazla 
nüfus, topraklandırılamıyan çiftçiler, bir sanat ve mesleke sahip bulunmıyanlar, 
bir sanat ve meslek sahibi olup da başka bir sanat ve meslek kolunda çalışmak 
istiyenler ve yeni kurulacak sınai veya diğer tesislere ortak olmak istiyenler, duyulan 
ihtiyaca ve hazırlanacak projelere göre; Sanayi, Millî Eğitim, Çalışma ve Köy İşleri 
bakanlıklarınca müştereken düzenlenecek eğitim programına göre ve işbirliği halinde 
eğitimlerini mütaakıp, iskân programı gereğince sanatkâr olarak iskân edilirler.
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Bu maksatla mevcut eğitim merkezlerinden faydalanılır. Eğitim merkezlerinin 
ihtiyaca etmemesi halinde Köy işleri Bakanlığına bağlı göçmen kabul ve yetiştirme 
merkezleri de bu maksat için kullanılabilir. Bunların da yetmemesi halinde 
mevcutlara eklemeler yapılabileceği gibi yeni eğitim merkezleri de kurulabilir. 
Eğitim programlarının hazırlanması, nerede, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı 
ilgili bakanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Ek madde 4. — Nakil ve iskânları kararlaştırılanların ne zaman, nereye ve ne 
suretle ve ne gibi şartlarla iskân edilecekleri önceden duyurularak aile reisinden 
rızalarım bildiren bir taahhütname alınır. 

İstekli çok olup da iskân programına göre bir yılda hepsinin yerleştirilmelerinin 
mümkün olmadığı hallerde öncelik sıralan ve esasları yönetmelikte belirtilir.

Ek madde 5. — İskân edilecek göçmen ve mülteciler;
a) Sınırlarımızdan, yurt içinde gönderilecekleri yere kadar gümrükten muaf eşya 

ve hayvanları ile birlikte nakil,
b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve tedavi, 
c) Pek muhtaç durumda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere giyecek, 

yardımlarından karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yardımlar, nakil ile başlar, 
yerleştirildikleri yerlerde müstahsil hale gelinceye kadar devam eder.

Müstahsil hale gelmenin esasları ve yardım süreleri yönetmelikte belirtilir.
Ek madde 6. — Yurt içinde bir yerden başka bir yere göçürülenler de kaldıkları 

yerden yerleştirilecekleri yerde müstahsil hale gelinceye kadar geçecek süre içinde 
ek 5 nci maddede yazılı iskân yardımlarından karşılıksız olarak faydalanırlar.

Ek madde 7. — Dışardan gelecek göçmen ve mültecilerle, yurt içinde 
göçürülenlerden, işyeri gösterildiği halde çalışmak istemiyenlerin karşılıksız iskân 
yardımları kesilir.

Ek madde 7 üzerinde görüşmek isteyen Gıyasettin Karaca (Erzurum), çalıştırılacak 
yerde kalmak mecburiyetinde olan kişilerin sıhhat veya ailevi durumlarının uygun 
olamayacağı durumların olabileceğini, maddenin açık olmadığını ve düzeltilmesi 
gerektiğini belirtti. Geçici Komisyon adına söz alan İsmet Angı (Eskişehir) bu 
durumun umumi yönetmelikte dikkate alınabileceği cevabını verdi. 

Ek madde 8. — Bu kanun hükümlerine göre tahsis, devir ve temlik edilecek arazi 
ile arsalar şunlardır: 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi,
b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetinde kullanılmıyan arazi 

ve arsalar,
c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve ihtiyaçtan fazla olduğu 

belirtilmek suretiyle Hazine adına tescil ettirilen arazi,
d) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve bir maksada tahsis 

edilmemiş olup, 775 sayılı Kanun amaçları dışında kalan yerler,
e) Göllerin kuruması veya Devletçe kurutulması ve nehirlerin doldurulması ile 

meydana gelen arazi,
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f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılan arazi,
g) işlenmeye elverişli olmıyan tuzlu alkali, taşlık ve benzeri topraklardan 

Devletçe ıslah suretiyle elde edilen arazi,
h) 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre özel ve tüzel kişilerden kamulaştırılacak 

veya yönetmeliğe göre satınalınacak arazi ve arsalar; 
Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine göre tahsis ve temlik edilecek olan 

tarıma elverişli veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), (b) ve (d) bendlerinde 
yazılı olanlar bu kanunun yürürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı arazi Köy 
işleri Bakanlığınca ayrılmasiyle; (h) bendindeki arazi Hazine adına tapuya tescil 
edilmesiyle; (e), (f) ve (g) bendlerindeki arazi meydana gelmesiyle  Köy İşleri 
Bakanlığı emrine geçer.

Şu kadar M, özel kanunlardaki yazılı hükümler saklıdır.
Ek madde 9. — İskân işleri için lüzumlu olan;
a) Arazi ve arsa satmalına veya kamulaştırma bedelleri,
b) Borçlanmaya tabi bilûmum tesis ve inşaat masrafları,
c) Motorsuz nakil vasıtaları ile her çeşit inşaat makinaları satınalma bedelleri ve 

bunlarla, motorlu nakil vasıtalarının işletme ve tamir masrafları,
d) iskân edileceklere verilecek âlet ve vasıta bedelleri ile açılacak krediler, 

hayvan ve demirbaş eşya bedelleri,
e) inşaat işlerinde çalıştırılacak usta ve işçi yevmiyeleri,
f) Özel iskân fonuna aktarılmış olan kamulaştırma bedellerinden borçlanmıya 

tabi iskân masrafları çıktıktan sonra geri kalan paradan, iskân edilenin dileği üzerine 
ve istediği miktarda sınai veya diğer bir tesise yatırılacak ortaklık hisseleri,

g) Ek 5 nci maddedeki karşılıksız iskân yardımları ile bu kanun gereğince 
yapılacak diğer iskân masrafları,

T. C. Ziraat Bankasında kurulacak özel iskân Fonundan karşılanır, özel iskân 
Fonunun idare, işletme, sarf ve murakabe usulleri ile ilgili hususlar Maliye, Ticaret 
ve Köy işleri bakanlıklarınca

birlikte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.
Ek madde 10. — Bu kanunda yazılı görevlerin gerektirdiği etüt, araştırma, 

plânlama ve projeleme işleri Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır veya 
yaptırılır. İskân işleriyle ilgili etüt, plân, proje uygulama, teknik ve idari personel 
yetiştirileceklerin eğitim, yapılacak kamu yapı ve tesisleri giderleri genel bütçeye 
konulacak ödeneklerden karşılanır.

Ek madde 11. — Bu kanun ile T. C. Ziraat Bankasına verilen işler, Bankanın asli 
görevlerindendir.

Ek madde 12. — Özel İskân Fonunun kaynakları şunlardır:
a) Ek 1 nci maddenin son fıkrası gereğince özel iskân Fonuna yatırılacak paralar,
b) Eğitim maksadiyle yapılacak İmar ve temrinler sonunda imal ve istihsal edilen 

mahsul ve mamullerin satışından elde edilen meblâğlar,
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c) Ek 13 ncü madde gereğince yapılacak her türlü tahsilat,
d) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile şahıslar ve milletlerarası göçmen 

ve mülteci teşkilâtları tarafından yapılacak nakdî yardımlarla nakde çevrilecek aynî 
yardımlar,

e) Yabancı memleketlerden iskânlı göçmenler için alınacak tazminatlar,
f) Ek 2 nci madde gereğince peşin olarak alınan veya borçlandırmalardan 

yapılacak tahsilat, g) a, b, c, d, e ve f fıkralarındaki kaynaklar, yıllık programlarda 
öngörülen iskân proje giderlerini karşılayıncaya kadar, aradaki fark için her yıl 
bütçesine konacak ödenek.

Ek madde 13. — iskân edilenler veya nakledilenler kendilerine verilen taşınmaz 
mallardan dolayı, kamulaştırılan veya satınalınan taşınmaz mallar için kamulaştırma 
veya satınalma bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedelleri, Hazine arazisi için 
rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar. 

Tahakkuk edecek borçlandırma bedelleri ile faizleri borçlanmayı takibeden 5 nci 
yılın Ocak ayından başlamak üzere 20 yılda ve 20 eşit taksitle tahsil olunur.

Taşınmaz malların borçlandırma bedelleri faize tabi değildir. Kredi ve taşınır 
malların borçlandırma bedeli üzerinden Mailiye, Ticaret ve Köy İşleri bakanlıklarınca 
tesbit edilecek hadler dâhilinde yıllık faiz yürütülür. 

Ek madde 14. — 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası Kanununun 47 nci maddesinde 
sayılan erteleme sebepleri dışında kalıp da vâdesinde ödenmiyen borçlar, borçlunun 
tohumluk, istihsal âlet, edevat ve vasıtaları dışında kalan emvalinden, umumi 
hükümlere göre T. C. Ziraat Bankasınca takip ve tahsil olunur. Borçlunun haczi 
caiz menkul malı bulunmadığı veyahut borcuna yetmediği takdirde; borcun tamamı 
muacceliyet kesbeder ve bu kanuna göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları 
mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adına tashihan tescil edilir.

Tapuları Maliye Hazinesi adına tashihan tescil olunan taşınmaz malların mahsup 
işlemleri ek 18 nci madde hükümlerine göre yürütülür.

Madde üzerine söz alan Gıyasettin Karaca (Erzurum) borcunu zamanında 
ödeyemeyen ve bu taşınmaz mal kendisine verilen borçlunun, bu hazine 
gayrimenkulunun dışında haczedilecek başka bir malı bulunmadığı takdirde, daha 
evvelce hazinenin, kendisine verdiği gayrimenkul üzerinden borcunu ödeyeceğini, 
ancak vatandaşın hakkının kayba uğramaması için o günkü rayiç bedeli üzerinden 
muamele görmesinin lüzumlu olduğunu söyledi. Ancak Komisyon bu fikre katılmadı. 

Ek madde 15. — Bu kanuna göre iskân edilenlerin müstahsil hale gelebilmeleri 
ve yönetmelikte tesbit edilecek hayat seviyesine kavuşabilmeleri için geliştirme, 
yan gelir temini gibi tedbirler, Köy işleri Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklarca 
müştereken hazırlanacak plân ve projelere göre yürütülür. Bu projeler için lüzumlu 
kredi Özel iskân Fonundan karşılanır. Kredi vermede kooperatif kurulması halinde 
üyelerine öncelik tanınır.

Ek madde 16. — Temin edilen imkânlar ve yapılan tavsiyelere rağmen, geliştirme 
ve yan gelir temini için alınan tedbirlere uymıyan ve ilgili bakanlıklarca yapılan teknik 
tavsiyeleri tatbik etmiyenlere yapılmakta olan veya yapılacak karşılıksız yardımlar ve 
krediler kesilir. Borçlanmadan mütevellit fon alacakları muacceliyet kesbeder.
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Ek madde 17. — Kredi çeşit, had ve şartları, geliştirme ve yan gelir tedbirleriyle 
karşılıksız yardım ve kredilerin kesilmesi ve borcun muacceliyet kesbetmesi esasları 
yönetmelikte belirtilir.

Ek madde 18. — Verilen arazinin askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi 
makbul bir özür olmaksızın üst üste üç yıl işletilmediğinin tesbiti halinde Köy işleri 
Bakanlığınca, iskân edilene verilen taşınmaz malların geriye alınması mahkemeden 
istenir. Mahkeme karan ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen 
taksitler veya yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşınmaz mallardan elde edilen 
intifam bedelleri karşılıklı olarak hesabedilir. Değerlerdeki fazlalıklar taraflarca iade 
edilir. Bu işlemlerden mütevellit bakiye alacaklar, T. C. Ziraat Bankasınca umumi 
hükümlere göre takip ve tahsil olunur.

Ek madde 19. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2510 sayılı İskân 
Kanununa göre, iskân hakkını iktisabedeceklerle, bu kanunun şümullüne girenlerin 
iskânları, bu ek kanun hükümlerine göre yapılır. Bu kanundan önce iskân hakkı 
doğmuş olanların ise, önceki kanunlarla tanınan hak ve mükellefiyetleri saklıdır.

Madde üzerinde söz alan Kena Aral (Tunceli) ek 19 ncu maddenin 2 nci fıkrasına 
“Bu kanundan önce iskân hakkı doğmuş olanların ise, önceki kanunlarla tanınan hak 
ve mükellefiyetleri saklıdır” hükmü daha önceki hakları mahfuz tutmakla beraber 
tatbikatta birçok ihtilâflara meydan vereceğinden, ek 19 ncu maddeye “Bugüne 
kadar iskânı yapılmamış bu gibi kimselerin iskânları da bu kanun hükümlerine göre 
yapılır” fıkrasının eklenmesine yönelik takririni sundu, ancak Köy İşleri Bakanının 
uygulamada bir farklılık olmayacağına dair konuşmasının ardından önergesini geri 
çekti.

Ek madde 20. — Özel iskân Fonundan yapılacak sarfiyat 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine 
tâbi değildir.

Ek madde 21. — Özel İskân Fonunun hesap ve bilançoları her yıl Başbakanlık 
Yüksek Murakabe Kurulu tarafından denetlenir.

Ek Madde 22. — Bu kanun hükümlerine göre borçlanma suretiyle yapılan iskân 
yardımlarının tamamı için verilecek taşınmaz mallar üzerinde T. C. Ziraat Bankası 
lehine birinci derecede ipotek tesis edilir.

Ek Madde 23. — Ek 5 nci maddedeki karşılıksız iskân yardımları ve diğer özel 
İskân Fonu zararları ertesi yıl bütçesine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ek madde 23 üzerinde söz isteyen Ömer Buyrukçu (Antalya), tasarıya “Ek 
Madde 24. Orman köylerinin ek 2 nci madde gereğince, köysel alanda iç iskânının 
düzenlenmesinde ve köy gelişme merkezlerinin kurulmasında, Köy İşleri, Tarım ve 
Orman bakanlıklarının müştereken hazırlıyacakları, yönetmelik esasları dairesinde 
hareket edilir” maddesinin eklenmesini istedi, ancak takrir kabul edilmedi. 

Geçici Madde — Bu kanunda yer alan hizmetler için 1970 yılı Bütçesine 
konan ödeneklerle halen T. C. Ziraat Bankasında kendi evini yapana kredi yardımı 
hesabında bulunan ve bu hesaptan şimdiye kadar verilmiş olan kredilerden tahsil 
olunacak meblâğ Özel İskân Fonuna devrolunur.



666

Madde 2. — 2510 sayılı Kanunun 15, 29 ve 39 ncu maddeleri tadilleriyle birlikte 
ve bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır.

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.1351

Tasarı, 6 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 77 nci Birleşimde verilen 228 toplam 
oydan 222 kabul, 2 ret ve 4 çekinser oy alarak kabul edildi1352; 29 Haziran 1970 tarih 
ve 13533 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1660: 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun

7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar ve İskân ve Plân komisyonları 
raporları, Millet Meclisi’nin 4 Ocak 1973 tarihinde toplanan 33 ncü birleşminde 
İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker›in öncelik ve ivedilikle ilgili önergesinin kabul 
edilmesiyle müzakere edildi.

Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen İlhan Ersoy (Kütahya) bu kanun 
tasarısının, 657 sayılı Kanunun, 1327 sayılı Kanunun ve nihayet 30 Aralık 
1972’de Resmî Gazetede yayınlanmış olan Yetki Kanununa istinaden hükümetçe 
çıkarılmış bulunan kararnamenin bir gereği olduğunu, bu kanun ve kararnamenin 
4 ncü maddesinin, sözleşmeli personel çalıştırma imkânını kuruluşlara ancak, özel 
kanunlarında buna imkân veren bir hüküm olduğu takdirde tanıdığını, İmar ve İskân 
Bakanlığının 7116 sayılı Kanununda böyle bir imkân bulunmadığı ve fakat işlerin daha 
süratli görülmesi ve büyük metropollerin nâzım plânlarının yapılmasında sözleşmeli 
personel çalıştırma mecburiyeti karşısında da kalındığı için, kanuna böyle bir ek 
maddenin eklenmesi gereğinin ortaya çıktığını açıkladı. Ersoy’un açıklamasından 
sonra tasarının İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanuna, 
Bakanlığın özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerinde, 
zarurî hallere münhasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin 
görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmeli yerli ve yabancı 
personel çalıştırabileceğini ekleyen 1 nci maddesi kabul edildi.1353 

Tasarının tümü üzerinde Baha Müderrisoğlu (Konya) söz alarak kanunun yerinde 
olduğunu ifade etti. Tasarının tümü oya sunuldu ve Meclis tarafından kabul edildi. 

14 Şubat 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
21 Şubat 1973 tarih ve 14455 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

1351 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 74 (27 Nisan 1970), 
s. 525-536. 
1352  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 77 (6 Mayıs 1970), s. 613.
1353  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 33 (4 Ocak 1973), 
s. 456-460.
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KANUN NO 1252: 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 25. maddesinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve İhtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması ve bazı kanunları kaldırılması hakkında kanunun 8. 
maddesinin değiştirilmesine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bazı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 
105. maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair Kanunun 24. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

3 Şubat 1970 tarihinde toplanan 39 ncu Birleşimde Meclis’e ulaşan İzmir 
milletvekili Şükrü Akkan ve 11 milletvekilinin, 286 sayılı Köy Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin değiştirilmesine, 287 sayılı 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında Kanunun 8 
nci maddesinin değiştirilmesine ve 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 
nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
6 Mart 1970 tarihli 52 nci Birleşimde Şükrü Akkan’ın (İzmir) anayasaya aykırılık 
gerekçesiyle verdiği öncelik ve ivedilik takririnin ardından 58 nci Birleşimde ele 
alındı.1354 

Tasarı üzerine söz alan Vahit Bozatlı (Sivas), aynı birleşimde kabul edilen 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. bendinin yürürlükten kaldırılması 
hakkında Kanun gereğince bu tasarının gerekli olduğundan ve milletvekili seçilme 
hakkı tanınanlara belediye meclisi üyesi, muhtar, ihtiyar heyeti üyesi veya il genel 
meclisi üyesi seçilme hakkının da verilmesi gerektiğinden söz etti. Orhan Birgit 
(Ankara), iki önemli tasarının ilgili komisyonların ihmali yüzünden komisyonlardan 
geçmediğini, Meclis’te de bu konuların komisyonlar olmadan görüşüldüğünü 
eleştirdi ve hükümet üyeleri ile komisyonların Meclis’te olmadıklarının zabıtlara 
geçtiğini belirtmek üzere söz aldığını söyledi. Bu müzakerelerden sonra metnin 
maddeleri okundu:1355 

Madde 1. — 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 
25 nci maddesinin 13 ncü fıkrasının sonundaki, «7,8,9 ncu fıkralarda belirtilenler 
affedilmiş olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilemezler.» ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde üzerine Cengiz Ekinci  (Ordu) söz alarak yapılmak istenen değişikliğin 
286 sayılı Köy Kanununda değil, Köy Kanununu değiştiren kanunda olduğunu 
ve  maddenin “442 sayılı Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci 
maddesinin...” şeklinde olması gerektiğini belirtti. Bu teknik konuda verilen dört 
farklı önerge vardı ve Cengiz Ekinci’nin önergesi kabul edilerek madde tadil edildi.

1354  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 58 (20 Mart 1970), s. 634. 
1355  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 58 (20 Mart 1970), s. 636.
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Madde 2. — 287 sayılı şehir ve kasabalarda a mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması 
hakkındaki kanunun 8 nci maddesinin 9 ncu fıkrasında... 5 yıldan fazla hapis cezasiyle 
kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak ibaresinden sonra gelen «Bu fıkrada 
belirtilenler affedilmiş olsalar da seçilemezler» ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Cengiz Ekinci bu madde de söz alarak maddenin “Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı Kanunun 287 sayılı Kanunla 
değiştirilen 8 nci maddesinin 9 sayılı bendinden sonra gelen, “Bu fıkrada belirtilenler 
affedilmiş olsalar da seçilemezler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır” şeklinde 
değiştirilmesi gerektiğini belirtti ve gerekli düzenleme yapıldı. Görüşmeler sonunda 
tasarı aşağıdaki biçimi aldı:1356 

MADDE 1. — 442 sayılı Köy Kanununun 286 sayılı Kanunla değiştirilen 25 nci 
maddesinin

18 sayılı bendinin sonundaki; “7, 8 ve 9 ncu fıkralarda belirtilenler affedilmiş 
olsalar dahi köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilemezler” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline 
dair 4541 sayılı Kanunun 287 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesinin 9 sayılı 
bendinden sonra gelen;

“Bu fıkrada belirtilenler affedilmiş olsalar da seçilemezler” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 3. — 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci maddesinin 
10 ncu fıkrasının sonundaki;

“6, 7 ve 8 nci bendlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel meclisine 
üye seçilemezler”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4. — 1580 sayıh Belediye Kamununum 307 sayılı Kanunla değiştirilen 
24 ncü maddesinin 10 sayılı bendinden sonra gelen; “5, 7 ve 8 nci bendlerde 
belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçilemezler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tasarı 14 Nisan 1970 tarihinde kabul edilerek 22 Nisan tarih ve 13478 sayılı 

Resmî Gazetede yayınlandı. 
KANUN NO 1303: Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin 

birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı Kanuna ek Kanun 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 

sayılı Kanuna ek kanun teklifi Millet Meclisi’ne 30 Mart 1970 tarihli 62 nci Birleşimde 
geldi ve Köy İşleri ve Plân komisyonlarına havale edildi. Tasarının görüşülmesine 
24 Nisan 1970 tarihinde toplanan 73 ncü Birleşimde karar verildi.  

1356  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 3, Birleşim 58 (20 Mart 1970), 
s. 636-638.
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4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 2610 sayılı İskân Kanununun 
uygulanması, 24 . 3 . 1950 gününde yürürlüğe giren 5613 sayılı Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüklerinin Birleştirilmesi hakkındaki Kanun’a ekli (1) sayılı 
cetvelde gösterilmiş bulunan Merkez ve İller kadrolarıyla yürütülüyordu. 1950 
yılının ekonomik ve sosyal koşullarına göre hazırlanmış bulunan topraklandırma 
ve iskân hizmetleri, 5613 sayılı Kanunun 4/C maddesi ile, Toprak ve iskân 
Müdürlükleri bulunmayan yerlerde Tarım Bakanlığı İller Ziraat kuruluşlarının bu 
görevleri yürütmesi öngörülmüştü.  Aradan geçen zamanda topraklandırma ve iskân 
hizmetlerindeki genişleme ve gelişmeler, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştı. Teşkilâtın 
daha etkili ve verimli olabilmesi için personel bakımından takviyesi gerekiyordu. 50 
Toprak Komisyonu ve 37 Toprak ve İskân Müdürlüğü için alınmış bulunan kadrolar 
yeterli değildi ve tasarı adı geçen kurumların tam kadro ile çalıştırılması için gerekli 
kadro talebini içeriyordu.

Tasarı, 29 Mayıs 1970 tarihinde toplanan 91 nci Birleşimde Köy İşleri Bakanı 
Turhan Kapanlı’nın öncelik ve ivedilik önergesinin kabulüyle görüşülmeye başlandı:

Madde 1. — Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi 
hakkındaki 5613 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin, Merkez kuruluşu kısmındaki 
5 nci dereceden 1 aded 80 lira aylıklı başmüfettiş kadrosu kaldırılmış ve aynı cetvele 
ilişik cetvelde, kadro unvanı, aylığı, sayısı ve derecesi yazılı kadrolar eklenmiştir.

Madde 2. — Bu kanun yayımlandığı ayın son günü yürürlüğe girer.
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.1357

Tasarı, 11 Haziran 1970 tarihinde kabul edildi ve 22 Haziran 1970 tarih ve 13526 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1509: Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında Kanun 
Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısı, Millet 

Meclisi’nin 4 Mayıs 1970 tarihinde toplandığı 76 ncı birleşimde Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarına havale edildi.1358 

Meclis Başkanlığı, 30 Nisan 1971 tarihinde toplanan 93 ncü birleşimde, kanun 
tasarısı ve Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 8’er üyeden kurulu 19 No’lu Geçici 
Komisyon raporunu Meclis gündemine aldı.1359 

Köy İşleri Bakanlığı 1963 yılında kurulmakla birlikte henüz kuruluş kanunu 
hazırlanmamıştı. Köy hizmetleri, 44 farklı kuruluş tarafından yerine getiriliyor, 
hizmetler kuruluşların bireysel çalışmalarıyla, eşgüdümsüz ve düzensiz biçimde 
yapılmaya çalışılıyordu. Kanun tasarısı, 28 Haziran 1971 tarihinde toplanan 121 
nci birleşimde, Köy İşleri Bakanı Dr. Cevdet Aykan tarafından verilen ivedilik 

1357  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 5, Birleşim 91 (29 Mayıs 1970), 
s. 1024-1025; Tasarıya ilişik cetveller için bkz.: Ibid., s. 1094 ve devamı: 124 Sıra Sayılı Basmayazı. 
1358  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 76 (4 Mayıs 1970), s. 560.
1359  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 13, Birleşim 93 (30 Nisan 1971), s. 35.
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önergesinin kabul edilmesiyle görüşülmeye başlandı, ancak zaman darlığı nedeniyle 
görüşmeler sonraki birleşimlere bırakıldı.1360 Nihayet tasarı, 5 Temmuz 1971 günü 
toplanan 125 nci birleşimde müzakere edilmeye başlandı. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun 
tasarısının gerekçesi, Bakanlığın kuruluşunu köylerin hızla kalkındırılması, 
hem köylünün daha iyi yaşam şartlarına kavuşturulması hem de köylülerin 
ülke kalkınmasına daha çok yardım edebilir duruma getirilmesi amaçlarına 
dayandırılmıştı. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için altyapının oluşturulması 
ve köy hizmetlerinde koordine edici olmak üzere, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 
25 Aralık 1963 tarihinde Köy İşleri Bakanlığı kurulmuştu. Gerekçe, Köy İşleri 
Bakanlığına ait altyapı hizmetlerinin, toprak muhafaza, zirai sulama, topraklandırma, 
iskân, köy yolları yapma, köylere içmesuyu ve elektrik getirme şeklinde özetliyor ve 
bu hizmetlerin malî portesini ortaya koyuyordu. Buna göre, 8,5 milyon hektarlık 
sulamaya elverişli arazinin sulama geliştirme için 34 milyar TL, 0,7 milyon hektar 
çorak ve 1,7 milyon hektar drenaja ihtiyaç gösteren arazinin drenaj ve ıslahı için 
5,3 milyar TL, yeraltı ve yerüstü küçük sulama tesisleri için 77 milyar TL toprak 
muhafaza hizmetleri için 57 milyar TL, köy yolları için 14,5 milyar TL, içme suyu 
için 4,8 milyar TL, köy elektrifikasyonu için 5,5 milyar TL,  1 199 116 topraksız, 1 
milyon kadar az topraklı ailenin topraklandırılması için bataklık kurutulması, ıslah 
çalışmaları gibi faaliyetler için 30 milyar TL, göçmen, mülteci ve göçebe nakilleri, 
iskân ve yılda ortalama 45 bin olan köy konut ihtiyacı, yerleşim yerinin imar 
plânlarının hazırlanması ve imar faaliyetleri için 13 milyar TL olmak üzere Köy 
İşleri Bakanlığına ait başlıca köy altyapı hizmetlerimin malî portesi yaklaşık olarak 
241,1 milyar TL’ye gereksinim duyuluyordu. 

Tasarı, köye götürülen hizmetlerin etkisini ve verimini arttırmak, köye hizmet 
götüren kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, yol, içme suyu, 
elektrifikasyon, sulama ve toprak muhafaza hizmetlerinin geliştirmek, yatırımları 
planlamak ve gerçekleştirmek, köy eğitim faaliyetlerini düzenlemek, köy kalkınmasına 
yönelik birlik, kooperatif, dernek gibi teşkilâtlanmaları teşvik etmek, toprak ve tarım 
faaliyetlerini düzenlemek ve katkıda bulunmak amacıyla Köy işleri Bakanlığının 
kuruluşunu sağlamak amacıyla getirilmişti. Tasarı, Bakanlığın görevlerini, merkez 
kuruluşunu, bakanlık görevlilerinin ve plânlama ve koordinasyon kurulunun 
görevlerini Yol, İçme Suyu ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü’nü, Köy Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü, Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel 
Müdürlüğünün (Topraksu) ve Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Köy İşleri 
Bakanlığına bağlanmasını, İdari ve Sosyal İşler Dairesinin görevlerini,  Bakanlığın 
Özlük İşleri Müdürlüğünün, Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünün ve Köy İşleri Danışma 
Kurulunun görevlerini düzenleyen 36 maddeden oluşuyordu.1361 

1360  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 121 (28 Haziran 1971), 
s. 42-43.
1361  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Tem-
muz 1971), s. 236 vd. 311 Sıra Sayılı Basmayazı: Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 nolu 
geçici komisyon raporu.
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Tasarı, 5 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 125 nci birleşimde görüşülmeye 
başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan Ekrem Kangal (Sivas), 
plânlı dönemin getirdiği Köy İşleri Bakanlığı’nın, Türkiye nüfusunun % 68’ini 
oluşturan ve çeşitli ekonomik, sosyal ve eğitsel sıkıntılar içinde bulunan köy 
ve köylülerin sorunlarına çözüm üretecek bir teşkilat yasası olması gerektiğini 
ifade etti. Devlet Plânlama Teşkilâtı’nın “Türk köyünde modernleşme eğilimleri” 
konulu bir araştırma sonuçlarından bahseden Kangal, raporun, Türk köylüsünün 
yeniliklere açık, geleneklerine uygun ölçülerde bağlı, Türkiye’nin ve kendi geleceği 
için umutları yüksek, kendi seçtiklerine güvenen ve onların köylünün kalkınması 
için çaba göstermesini isteyen bir bilinç düzeyinde olduğunu gösterdiğini belirtti. 
Kanunun birçok teşkilatı bakanlık çatısı altında toplayacağını söyleyen Kangal, 
Erim Hükümetinin programında toprak ve tarım reformu bulunduğunu, reform 
uygulamalarında Köy İşleri Bakanlığına çok önemli görevler düştüğünü, Toprak Su 
Genel Müdürlüğü’nün 1966 yılında başladığı Türkiye toprak varlığı ve problemlerini 
inceleyen etüt raporlarının yayınlanması ve reform komitesine verilmesinde büyük 
faydalar gördüğünü söyledi. Ülkede 8 milyon hektar civarında sulanabilecek saha 
bulunduğunu ve ancak 1 700 000 hektar arazinin sulanabildiğini belirten sözcü, 
mevcut sulama potansiyelinin % 70’inin yeniden yatırım beklediğini, Bakanlıkça 
yapılacak sulama devolopmanı hizmetlerinin malî portesinin 34 milyon TL ve sulama 
tesislerinin malî portesinin 77 milyon TL olduğunu ifade etti. Çoraklık ve drenaj 
ihtiyacı gösteren arazinin 3 400 000 hektar olduğunu ve bunun malî portesinin 5 300 
000 000 TL olduğunu söyleyen CHP sözcüsü, erozyon, köy yol, su ve elektrik işleri, 
topraklandırma, çiftçilerin işletme kredileri sorunlarından bahsederek Bakanlığın 
yoğun bir çalışma içine girmesi gerektiğini dile getirdi. 73 751 yerleşim yerinde 
köy konut ihtiyacının yılda kırkbeş bin adet olduğunu, mevcut konutların yüzde 
16,8’nin oturulamayacak kadar çürük ve yüzde 27,4’ünün kesin onarıma ihtiyaç 
gösterdiğini belirten Kangal, Köy İşleri Bakanlığı’nın C.H.P.’nin köy-kent projesini 
gerçekleştirmesi ve uygulamaya sokması gerektiğini ifade etti. 

Bakanlığın, köylülerin iskân, köy el sanatları, köy kooperatifleri, toprak ve su 
ürünleri sanayii gibi sorunlarla da uğraşması gerektiğini belirten C.H.P. sözcüsü, 
köye giden hizmetlerde etkinlik, verim ve koordinasyon sağlanması, hizmet götüren 
kuruluşların görev ve teşkilâtlarının açıklık kazanması ve Bakanlığın kuruluş 
sancılarından kurtarılması için Bakanlığın Türk köylüsüne daha geniş hizmet etme 
imkânının verilmesi gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.1362 

Amasya milletvekili Salih Aygün’ün şahıs adına konuşmaların 10 dakika ile 
sınırlandırılması yönünde verdiği önergenin kabulünden sonra Millî Güven Partisi 
grubu adına söz alan Turgut Topaloğlu (Adana), kuruluşundan sekiz yıl sonra 
Bakanlığın kanununun getirilmesinin ihmalkârlık olduğunu söyledi. Köy yolları, 
içme suları, elektriklendirme, topraklandırma ve sulama gibi alt yapı hizmetlerinin 
bu kanunla yapılması gerektiğini ifade eden M.G.P sözcüsü, plânlı dönemde 

1362  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Temmuz 1971), 
s. 204-211.
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162 000 kilometre köy yolu yapılmasına ihtiyaç varken 10 yılda ancak 40 000 
kilometresinin yapılabildiğini, geriye kalan yolların yapımı için 14,15 milyar liraya 
ihtiyaç bulunduğunu ve bu hızla gidilirse köy yollarının yapımının ancak 30 yılda 
tamamlanabileceğini söyledi. Köy içme suları konusunda 73 000 yerden 24 000’inin 
içme suyundan tamamen mahrum olduğunu, 22 000’ininde ise içme suyunun yeterli 
olmadığını, bunun malî portresinin 4 milyar lira olduğunu belirten Topaloğlu, 
köylerin sağlık, elektrik, toprak gibi sorunları için kanunun gerekçesinde 241 milyar 
lira gerektiğinin söylendiğini vurguladı.1363 

Demokratik Parti grubu adına söz alan A. Naki Üner (İzmir), toprak-köylü 
ilişkilerinde büyük dengesizlikler olduğunu, tarımsal toprağın % 1/5’unu işleyen 
% 20 nisbetindeki işletmelerin toplam tarımsal gelirden ancak % 7 oranında pay 
almalarına karşılık tarımsal işletmelerin en üst % 20’sinin toprağın % 61,5’unu 
işlediklerini ve tarımsal gelirlerden % 46 pay aldıklarını ifade etti. Bunun gelir 
dağılımı üzerinde etkisinin de alt % 20’de yer alan işletmelerde fert başına ortalama 
gelirin 415 lira, en üstte olan işletmelerde ise 2 660 lira olarak belirdiğini söyleyen 
Üner, bir başka toprak probleminin arazinin parçalanmış olması ve bunun verimi ve 
geliri düşürmekte olduğunu sözlerine ekledi.1364 

A.P. grubu adına söz alan Ahmet Karaaslan, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, 
sosyal, ekonomik, eğitsel sorunlara sahip köylü nüfusunun kalkınmasının sağlanması 
için 1963 yılında kurulan Köy İşleri Bakanlığı’nın hizmetlerini ve bu hizmetlerin 
malî portesini aktardıktan sonra Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısının nüfusun yüzde 70’inin ümit kaynağı olan Köy İşleri Bakanlığı’na en iyi 
şekilde hizmet imkânı verecek şekilde kanunlaşmasını temenni etti.1365 

Tasarı hakkında kişisel görüşlerini ifade etmek üzere Âdil Turan (Uşak), Mustafa 
Kemal Çilesiz (Giresun), Hilmi İşgüzar (Sinop), Ahmet Güner (Zonguldak) ve Salih 
Aygün (Manisa) kürsüye geldiler. Verilen yeterlik önergesi aleyhinde Reşit Ülker 
(İstanbul) söz aldı ve Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu’nun ülkeyi ilgilendiren en 
önemli kanunlardan biri olduğunu vurguladı. Geçici Komisyon Başkanı İsmet Angı 
(Eskişehir), Meclis Başkanlığı’na maddeler üzerinde pek çok önerge verildiğinden 
ve hem bu önergeler üzerinde çalışmak, hem de önerge veren milletvekillerini 
komisyona davet etmek istediklerinden tasarıyı geri almak üzere bir önerge sundu 
ve önergenin kabulüyle tasarı maddeleri Komisyona iade edildi.1366 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 26 Ağustos 1971 tarihli 155 nci birleşiminde 
görüşülmeye başlandı. Maddeler hakkında üyeler söz aldılar ve bu birleşimde 

1363  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Temmuz 1971), 
s. 211-212. 
1364  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Temmuz 1971), 
s. 213-215.
1365  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Temmuz 1971), 
s. 215-219.
1366  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 15, Birleşim 125 (5 Temmuz 1971), 
s. 219-230.
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yalnızca iki madde, Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevlerine ilişkin maddeler 
kabul edildi.1367 Bakanlığın görevlerine ilişkin 2 nci madde hakkında verilen 
önergeler ile Bakanlığın merkezi ve bağlı kuruluşlarını düzenleyen 3 ncü ve 4 ncü 
maddeler 20 Eylül 1971 tarihinde toplanan 164 ncü birleşimde görüşülebildi.1368 
22 Eylül 1971 Çarşamba günü toplanan 165 nci birleşimde, tasarının maddelerine 
devam edildi ve 9 ncu maddenin önergelerinin görüşülmesi bir sonraki birleşime 
bırakıldı.1369 Maddelerin görüşülmesi 24 Eylül 1971 Cuma günü toplanan 167 nci 
birleşimde1370 ve 27 Eylül 1971’de toplanan 168 nci birleşimde tamamlandı.1371 

1 Ekim 1971 tarihindeki 171 nci birleşimde 241 kabul ve 4 ret oyuyla kabul edilen 
tasarı1372, 3 Ocak 1972 tarihinde kanunlaştı. Ancak kanun Cumhurbaşkanlığının 
16 Ocak 1972 tarih ve 4-34 sayılı yazısıyla Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderildi. 

1367  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 17, Birleşim 155 (26 Ağustos 1971), 
s. 215-245.
1368  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 164 (20 Eylül 1971), 
s. 25-56.
1369  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 165 (22 Eylül 1971), 
s. 70-97. 
1370  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 167 (24 Eylül 1971), 
s. 112-122.
1371  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 168 (27 Eylül 1971), 
s. 131-166.
1372  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 18, Birleşim 171 (1 Ekim 1971), 
s. 237.
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KANUN NO 1444: 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine 
dair Kanun 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, Halil İbrahim Cop (Bolu) ve O. 
Eken(Ankara) tarafından 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi’nin 19 Kasım 1969 tarihinde yapılan 7 nci birleşiminde 
Meclis Başkanlığı tarafından Adalet ve Orman komisyonlarına havale edildi.1373 
Kanun teklifi ve Adalet ve Orman komisyonları raporları, 10 Nisan 1970 tarihli 67 
nci birleşimde gündeme alındı.

Kanun teklifi, orman suçları için vekâlet ücretlerinin normalleştirilmesi amacıyla 
verilmişti. Teklifin gerekçesi, fakir orman köylüsü aleyhine açılan binlerce kamu 
dâvasına Onman idaresinin, matbu olarak bastırılmış bir dilekçe ile müdahale takibinde 
bulunmakta olduğunu ve müdahil sıfatını iktisap ettikten sonra dâvayı hiç takip 
etmemiş olsa bile mahkemelerce dosyada sadece idare avukatının vekâletnamesinin 
bulunması ve müdahil sıfatını iktisap eylemiş olması hususunun, orman suçlusunun 
ayrıca vekâlet ücretiyle de mahkûmiyetime karar verilmesini gerektirdiğini, ancak 
uygulamada genellikle tecil olunan veya cüzi bir ceza mahkûmiyetini icap ettiren 
basit bir orman suçuyla köylünün iktisaden perişan olduğu, yüksek miktarlara baliğ 
olan maktu ücret-i vekâlet ödemeye zorunlu kılındığı belirtiliyordu. Aslında orman 
suçlarının için takdir edilen ücreti vekâletin, hükmedilen cezaların genel seviyesinin 
çok üstünde kalması nedeniyle 2 nci dönem Meclis çalışmalarında Meclis, 1056 sayılı 
kanunla meseleyi halletmiş, ancak kanunun Meclisteki müzakeresi sırasında vazife 
gören Millet Meclisi Başkanlık Divanının kuruluş biçimi dolayısıyla şekil yönünden 
iptaline Tarsus Sulh Ceza Mahkemesince itiraz yoluyla açılan dâva üzerine 30. 9. 
1969 tarih ve 1969/24-50 sayı ile Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilmiş ve 
sonuç olarak 6831 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair 1056 sayılı kanun şekil 
yönünden iptal edilmişti. Bu sebeple kanun teklifi yenileniyordu.1374

Kanun teklifi, 20 Nisan 1970 tarihinde toplanan 72 nci birleşimde Orman 
Komisyonu Başkanı Muzaffer Akdoğan’ın (Kastamonu), teklifin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hakkında verdiği önergenin kabul edilmesiyle müzakere 
edilmeye başlandı. Teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan Reşit Ülker (İstanbul), 
maddede bulunan hükmün, orman suçlarında idare lehine takdir edilecek nakdi 
vekâlet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı asgari miktarın yarısını 
geçmemek üzere belirlendiğini söyleyerek ücret-i vekâletin mevcut Avukatlık Ücret 
Tarifesinden daha aşağı bir hale getirilmesi için bu kanun teklifinin yapıldığını, bu 
sorunun küçük, orman köylüsünün diğer dâvalarının yanında büyük önemi olmayan, 
orman köylüsünü kalkındırıcı niteliği bulunmayan önlemler olduğunu ifade etti. 

1373  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 1, Birleşim 7 (19 Kasım 1969), 
s. 179.
1374  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 
1970), s. 473/4 vd.; 108 Sıra Sayılı Basmayazı: Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ada-
let ve Orman komisyonları raporları.
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Sabri Keskin (Kastamonu), getirilecek palyatif tedbirlerle 10 milyon civarındaki 
orman köylüsünün dertlerinin halledilemeyeceğini, ancak orman içinde yaşayan 
bu vatandaşların ıstıraplarının belli bir nisbette dindirecek tedbirlerin alınmasının 
Meclisin vazifesi olduğunu belirtti. Fahri Uğrasızoğlu (Uşak), orman suçlarından 
mütevellit avukatlık ücretlerinin mevcut tarifelere göre altıda bir oranında tespit 
edilmesini öngören bu kanun teklifini hazırlayan milletvekillerine teşekkür ederek 
orman köylüsünün çok çeşitli sorunları olduğunu, bu teklifin bir ölçüde fayda 
sağlayacağını söyledi. Hüsamettin Başer (Nevşehir), Hazinenin orman avukatlarını 
ilgilendiren ücreti vekâlet üzerinde tek bir madde olarak gelen bu teklifin adaletli 
bir teklif olduğunu, müspet karşılanacağını ümit ettiğini belirtti. Talât Köseoğlu 
(Hatay), Anayasa Mahkemesinin bu kanunu defi suretiyle iptal ettiğini, kanunun usul 
hatası nedeniyle iptal edildiğinden Meclis tarafından zaten kabul görmüş olduğunu 
belirtti. Hasan Tosyalı  (Kastamonu), kanun teklifinin gayet yerinde olduğunu, 
orman avukatına verilecek tam ücretin altıda birini teklif eden hususa iştirak 
etmekle beraber, orman köylüsünü haklı veya haksız yere mahkemeye düşürme 
yolundan ilgililerin tamamıyla elini ayağını kesebilmek için, orman suçundan dolayı 
mahkemeye düşmüş orman köylüsünden, orman avukatlarının avukatlık ücretinin 
hiç alınmamasını teklif ettiğini ifade etti.1375 

Orhan Deniz’in (Kastamonu) müzakerenin kifayetini teklif eden önergesi 
aleyhinde söz alan Hulusi Çakır (İzmir), bu konuda orman köylüsünün sıkıntıları 
hakkında daha çok konuşulacak şeyler olduğundan yeterlik önergesinin kabul 
edilmemesini talep etti. Ancak önerge kabul edildi ve maddelere geçildi. 6831 sayılı 
Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanunun 1 nci maddesi, bu kanunun 
kapsamına giren suçlardan dolayı açılmış olup, Orman idaresince müdahil sıfatıyla 
ve avukat marifetiyle takip edilen ceza dâvalarında idare lehine takdir edilecek maktu 
vekâlet ücretinin asgari haddinin, dâvanın görüldüğü mahkemeye göre avukatlık 
ücret tarifelerinde yazılı asgari ücret miktarının altıda biri olduğuna ilişkindi. Madde 
üzerinde söz isteyen İsmail Hakkı Alaca (Kars), önceki konuşmacılardan birinin, 
davaların uzamasına sebep olarak avukatları göstermesinin doğru olmadığını, 
vekâlet ücretlerinin artması için avukatların basit bir menfaat saikiyle hareket 
etmeyeceklerini söyleyerek kanunun da heyeti umumiyesi ile kabulünün köy halkı 
için çok faydalı olacağını belirtti. Gıyasettin Karaca (Erzurum), kanun teklifinin bir 
ihtiyaç olduğunu, avukatların ücret hakkının bir kanunla değil, baroların tanzim ettiği 
avukatlık ücret tarifesiyle belirlendiğini, teklifin bu tarifeyi bir kanunla değiştirme 
amacı güttüğünü ve olumlu olduğunu ifade etti. İbrahim Aytaç (Balıkesir), açılan 
dâvaların, savcının açtığı âmme davası olduğunu, orman avukatlarının müdahil 
olarak katıldıklarını, teklifte yer alan altıda bir ücretin onda bire indirilmesi için bir 
önergeyi Turgut Nizamoğlu (Yozgat) ile takdim ettiklerini belirtti. Hasan Tosyalı’nın 
(Kastamonu) avukatlık ücretini tamamen kaldırmayı amaçlayan önergesi kabul 
görmedi. İbrahim Aytaç (Balıkesir) ve Turgut Nizamoğlu (Yozgat) tarafından verilen 
ve avukatlık ücretinin 1/6 değil, 1/10 olmasına dair önerge Meclis tarafından kabul 
edildi. Madde böylece oya sunuldu ve benimsendi.1376 

1375  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), 
s. 393-401.
1376  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 1, Cilt 4, Birleşim 72 (20 Nisan 1970), 
s. 401-404.
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Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve iki arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 16 Temmuz 1970 tarihinde 
toplanan 129 ncu birleşimde Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı’ndan Meclis 
Başkanlığı’na geldi ve Orman Komisyonuna havale edildi.1377 

Kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Orman Komisyonu raporu, 
Millet Meclisi’nin 17 Haziran 1971 tarihinde toplanan 115 nci birleşiminde gündeme 
konuldu. Kanun teklifi, 19 Temmuz 1971 tarihinde toplanan 133 ncü birleşimde 
görüşüldü. Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin, 6831 sayılı orman kanunu 
kapsamıma giren suçlardan dolayı açılmış olup orman idaresince müdahil sıfatıyla ve 
avukat marifetiyle takip edilen ceza dâvalarında idare lehine takdir edilecek maktu 
vekâlet ücretinin, dâvanın görüldüğü mahkemeye göre avukatlık ücret tarifelerinde 
yazılı asgari ücret miktarının onda biri şeklinde oluşmuştu. Millet Meclisi Orman 
Komisyonu da Senatodan gelen metni aynen kabul etmiş ve benimseme maddesi 
yazmıştı. Meclis üyeleri de bu değişikliği kabul ettiler ve madde böylece kesinleşmiş 
ve kanunlaşmış oldu.1378 25 Temmuz 1971 tarih ve 13906 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan kanun yürürlüğe girdi.

KANUN NO 1595: Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun 
Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plan 

komisyonları raporları, Millet Meclisi’nin 20 Nisan 1972 tarihinde toplanan 75 nci 
birleşiminde görüşüldü. 

Tasarının gerekçesi, ormanların ülkenin millî varlıkları olarak öneminin ve 
ormanların maddi ürünleri ile yurt savunması, tarım, hayvancılık ve turizmin 
gelişmesini sağlaması ile sosyal ve kültürel kalkınma açısından yeri ve yurttaşların 
sağlık, esenlik ve huzur içinde yaşamaları için önemini anlattıktan sonra Orman 
Teşkilâtının tarihçesine değiniyordu. Buna göre, devletin ormancılık konusu ile 
sürekli ve bir dereceye kadar sistemli bir şekilde ilgilenmesi Tanzimat’tan (1839) 
sonra başlamıştı. Ormancılık hizmetlerinin teşkilâtlandırılması konusunda ilk ciddî 
teşebbüsün Fransa’dan getirtilen mütehassıslar vasıtası ile 1857 yılında başladığını, 
bu tarihte bir yandan ormancılık öğretimi için okul açılırken öte yandan da orman 
teşkilâtının temellerinin atıldığını belirten gerekçe, bu tarihten önce de Ticaret 
Nezaretine bağlı bir Orman Müdürlüğü kurulmuşsa da faaliyetlerinin hakiki 
ormancılık olamadığını, 1857-1869 yıllarında orman işlerine önce Nafıa Nezaretine 
sonra Ticaret ve Nafıa Nezaretine, nihayet Ticaret ve Ziraat Nezaretine bağlanan 
Meclisi Meabir’in baktığını belirtiyordu. 1869 yılında Orman Umum Müdürlüğü 
kurularak Maliye Nezaretine bağlanmıştı. Orman işleri sonradan Orman Umum 
Müdürlüğü veya Orman ve Maadin Umum Müdürlüğü şeklinde yürütülmüştü. Bu 
Teşkilâtın, göreceği hizmetlerin önemi ve çeşitliliği göz önünde tutularak, 1872 

1377  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 129 (16 Temmuz 1971), 
s. 450.
1378  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 2, Cilt 8, Birleşim 133 (19 Temmuz 1971), 
s. 555-556.
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yılında Orman ve Maadin Nezareti adı ile bir Bakanlık haline getirildiğini belirten 
gerekçe, hizmetlerin 1879 yılında Ticaret ve Ziraat Nezaretine, 1892 yılında Orman ve 
Maadin ve Ziraat Nezaretine bağlı bir Umum Müdürlük olarak teşkilatlandırıldığını 
belirtiyordu. İkinci Meşrutiyet Devrinde 1908 Onman Heyeti Fenniyesi (sonradan 
Orman Müdüriyeti Umumiyesi) Orman ve Maa’din Ziraat Nezaretine bağlanmıştı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde ormancılık hizmetleri, İktisat 
Vekâletine bağlı Orman ve Maadin Umum Müdürlüğü tarafından yürütülmüştü. Gerek 
Meşrutiyet ve gerekse Cumhuriyet devrinde bütün memleket ormancılığını yeni bir 
düzene sokmak amacı ile çeşitli Orman kanunu tasarıları hazırlanmıştı. Atatürk’ün 
daha Cumhuriyetin ilânından önce Türkiye ormancılık politikası gayelerini büyük 
bir uygunlukta açıklayan direktifleri de bulunmaktaydı. Nitekim 1922 yılında Büyük 
Millet Meclisinin açılışı münasebetiyle söylediği nutkunda Atatürk, “gerek ziraat 
ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktai nazarından ehemmiyeti 
muhakkak olan ormanlarımızı da asri tedabir ile hüsnü halde bulundurmak, tevsi 
etmek ve âzami fayda temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir” diyerek bu 
konuya verdiği önemi belirtmişti. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilânından sonra, Orman Umum Müdürlüğü, İktisat 
Vekâletine bağlıyken, 1924 yılında kurulan Ziraat, Orman ve Baytar Müdüriyeti 
umumiyelerinden müteşekkil Ziraat Vekâleti bünyesi içinde yer almıştı. 1928 yılında 
Ticaret ve Ziraat vekâletleri birleştirilerek yeniden İktisat Vekâleti kurulduğundan 
Ormanı Umum Müdürlüğü bu vekâlete bağlanmıştı. 1931 yılında ise, yeniden Ziraat 
Vekâleti kurulmuş ve bu vekâlete 1937 yılında çıkartılan 3204 sayılı Kanunda 
“Memleketin ziraat, hayvan ve orman siyasallarının tatbiki” işleri verilmişti. 
Atatürk’ün direktiflerinin ışığı altında yine 1937 yılında 3116 sayılı Orman Kanunu 
çıkarılmış ve bu kanunda yer alan görevler ile yurt ormanlarını korumak, işletmek, 
imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak ve orman verimlerini çoğaltmak 
ve bu vazifelerin ifası için icap eden müesseseleri kurmak, fen adamları yetiştirmek 
ve hususi kanunlarla verilen vazifeleri ve ormana mütaallik bilûmum hizmetleri 
görmek üzere 3204 sayılı Kanunla Ziraat Vekâletine bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve 
mülhak bütçe ile idare olunur Orman Umum Müdürlüğü kurulmuştu. 

Ancak, 1937 yılından itibaren geçen zaman içinde memleket nüfusunun ve buna 
paralel olarak da ihtiyaçların büyük ölçüde artmış olması ormancılık hizmetlerinin 
de aynı ölçüde artmasına ve çeşitlenmesine yol açmıştı. Bu gelişmeler karşısında 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtı, hizmetlerin gereği gibi yürütülmesinde yeterli 
olamamak durumuna düşmüştü. Bu nedenle devletin ormancılık politikasını 
yürütecek bir bakanlık ünitesi kurulması zarureti duyulmuş ve bu zaruretin bir 
sonucu olarak Başbakanlık makamımın 7. 8. 1969 gün ve 1/19/7701 sayılı yazıları 
ile “orman varlığımızın korunması işletilmesi, geliştirilmesi, imar ve ıslah edilerek” 
veriminin artırılması gibi hususlarda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü 
hedef ve tedbirlerin daha süratli ve müessir bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
Orman Genel Müdürlüğü hikmetlerinin 4961 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 
Tarım Bakanlığından alınması ve yeni kurulacak Orman Bakanlığına bağlı olarak 
yürütülmesi” onaya sunulmuş, Cumhurbaşkanlığının 7. 8. 1969 gün ve 4/72-6 sayılı 
yazılarıyla uygun görülmüştü.
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Gerekçede, Türkiye’de yurt ormanlarının olumlu ve düzenleyici etkilerinden 
ve ürünlerinden Türk toplumunun çok yönlü, sürekli, düzenli ve en iyi şekilde 
yararlandırılması için, ulaşılması gerekli temel amaçların, gerek Anayasada ve 
gerekse ormancılık mevzuatında tespit edilmiş bulunduğu belirtiliyor ve bu amaçların 
genel olarak; 

1. ormanların korunması, gözetilmesi, denetimi ve devamlılıklarının 
sağlanması; 

2. mevcut ormanların, nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve veriminin 
artırılması; 

3. orman topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su toplama havzalarında 
doğal dengenin sağlanması; 

4. ormanlık sahaların genişletilmesi; 
5. devlet ormanlarının sosyal, ekonomik ve teknik icaplara göre yönetilmesi 

ve işletilmesi; 
6. orman ve halk ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ormanların içinde 

veya bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması için, ilgili kuruluşlara işbirliği 
yapılarak ormancılık yönünden gerekli bütün tedbirlerin alınması ve uygulanmasının 
sağlanması; 

7. memleket sanayiinin, orman hammaddelerine olan ihtiyacının karşılanması; 
8. orman ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi, dünya kalite ve 

standartlarına uygun üretim yapılabilmesi için gerekli orman ürünleri sanayi 
tesislerinin kurulması, işlenmiş orman ürünlerinin ihracının artırılması şeklinde 
özetlenebileceği belirtiliyordu. 

Gerekçede büyük bir zaruretin ifadesi olarak vücut bulmuş olduğu belirtilen 
Orman Bakanlığının, yukarda belirtilen amaçlara ulaşabilmesi ve bu amaçların 
gerektirdiği Anayasa, Kalkınma Plânları ve çeşitli kanunlarla verilmiş olan hizmet 
ve görevleri etkili, verimli ve süratli bir şekilde yapabilmesi, kaynak işgücü ve 
imkânları daha rasyonel bir şekilde ormancılık hizmetlerine yöneltebilmesi için, 
bu tasarıda nitelikleri belirtilen ve günün gereklerine uygun modern bir teşkilâta 
kavuşturulması zorunlu görüldüğünden bu tasarının hazırlandığı belirtiliyordu.1379 

Millet Meclisi’nin 20 Nisan 1972 günü toplanan 75 nci birleşiminde kanun 
tasarısı, Orman Bakanı Selâhattin İnal tarafından verilen gerekçeli öncelik ve ivedilik 
talebini ihtiva eden önergenin kabul edilmesinden sonra müzakere edilmeye başlandı. 
Tasarının tümü üzerinde C.H.P. grubu adına söz alan Ömer Buyrukçu (Antalya), 
Orman Bakanlığının en önemli görevinin yıl be yıl azalan ormanların korunması 
olduğunu, ancak bunun sağlanamadığını, bunda gerek mevzuatın, gerek teşkilâtın, 
gerek devletin, gerekse milletin büyük hataları olduğunu söyleyerek konuşmasına 
başladı. Orman Bakanlığının ikinci önemli görevinin ormanların geliştirilmesi 

1379  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 75 (20 Nisan 1972), 
s. 143 vd.; 427 ve 427’ye 1 nci ek sıra sayılı basma yazı: Orman Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân komisyonları raporları.
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olduğunu belirten Buyrukçu, son istatistiklere göre 18 milyon hektar olan orman 
sahasının 11 milyon hektarının hiç yararlanamayacak hale geldiğini, ancak 6 milyon 
hektarından az veya çok istifade edildiğini vurguladı. Orman Bakanlığının üçüncü 
önemli görevinin ormanları memleket ve millet menfaatine işletmek, dördüncüsünün 
ise ormanları genişletmek olduğunu söyleyen Buyrukçu, Bakanlığın çok önemli olan 
büyük bir görevi daha bulunduğunu, bunun da ormanlar içerisinde bulunan ve nüfus 
yekûnu on milyonu bulan, Türkiye›de fakru zaruret içerisinde en kötü şartlarda 
yaşayan orman köylüsünü kalkındırmak olduğunu ifade etti. Orman köylerinin yol 
imkânlarının çok kıt olması, arazinin arızalı olması ve uzak mıntıkalarda bulunmaları 
sebebiyle devletin diğer teşkilâtlarının orman köylerine ulaşamadığını belirten 
Buyrukçu, iyi kurulmuş bir teşkilâtla ancak orman köylüsüne faydalı olunabileceğini 
ve kendilerinin bu tasarıyı destekleyeceklerini ifade etti.1380 

Şahısları adına söz almış bulunanlardan Adil Turan (Uşak), kanunun amacına 
ulaşmasının orman köylerinin geçimine çare bulunması, orman ürünleri sanayii 
mamullerinin bol, ucuz, yerinde ve zamanında temin edilmesi, yakacak sorununun 
çözülmesi ve orman personeline yeterli eğitim verilmesiyle mümkün olacağını 
belirtti. Hilmi İşgüzar (Sinop), orman teşkilatının tarihçesini anlattıktan sonra 1961 
tarihli Anayasada yer alan plan hedeflerine ulaşmak, ormanların verimini artırıp 
millî gelire katkıda bulunmak, orman toprağının korunmasını temin, ormanların 
genişletilmesini, kalitesinin düzeltilmesini sağlamak, halk - orman ilişkilerini iyi 
bir şekilde düzenlemek ve kooperatifçiliği geliştirmekle, ağaçlandırma hizmetlerine 
gerekli önemi vermek için bir teşkilâtın kurulmasına ve bu teşkilâtında bir teşkilât 
kanununa kavuşturulmasıyla mümkün olacağını belirtti.1381 

Demokratik Parti grubu adına söz alan Hasan Basri Albayrak (Rize), Meclis’e 
takdim edilmiş bulunan kanun tasarısını D. P. grubu olarak tasvip ettiklerini ve 
olumlu oy kullanacaklarını peşinen arz ederek orman teşkilâtının, Orman Bakanlığı 
kuruluş kanunları ile elde edilecek müeyyidelerde ve ormanla ilgili kanunlarda 
dikkat edilmesi gereken hususun orman kaçakçılığı ve orman köylüsünün sorunları 
olduğunu söyledi. Orman köylülerini kalkındırmak için bütçeye yeterince fon 
ayrılıp konması, artırılması ve bunun çok iyi bir şekilde mutlaka orman köylüsünü 
geliştirecek, orman köylüsünü sefaletten, fukaralıktan, ıstıraptan kurtaracak şekilde, 
iyi niyetle kullanılması gerektiğini belirten Albayrak, Orman Bakanlığının Köy 
İşleri Bakanlığı ile çok büyük bir işbirliği halinde orman köylerine hizmet götürmesi 
gerektiğini vurguladı.1382 

A.P. grubu adına söz alan Hüseyin Özalp (Samsun) ormancılık hizmetlerinin tüm 
başarıya ulaşmasında esas unsurun orman-halk ilişkileri olduğunu, Orman Bakanlığı 

1380  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 75 (20 Nisan 1972), 
s. 108-111.
1381  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 75 (20 Nisan 1972), 
s. 111-119.
1382  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 75 (20 Nisan 1972), 
s. 119-121.
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Teşkilâtının, Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla 
koordineli müşterek çalışma suretiyle bu meseleyi ormanların korunması ve orman 
köylülerinin kalkındırılması meselesini halletmesi gerektiğini ifade etti. Ormanların, 
diğer doğal kaynaklar gibi memleketin ekonomik kalkınmasındaki gücünün mutlaka 
değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özalp, bozuk ormanların verimli hale 
getirilmesi ihmal edildikçe amenajman planlarında 11 milyon hektar olarak görülen 
bozuk orman sahalarının tamamen elden gitmesi gibi bir vakıa ile de karşılaşılacağını 
belirtti.1383 

Teşkilat Kanunu tasarısının üzerinde Hüseyin Abbas (İstanbul), 1860 senesinden 
başlayarak ormanlarla ilgili olarak zaman zaman kanunların çıkarıldığını, teşkilâtların 
kurulduğunu, Orman Fakültesinin açıldığını, mühendis ve mühendis muavinleri 
ve hizmetlilerinin yetiştirildiğini, ancak halen orman tahribatının önüne geçecek 
gerçek çare ve gerçek tedbirlerin bulunamadığını ve orman içinde yaşayan köylerin 
dertleri ve kaderleriyle baş başa bırakıldığını vurguladı. Şinasi Özdenoğlu (Ankara), 
hedefleri belli bir orman politikasını kesinlikle tespit etmek zorunluğu bulunduğunu, 
bunun Türkiye’de yapılmadığını, böyle bir politikanın her türlü siyasal yatırımın 
dışında uygulanacak bir politika olması gerektiğini, inançlı bir ormancı kadrosunun 
yetiştirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek kanunun amacının ormandaki yoksul 
köylüyü kurtarmak, ona hayat alanı açmak olarak ifade edildiğini, ancak bunun 
için yeni kanuna lüzum olmadığını, her yıl devlet bütçesine 50 milyon tutarında 
bir ödenek koymak lâzım gelirken, 1956 yılından 1970’e kadar 14 yılda devlet 
bütçelerine toplam olarak sadece 23 milyon lira para konduğunu ve meselenin can 
alıcı noktasının bu ödenek yetersizliği olduğunu vurguladı. Bahattin Uzunoğlu 
(Samsun), orman suçları, kaçakçılık ve orman köylüsünün mağduriyeti hakkında 
konuştuktan sonra orman içi köylülerini kalkındırmak ve geçimlerini temin etmek 
için orman içi temizliği, ağaçlandırmanın artırılması, bozuk orman sahalarının imar 
ve ıslahı, orman içi yollarının yapılması ve hizmetlerin götürülmediği bölgelere 
arıcılık, hayvancılık gibi, dokuma sanayii, el tezgâhları ve saire gibi ufak sanayi 
götürülmesi konularının üzerinde önemle durulması gerektiğini belirtti.1384 

Tasarının görüşülmesine 21 Nisan 1972 günü toplanan 76 ncı birleşimde devam 
edildi. Millî Güven Partisi grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
Orman Bakanlığının, Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü eliyle ormanların 
korunmasını, yeter derecede olmayan orman bölgelerinde yeniden ağaçlandırmayı 
ve böylece erozyonu önlemeyi, orman ürünlerini, bu ürünlerin istihsal edildiği 
bölgelerde gerek devlet ve gerekse özel teşebbüs tarafından kurulacak fabrikalarda 
değerlendirilerek, zaten çok fakir olan orman köylüsüne yeni iş ve geçim sahası 
temin edeceğini, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü eliyle takriben 15 bin 
orman köyüne ve 10 milyona yakın orman içi ve civarında yaşayan köylüye hizmet 

1383  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 75 (20 Nisan 1972), 
s. 121-125.
1384  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 75 (20 Nisan 1972), 
s. 125-134.
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götüreceğini, kalkınmasını sağlayacağını ve faaliyetleri düzenleyeceğini ifade etti. 
Tosyalı, orman köylüsünün dertlerinden ve orman sanayiinin öneminden bahsederek 
sözlerine son verdi.1385

Orman Bakanı Selahattin İnal, Orman Genel Müdürlüğü kuruluş tarihçesini 
aktardıktan ve Orman Bakanlığının kuruluş gerekçelerini anlattıktan sonra ormanların 
olumlu ve düzenleyici fonksiyonlarından, ürünlerinden milletin çok yönlü, süratli ve 
iyi bir şekilde faydalanması için ulaşılması gerekli temel amaçları; ormanların geniş 
anlamda korunması, gözetilmesi, denetimi ve devamlılıklarının sağlanması, mevcut 
ormanların nitelik, nicelik bakımından geliştirilmesi ve veriminin artırılması, orman 
ve tarım topraklarının kaybolmasının önlenmesi ve su toplama havzalarında doğal 
dengenin sağlanması, ormanlık sahaların genişletilmesi, devlet ormanlarının sosyal, 
ekonomik ve teknik icaplara göre yönetilmesi ve işletilmesi, orman ve halk ilişkilerinin 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi, ormanların içinde veya bitişiğinde yaşayan köylülerin 
kalkındırılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak ormancılık yönünden 
gerekli bütün tedbirlerin alınması ve uygulamasının sağlanması, millî ekonominin, 
özellikle sanayiin odun hammaddelerine olan ihtiyaçlarının karşılanması, orman 
ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi, dünya standartlarına uygun üretim 
yapılabilmesi için gerekli orman ürünleri sanayii tesislerinin kurulması, işlenmiş 
orman ürünlerinin ihracının artırılması şeklinde özetledi. Orman Bakanlığının bu 
amaçlara ulaşabilmesi ve bu amaçların Anayasa, ormancılık mevzuatı ve kalkınma 
planları esaslarına göre etkili, verimli ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
günün icaplarına uygun modern bir teşkilâta kavuşturulması zorunlu bulunduğunu 
belirten İnal, kaynak, işgücü ve olanakları daha rasyonel bir şekilde tüm ormancılık 
hizmetlerine yönelecek bir örgütün kurulmasına çalışılarak Meclise sunulan 
tasarı hazırlandığını, tasarının hazırlanmasında modern sevk ve idare gereklerine, 
meslek, kamuoyunun görüşlerine, özellikle Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün 
tavsiyelerine geniş ölçüde yer verildiğini ifade etti. Bakanlığa bağlı dört genel 
müdürlüğün, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyonu 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu ve Orman Genel 
Müdürlüğü olduğunu, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün genel bütçeye 
tabi olacağından bu tasarıda yer aldığını, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel 
Müdürlüğü ile Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumunun kuruluş kanun tasarılarının 
ise ayrıca hazırlandığını ve Meclislere sunulmuş bulunduğunu belirtti. Bakan İnal, 
müzakereler sırasında konuşan milletvekillerinin değindikleri konular hakkında 
açıklamalarda da bulundu.1386 

Bakandan sonra son sözü Demokratik Parti grubu adına alan Kadri Eroğan 
(Sivas), söylenenlerin yanında tasarının en önemli gerekçelerinin iki adet olduğunu; 
birincisinin, yılda 400 milyon ton vatan topraklarının denize dökülmekte olduğu 

1385  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 76 (21 Nisan 1972), 
s. 167-171.
1386  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 76 (21 Nisan 1972), 
s. 171-175.
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felâketi, ikincisinin, ormanın bin bir faydası yanında yalnız odundan 6 000 çeşit 
fayda sağlanması olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Orman Bakanlığının 
anlayışının, ormanın tapusu devlette ürünlerinden yararlanma hakkının vatandaşta 
olması, orman içinde yaşayan köylülerin Anayasanın teminatı altında bulunan 
haysiyetli yaşantıya yükseltilmesi için Türk ormanlarının, orman ilminin, orman 
tekniğinin ve devlet murakabesinin emrinde bu gayeye ulaşmak üzere tahsis 
edilmesine çevrilmesi gerektiğini belirten Eroğan, uzun konuşmasını, Orman 
Bakanlığı kurmakla Türk ormanlarının kurtulmayacağını, devlet orman politikası 
tespit ve tesis edilmekle ve hangi parti iktidara gelirse gelsin ormanlara asla el 
sürmemek şartıyla büyük bir anlayışla bu konunun millî bir dava olduğunu bilmekle 
ormanların kurtulabileceğini söyleyerek tamamladı.1387 

Tevfik Koraltan (Sivas) tarafından verilen yeterlik önergesinin aleyhinde Baha 
Müderrisoğlu (Konya) söz aldı, ancak önerge kabul edildi. Hüsamettin Başer 
(Nevşehir) tarafından verilen, maddeler üzerindeki görüşmelerin gruplar adına 15, 
şahıslar adına 10’ar dakika ile sınırlandırılmasını talep eden önerge de kabul gördü. 
Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısının maddelerine 
geçildi. Maddeler üzerinde Reşit Ülker (İstanbul), Gıyasettin Karaca (Erzurum), 
Demokratik Parti grubu adına Zeki Çeliker (Siirt), Şinasi Özdenoğlu (Ankara), 
M.G.P. grubu adına Hasan Tosyalı (Kastamonu) söz aldılar. Orman Bakanı Selahattin 
İnal açıklamalarda bulundu. 2 nci madde üzerinde Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) 
verdiği önerge kabul edilmedi.1388 

Tasarının müzakereleri, 24 Nisan 1972 tarihinde toplanan 77 nci birleşimde de sürdü. 
Bakanlığın görevlerine ilişkin 3 ncü madde üzerinde Baha Müderrisoğlu (Konya), Hasan 
Tosyalı (Kastamonu), Hüseyin Abbas (Tokat) söz aldı. Hasan Tosyalı’nın (Kastamonu) 
verdiği önerge reddedildi, Süleyman Mutlu’nun (Afyon Karahisar) maddenin kapsadığı 
Bakanlık görevlerine ilişkin 29 fıkra için yönetmelik hazırlanmasına ilişkin bir fıkra 
daha eklenmesi hususunda verdiği önerge kabul edildi.1389

Tasarının maddeleri 27 Nisan 1972 tarihinde toplanan 79 ncu birleşimde de 
görüşüldü. Bu birleşimde Süleyman Mutlu (Afyon Karahisar), Turhan Özgüner 
(İçel), Burhanettin Asutay (İzmir), Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ), Komisyon adına 
Halil İbrahim Cop (Bolu), Turhan Özgüner (İçel); Emin Turgutalp (Giresun), Halil 
İbrahim Cop (Bolu), Zeki Çeliker (Siirt), Mehmet Türkmenoğlu (Kayseri), Hamdi 
Hamamcıoğlu (Afyon Karahisar) ve Niyazi Gürer (Balıkesir) müştereken, Gıyasettin 
Karaca (Erzurum), Burhanettin Asutay (İzmir), Ömer Buyrukçu (Antalya) çeşitli 
maddeler üzerinde verdikleri önergelerle ve yaptıkları konuşmalarla maddelerin 
yapımına katkıda bulundular.1390

1387  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 76 (21 Nisan 1972), 
s. 175-179.
1388  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 76 (21 Nisan 1972), 
s. 181-192. 
1389  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 77 (24 Nisan 1972), 
s. 229-234.
1390  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 79 (27 Nisan 1972), s. 
296-316.
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Kanun tasarısının görüşmeleri 4 Mayıs 1972 Perşembe günü toplanan 83 
birleşimde tamamlandı. Birleşimde Turhan Özgüner (İçel), Burhanettin Asutay 
(İzmir), Ömer Buyrukçu (Antalya), Bahattin Uzunoğlu (Samsun), Şinasi Özdenoğlu 
(Ankara), M. Kemal Yılmaz (Aydın), Hasan Türkây (İstanbul), Abidin İnan Gaydalı 
(Bitlis), Orman Bakanı Selahattin İnal, Ahmet Zeydan (Hakkâri) maddeleri müzakere 
ettiler ve maddeler hakkında önergeler sundular. Müzakereler tamamlandıktan 
sonra kanun tasarısının tümü üzerinde lehte söz alan M. Kemal Yılmaz (Aydın), 
orman köyleri ve köylülerinin sıkıntılarından bir kez daha söz ettikten sonra kamu 
hizmetlerinin görülmesinde orman idaresinin köylüye el uzatmasını temenni 
etti. Aleyhte söz alan Bahattin Uzunoğlu (Samsun), kuruluş kanunu hakkında bir 
konuşması sırasında Orman Bakanlığı ve teşkilâtı içinde bazı şahısların kaçakçılarla 
işbirliği yaptığı hususunu belirttiğinde, Orman Bakanının kendisini bir müfteri olarak 
itham ettiğini, kendisinin sonraki konuşmasında bunu açıkladığını, ancak TRT’nin 
Bakanın konuşmalarını kelimesi kelimesine verdiğini ve tarafsız davranmadığını 
söyledi ve Bakanın açıklama yapmaması durumunda kendisinin bu kanunu yürütecek 
kabiliyet ve ehliyette olmadığı için bu kanuna aleyhte rey vereceğini açıkladı. Kanun 
tümü itibariyle Meclisin işari oyuna tabi olduğundan oya sunuldu ve kabul edildi.1391

8 Haziran 1972 tarihinde Cumhuriyet Senatosu tarafından da kabul edilen kanun, 
16 Haziran 1972 tarih ve 14217 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN NO 1744: 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna 3 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Anayasa, Adalet, Orman ve Plan komisyonlarından 3’er üye seçilerek 
kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 2 Ekim 1972 
tarihinde toplanan 140 ncı birleşiminde görüşülmeye başlandı. 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Nihat Erim’in başbakanlığı sırasında 
hazırlanan ve 27 Aralık 1971 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan bir 
kanundu. Kanun tasarısının gerekçesi, bu tasarının, 17 Nisan 1970 gün ve 1255 
sayılı kanunla değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 nci maddesinin 
5 nci fıkrası uyarınca hazırlandığını belirtiyordu. 131 nci maddenin 5 nci fıkrası, 
“Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında 
veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla, şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma 

1391  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 24, Birleşim 83 (4 Mayıs 1972), s. 
365-382.



689

yapılamaz. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka 
çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz” hükmünü taşıdığından, gerekçede Anayasa 
koyucusunun, orman sınırlarının daraltılamaması genel prensibini kabul etmiş 
olmakla birlikte, Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli 
tarım alanlarının ve hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarda şehir, 
kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerin dışında orman sınırlarında 
hiçbir daraltma yapılamayacağı hükmünü getirdiğinden bu gibi yerlerin hukuksal 
statülerinin belirlenmesi gerektiği ifade ediliyordu.

Türkiye’de sınırlaması tamamlanmış orman sahaları ve sınırlaması sonraki 
yıllarda ele alınacak orman sahaları içinde, Anayasanın 131 nci maddesinin ilgili 
fıkrası kapsamına giren yerler bulunuyordu. Buraların hukukî statülerinin tayin 
ve tespitinden, idareyle vatandaş arasında süregiden taşınmaz mallara ait sınır 
ihtilâflarını kesin sonuçlara ulaştırması ve yargı mercilerinde görülmekte bulunan 
birçok dâvalara çözüm de getirmesi bekleniyordu. Bu nedenlerle, Anayasa emrinin 
uygulanmasının temin maksadıyla 6831 sayılı Kanunun bazı sahaları orman rejimi 
dışına çıkarmaya ilişkin, Anayasaya aykırı ve bir ölü madde durumunda olan 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi zorunlu görülüyordu.

Anayasada yer alan hal ve şartlarda, orman sınırlarının değiştirilmesi, bu gibi 
mahallerin arazide tayin ve tespiti ve muntazam haritalarının yapılması esas itibariyle 
ormanların kadastrosunu yapmakla görevli orman kadastro komisyonlarına verilmişti. 
Ancak 6831 sayılı Kanunun muvakkat 1 inci madde uygulanması sebebiyle acil 
çözüm isteyen hallerde, yargı mercilerince sorulan yerler için sınırlama işlemlerinin 
sonuçlarının beklenmesine gerek kalmadan Orman Bakanlığınca karar verilmesi 
hususuna da maddede yer verilmişti. 

Vatandaşlarla mevcut çekişmelere son vermek, Anayasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş, 
Anayasanın 131 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen durumdaki yerleri orman 
sınırları dışına çıkaracak her çeşit sınır anlaşmazlıklarını önlemek ve belirli orman 
talanları üzerinde ormancılık faaliyetlerine de hız ve yön vermek amacıyla ve bir 
Anayasa hükmünün gereği olarak bu tasarı hazırlandığı gerekçede ifade ediliyordu. 

Türkiye’de istikrarlı bir ormancılık politikasının izlenebilmesi için hizmetlerin 
görüleceği, ormancılık faaliyetlerinin cereyan edeceği, yani orman rejiminin 
uygulanacağı sahaların belli edilmesi, niteliklerinin bilinmesi ve belirli sınır 
işaretleriyle ayrılması ve sahiplerinin tespiti gerektiğini belirten gerekçe, orman 
içinde ve bitişiğinde bulunan vatandaşlara ait arazilerin, ormanla olan sınırlarını 
kesinlikle belli edileceğinden sayısı yüz binleri bulan ve orman-halk ilişkilerini 
olumsuz yönde etkileyen anlaşmazlıkların çözümüne bir yaklaşım sağlanacağını 
ve vatandaşların sahibi bulundukları araziler üzerindeki haklarının güven altına 
alınacağını ifade ediyordu. 
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6831 sayılı Kanunun, orman sınırlaması ile ilgili hükümlerinin pek az 
değişikliklerle 3116 sayılı Kanundaki temel müesseselerin aynen alınması suretiyle 
tedvin edilmiş olması sonucunda, 6831 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan 
tahdit faaliyetlerinin verimli olmadığının belirtildiği gerekçede ancak 2 000 000 
hektar orman sınırlaması gerçekleştirilebildiği, 3116 sayılı kanun ve tadillerinin 
ve 6831 sayılı Kanunun sınırlama yönünden tatbikatının olumlu bir seviyeye 
ulaşamadığı bildiriliyordu. Bunun nedenleri, ülke arazi kadastrosunun yetersiz ve 
mülkiyet müessesesinin sağlam temellere oturtulmamış bulunması sonucunda tahdit 
işlemi sonuçlarına pek çok itirazın yapılmasının komisyonların arazi çalışmalarını 
önlemesi; yersel metotlarla çalışmış bulunan tahdit komisyonlarının yapmış 
oldukları tahditlerin çeşitli sebeplerle değerinden bir hayli kaybetmesi; eleman ve 
araç noksanlığı;  kanun gereğince ödenen ücret gündelik, yolluk gibi ödeneklerin 
genel hükümler dışında ve bunların benzerlerinin de altında olması gibi nedenlerdi. 

Orman Kadastro Komisyonlarının çalışmalarını kolaylaştırmak ve gelişmelerini 
sağlamak amacıyla tasarı, 766 sayılı tapulama kanununun öngördüğü arazi 
çalışmalarındaki sistem esas alınarak komisyon bünyesine iki kademeli bir kuruluş 
verilmesini de öneriyordu. Bu itibarla, kadastro işini icra eden ekipler ve ekipleri 
teknik ve idari yönden kontrol eden ve ekip tespitlerini denetleyen ve itirazları karara 
bağlayan komisyonlar teşkil edilmesi öngörülüyordu. Bu suretle, bir komisyon 
ve ekiplerinin yıllık iş miktarının ortalama 30-40 bin hektarı bulması ve yurdun 
ormanlık sahalarının sınırlandırılması işlemlerinin 15-20 yıllık bir süre içinde 
sonuçlandırılması bekleniyordu. 

Hava fotoğrafları ile çalışılması amacıyla 1961 yılında başlayan hazırlıklar, 
Bininci Beş Yıllık Plân uygulanmasında da yer almış olmasına rağmen, özel 
kanunları gereğince harita yapımı ve fotoğraf alımı ile görevli Harita ve Tapu 
Genel Müdürlüklerinin çeşitli daire ve müessesece taleplerin fazlalığı sebebiyle bu 
görevi yerine getiremediklerinden, kadastro için gerekli hava fotoğraflarının Orman 
Bakanlığınca da alınabilmesi için tasarıya hüküm konulmuştu. 

Tasarının maddelerinin gerekçeleri aşağıda belirtilmektedir:
1 nci çerçeve madde, kanunun 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerini 

değiştiriyordu: Kanunun 2 nci maddesi iki bölüm halinde düşünülmüştü. Birinci 
bölümde orman sınırları dışına çıkarılacak yerler tanımlanıyor; ikinci bölümde ise 
bu yerlerin orman rejimi dışına çıkarılma işlemini yapacak yetkili örgütlerin çalışına 
şekilleri açıklanıyordu. 

7 nci maddede orman kadastro komisyonlarının görevleri 1 nci fıkrada yer 
alıyordu. Komisyonun ve ekiplerin teşekkülü, mahallinden iştirak edecek bilirkişilerin 
seçimi ve üyelerin seçimi ve üyelerin atanmalarına ait esaslar 2 - 8 nci fıkralarda 
düzenleniyordu. Komisyon başkanlarının, görevlerinin önemi dikkate alınarak 
kadastro işlerinde çalışmış ve Orman Bakanlığında veya bağlı ilgili kuruluşlarında 
en az on yıllık meslekî hizmeti bulunan orman yüksek mühendislerinden seçilmesi 
kabul ediliyordu. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesinde, komisyonda vazifelendirilecek 
hukukçu üyelerin hâkim veya avukat olarak 5 yıl çalışmış bulunmaları şartı; 
uygulamada bu üyelerin tayininde yarattığı zorluk, kanunda yazılı nitelikteki 
hukukçuların genellikle branşlarında ön almış kimseler olması hasebiyle, komisyon 
üyeliğine itibar etmemelerini çok zaman bu kadroların boş kalmasını ve hizmetin 
aksaması neticesini doğurduğundan hukukçu elemanların Hukuk Fakültesi mezunu 
olması yeterli görülerek fıkra değiştiriliyordu. Komisyon faaliyetlerini hızlandırmak 
ve devletin orman niteliğindeki mülklerini biran evvel tâyin ve tespit etmek ve 
vatandaşların orman içinde ve bitişiğindeki mülklerine güvenlik vermek ve mevcut 
uyuşmazlıkları biran önce halletmek amacıyla komisyonlara; 766 sayılı tapulama 
komisyonları örnek alınmak suretiyle ikili bir kuruluş veriliyordu. Bir orman 
yüksek mühendisi, orman mühendis muavini veya en az 5 yıl hizmet görmüş orman 
teknikeri başkanlığında bir orman teknik elemanı ve bir mahallî üyeden kurulu orman 
kadastro ekipleri köy mülkü hudutlar içerisindeki ormanları tespit ile sınırlarını belli 
edeceklerdi. Bu ekiplerin sınırlama işlemlerine karşı, üçüncü şahısların veya idarenin 
itirazları, komisyonca tetkik ve karara bağlanacaktı. Bu bakımdan komisyonlar, bir 
orman yüksek mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi üye, bir 
ziraat yüksek mühendisi üye ve orman kadastrosu yapılacak ilin daimî encümenince 
il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek bir genel meclis üyesinden kurulmak 
suretiyle bir üst seviyeye çıkarılmış komisyonda yalnız formasyon sahibi meslek 
adamlarına ve sınırlaması yapılacak ilin temsilcisine yer verilmişti. Mer’i kuruluştaki 
köy ihtiyar heyetlerince seçilen üyenin yalnız seçildiği köyü temsil etmesi ve mahallî 
özellikleri iyi bilmesi bakımından ön çalışmaları yapacak ekip bünyesinde yer 
alması uygun görülmüştü. Komisyonların bu şekilde iki kademeli bir kuruluş halinde 
çalışmasının, kadastro sırasında doğacak uyuşmazlıkların mahallinde tetkiki ve bir 
çözüme bağlanması yolunu açacağı ve vatandaşları birçok durumda mahkemelere 
başvurmak külfetinden kurtaracağı düşünülüyordu. 

8 nci maddede, orman kadastro işlerinin planlanmasına ait hüküm 1 nci fıkrada yer 
almıştı. Orman kadastrosunun yapılacağı yerde aleniyeti temin amacıyla yapılacak 
duyurmaların şekil ve esasları 2 nci fıkrada düzenleniyordu. Orman kadastrosunun 
belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle yapılacağı 3 ncü fıkrada açıklanıyor, 
işe başlama ilânının yapılma şekli ve esaslarına 4-9 ncu fıkralarda yer veriliyordu. 
6831 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ünite olarak ilçe ormanlarını esas aldığından, 
tapulama sisteminde ilçeler bölge, bucak merkezleri ve köylerin birer birlik kabul 
edilmesi ve sonuçta tapu kütüklerinim köy ve belde esasına göre tanzimi nedeni ile 
orman sahalarının ilgili kütüklerde kolaylıkla yer almalarını sağlamak ve mükerrer 
tescilleri önleme amacıyla ekiplerin görev ve hizmet sahalarının köy ve belde mülki 
hudutları ile sınırlandırılması faydalı ve zorunlu görülüyordu. 

9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında orman kadastro işlerinin komisyonların gözetim 
ve denetimi altında orman kadastro ekiplerince yapılacağı hüküm altına alınıyordu. 
Böylece orman kadastrosunda tapulama kanuna benzer bir şekilde kademeli çalışma 
imkânının sağlanacağı öngörülüyordu. 5 nci fıkrada ekiplerin en az kaç üye ile 
çalışabileceği, görüş aykırılığı çıktığı takdirde yapılacak işlemler açıklanıyor; 
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sınırlama, ölçü işleri, fotoğrafların işaretlenmesi ve tutanakların tanzimi ile ilgili 
hususlara 2, 3, 4, 7 nci fıkralarda yer veriliyordu. Hava fotoğraflarının araziyi 
ve üzerindeki örtüyü kuş bakışı tetkik imkânı vermesi nedeniyle, fotogrametrik 
harita alımının esasını teşkil etmesi sebebiyle orman kadastro çalışmalarında hava 
fotoğraflarından yararlanma ön planda tutuluyordu. Orman kadastro çalışmalarının 
zaruri bir unsuru olan hava fotoğraflarının ilgili müesseselerden temin edilmesine 
mümkün olmadığı ahvalde bu yerlerin fotoğraflarının Orman Bakanlığınca 
alınmasına 6 ncı fıkrada yer veriliyordu. Bu maddenin son fıkrasında orman sınır 
noktalarının sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilmesi hüküm altına alınıyor, 
böylece sınır noktaların kaybolmamasının sağlanması amaçlanıyordu. 

10 ncu madde, bitirilen köy sahasına ait ölçü karne, fotoğraf ve tutanakların 
derhal komisyon başkanlığına verileceği hususu 1 nci fıkrada yer alıyordu. 2 nci 
fıkra teknik ekiplerce, yapılan işlemin başkanlıkça kontrolü hakkındaydı. Maddenin 
düzenlenmesinde, 766 sayılı Kanunun bu çeşit faaliyete ilişkin hükümleri de göz 
önünde bulundurularak ekiplerin süratle çalışmalarını sağlamak amacı ile yeterli 
sayıda teşkili ve kadastro komisyonlarının ön çalışmalarının bu ekiplere yaptırılması, 
sonradan yapılacak itirazların mahallinde derhal incelenmesi ve çözümlenmesi, 
nihai olarak mahkemelere intikal edecek itirazların azaltılması bakımından 
faydalı ve sonuç olarak vatandaşları mahkemelere başvurma külfetinden büyük 
ölçüde kurtarılması yönünden bu hükümlere maddede yer verilmesi uygun ve 
isabetli görülmüştü. Ekiplerce komisyonlara tevdi edilen tutanakların, komisyon 
başkanlığınca derhal ait olduğu şehir, kasaba ve köylerde ilân edileceği ayrıca ilgili 
Orman İdaresine yazı ile bildirileceği ve bu hususların da tevsik edileceği ve gerekli 
belgelerin dosyasında muhafaza edileceği 3-4 ncü fıkralarda yer alıyordu. Ekiplerce 
tanzim edilen ve komisyonca ilân edilen tutanaklara razı olmayanların, 30 gün içinde 
komisyon başkanlığına müracaatla itirazda bulunabilecekleri hususuna 5 nci fıkrada 
yer veriliyor; Komisyonun toplanması, karar nisabı, müddet ve kararların ilânı ve 
orman kadastro haritalarının yapımına ait hususlar 6-8 nci fıkralarda düzenleniyordu.

11 nci maddenin 1 nci fıkrasında orman kadastro ekiplerince düzenlenen 
tutanakların ve komisyonda verilen kararların askı suretiyle ilânının ilgililere şahsan 
tebliğ hükmünde olduğu hususu, 2 nci fıkrasında Komisyon kararlarına ve ekip 
tespitlerine razı olmayanların ilgili mahkemeye başvurabilecekleri ve başvurmalarla 
ilgili sürelere yer veriliyordu. 4-5 nci fıkralar kadastro işlerinin kesinleşmesi ve 
devlete ait ormanların tapuya tescili ile ilgiliydi. 6 ncı fıkra, sınır noktasındaki taş, 
beton, kazık ve diğer işaretlerin korunması ve gereken sahaların dikenli tel içine 
alınmasını hüküm altına alıyordu. 

12 nci maddenin 2 nci fıkrasında orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin 
iş ve işlemlerin bir yönetmelikle belirtilmesi hususu yer alıyordu. 

Tasarının 2 nci maddesi ile kanuna ilave edilen ek madde, Orman Bakanlığının 
kuruluşu nedeniyle 6831 sayılı kanunda Tarım Bakanlığına verilmiş olan görevler 
Orman Bakanlığına geçmiş olduğundan ve Orman Tahdit Komisyonlarının ismi 
yeni metinde Orman Kadastro Komisyonları olarak değiştirildiğinden buna paralel 
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olarak 6831 sayılı Orman Kanununun 45 nci maddesinde geçen Tahdit Komisyonları 
deyiminin Orman Kadastro Komisyonları olarak değiştirilmesi amaçlanıyordu.1392 

Tasarı, Millet Meclisi’nin 2 Ekim 1972 günü toplanan 140 ncı birleşimde, 73 
No. lu Geçici Komisyon Başkanı Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen 
önergenin kabul edilmesiyle ele alındı. Ahmet Şener (Trabzon), gündemde bulunan 
ve hükümet tarafından sevk edilmiş olan 584 sıra sayılı kanun tasarısıyla yine 
gündemde olup 695 sıra sayısı almış bulunan kanun tekliflerinin aynı mahiyette 
bulunması sebebiyle birlikte görüşmeye alınmasını ve 1 saatlik işler arasında 
görüşülmesini teklif etti. Önergesinin açıklamak için söz alan Şener, hükümet 
tasarısına ek olarak gündemde Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri ile 74 arkadaşı 
ve kendisinin imzasının bulunduğu kanun tekliflerinin hükümet tasarısı ile aynı 
mahiyette olduğunu, hükümetin değiştirilmesini teklif ettiği Orman Kanununun 2, 
7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine ek olarak kendilerinin 13, 19, 34 ve 40 ncı 
maddelerin de değiştirilmesini istediklerini, bu maddelerin değiştirilmesiyle bir fon 
teşkil edilmesinin amaçlandığını belirterek iki teklifin birlikte ele alınmasını talep 
etti. Başkan, tekliflerin birleştirilmesine dair önergeyi işleme alamayacağını, bu işin 
ancak komisyon tarafından yapılabileceğini belirtti. 

Ahmet Şener’in (Trabzon) görüşülmekte olan 6831 sayılı kanunun kendi 
kanun teklifiyle birleştirilmesini temin etmek üzere komisyona iadesini talep 
ettiği önergesi okundu. Lehte ve aleyhte görüşlerin ifade edilmesinden sonra 
söz alan Geçici Komisyon Başkanı Hüsamettin Başer (Nevşehir), diğer teklifin 
komisyonla katiyen ilgisi bulunmadığını, kendilerine havale edilmediğini ve 
önergeye katılmadıklarını ifade etti. Trabzon milletvekili Ahmet Şener’in önergesi 
tekrar okundu ve oya sunuldu. Önerge kabul edildiğinden her iki konu da gündemden 
çıkarıldı ve Geçici Komisyona verildi.1393 

27 Kasım 1972 tarihinde toplanan 10 ncu birleşimin gündem maddelerinden biri, 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya milletvekili İhsan Ataöv ve 2 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu 
gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman 
Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkında kanun teklifi Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plân komisyonlarından 3’er üye seçilerek kurulan 73 numaralı 
Geçici Komisyon raporu oldu. 

1392  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 10 (27 Kasım 1972), 
s. 248 vd. 584 Sıra Sayılı Basma Yazı: 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, 
Adalet, Orman ve Plan komisyonlarından 3’er üye seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu.
1393  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 3, Cilt 27, Birleşim 140 (2 Ekim 1972), 
s. 143-152.
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Tasarı, Komisyon tarafından Meclis Başkanlığına, C.H.P.’li üyeler tarafından 
verilen kanun teklifiyle birleştirilmeden gönderildi. Yalnızca Antalya milletvekili 
İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Salih Tanyeri 
ve 74 arkadaşının 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine ilişkin tekliflerinin dikkate alındığı 
tasarının öncelikle görüşülmesini temin için 73 Nolu Geçici Komisyon Başkanı 
Hüsamettin Başer (Nevşehir) tarafından verilen önergenin kabulüyle müzakereler 
başladı. 

Tasarının tümü hakkında M.G.P. grubu adına söz alan Hasan Tosyalı (Kastamonu), 
kanun tasarısı ve teklifinin orman köylülerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını 
ve Millî Güven Partisi olarak bu kanunun isabetli olarak sevk edildiğini 
düşündüklerini iletti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ahmet Şener (Trabzon), 
tasarının hazırlanmasında usule uygun davranılmadığı, tasarının bazı maddelerini 
desteklediklerini ve değişiklik önergeleri vereceklerini, orman sınırlandırmanın 
yapılması sırasında bazı tapulu arazilerin istimlâk ve devletleştirmeyle Hazineye 
bırakılacaksa Anayasanın himayesinde bulunan mülkiyet hakkının zedelenmesi söz 
konusu olduğundan bu konuda bir önerge vereceklerini ifade etti.1394 

Tasarının müzakereleri 29 Kasım 1972 günü toplanan 11 nci birleşimde devam 
etti. Tasarı hakkında Adalet Partisi grubu adına İhsan Ataöv (Antalya) söz aldı ve 
bu kanunun çıkmasını destekledikleri gibi, görüşülecek olan orman suçlarının affı 
kanununun da çıkmasına kadar Bakanlığın katı tahdit uygulamasını askıya alması 
gerektiğini belirtti. Sabri Keskin’in (Kastamonu) tavzih sadedinde söz almasından 
sonra birleşim sona erdi.1395

Tasarı, yaklaşık bir ay sonra, 22 Aralık 1972 tarihinde toplanan 26 ncı birleşimde 
yeniden ele alınabildi. Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Turhan Özgüner (İçel) 131 
nci maddenin düzeni değiştirmeyi, bozuk düzene bir son vermeyi öngören teklifine 
paralel bir teklifin kanunlaşmasının Türkiye’nin yararına olacağını, orman niteliğini 
büyük ölçüde kaybetmiş yerlerin çoğunun esasen bahçe, bağ, kültür arazisi niteliğini 
kazandığını, böylece ilgilileri ceza ve hukuk mahkemelerinden kurtarmanın mümkün 
olacağını ifade etti. Demokratik Parti grubu adına söz alan Bahri Dağdaş (Konya) 
partisinin tasarı hakk9ndaki görüşlerini sundu. Abidin İnan Gaydalı (Bitlis) kanunun 
en güzel şekilde çıkması ve Doğu’daki uygulamasının gecikmemesi temennisini 
iletti. Memduh Ekşi (Ordu) devamlı ürün alınan verimli kültür arazisi haline gelmiş 
tarla, bağ, bahçe, meyvalık gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta kullanılmasında 
toplum yararı bulunan otlak, kışlak ve yaylakları orman sınırının dışında bırakan bu 
tasarıyı şahsen olumlu karşıladığını bildirdi. Yaşar Akal (Samsun), tasarının orman 
köylüsünü tarlasının dâhi elinden alınması tehlikesinden kurtarma amacını güttüğünü 

1394  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 10 (27 Kasım 1972), 
s. 199-206.
1395  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 29, Birleşim 11 (29 Kasım 1972), 
s. 281-288.
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ve kabulünden saadet duyacağını ifade etti. Ömer Buyrukçu (Antalya), Komisyonun 
iki tasarıdan birincisini aynen kabul edip Cumhuriyet Halk Partili 74 üyenin verdiği 
tasarıyı dikkate almaması nedeniyle komisyon sözcüsü olarak muhalif kaldığını ifade 
etti. Geçici Komisyon Başkanı Hüsamettin Başer’in (Nevşehir) açıklamalarından 
sonra Adalet Partisi grubu adına Sabri Keskin (Kastamonu) söz aldı. Musa Doğan 
(Kars) tarafından verilen yeterlik önergesinin aleyhinde Mehmet Seydibeyoğlu 
(Kastamonu) konuştu. Yeterlik önergesinin kabul edilmesiyle maddelere geçildi. 
Birleşimde ancak çerçeve 1 nci madde üzerinde görüşmeler yapıldı, çerçeve 1 nci 
maddenin 2 nci maddesi üzerinde verilen yeterlik önergesinin kabul edilmemesiyle 
görüşmeler sonraki birleşimlere bırakıldı.1396

Maddelerin görüşülmesi, 25 Aralık 1972 tarihinde toplanan 27 nci birleşimde 
sürdü. Bu birleşimde 11 nci maddeye kadar görüşmeler yapıldı.1397  

3 Ocak 1973 Çarşamba günü toplanan 32 nci birleşimde 11-13 ncü maddeler ele 
alındı.1398 

4 Ocak 1973 tarihinde toplanan 33 ncü birleşimde müzakereler devam etti. 
Birleşimde maddelerin görüşmeleri yürürlük maddelerine kadar tamamlandı, ancak 
bazı maddeler verilen önergelerle birlikte Komisyona tevdi edildi. Bu maddeler 
Başkanlığa ulaşmadığından müzakereler sona erdi.1399

Millet Meclisi tarafından tasarıda değişiklik öngörülen maddeler, Geçici 
Komisyon tarafından incelenerek tümünü kapsar mahiyette genel bir rapor yerine 
her maddeye ilişkin ayrı bir rapor halinde Meclis Başkanlığına sunuldu. Söz konusu 
maddelerden biri olan 2 nci madde, 7 Mart 1973 tarihinde toplanan 73 ncü birleşimde 
ele alındı.1400 

9 Mart 1973 Cuma günü toplanan 74 ncü birleşimde, Komisyonca geri alınan 
maddelerden, müzakeresi bir önceki birleşimde tamamlanan 2 nci madde hakkında 
verilen yeterlik önergesi işleme konuldu ve madde hakkındaki önergeler görüşüldü. 
Verilen önergelerle değiştirilen 2 nci maddenin kabul edilmesinden sonra birleşimde 
Komisyonun yeniden düzenlediği 7 nci, 9 ncu, 10 ncu maddeler ile 6831 sayılı 
Orman Kanununun muvakkat 1 nci maddesi görüşüldü.1401 

1396  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 30, Birleşim 26 (22 Aralık 1972), 
s. 690-730.
1397  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 27 (25 Aralık 1972), 
s. 15-61.
1398  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 32 (3 Ocak 1973), 
s. 355-387.
1399  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 31, Birleşim 33 (4 Ocak 1973), 
s. 405-449.
1400  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 73 (7 Mart 1973), 
s. 31-46.
1401  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 74 (9 Mart 1973), 
s. 91-124.
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12 Mart 1973 Pazartesi günü toplanan 75 nci birleşimde muvakkat 1 nci 
maddenin görüşülmesine devam edildi. Bu maddenin kabul edilmesinden sonra 
Komisyon tarafından geri alınan çerçeve 1 nci maddenin 19 ncu maddesi, 34 ncü 
maddesi, redaksiyon için Komisyona takdim edilmiş bulunan 7 nci maddesi kabul 
edildi. Tasarının (ek 3 ncü madde olarak düzenlenen) 13 ncü maddesi müzakere 
edildi.1402 

Tasarının müzakereleri, Millet Meclisi’nin 21 Mart 1973 tarihinde toplanan 79 
ncu birleşiminde ek madde 3 ve geçici 6 ncı maddenin görüşülmesiyle tamamlandı.1403 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi’nin 22 Mart 1973 
tarihinde toplanan 80 nci birleşimde yapılan açık oylamada, oylamaya katılan 341 
milletvekilinden 269 kabul, 64 ret ve 8 çekinser oy alarak kabul edildi.1404

Tasarıda Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Anayasa, Adalet, Köy İşleri, Orman ve Plân komisyonlarından 
3’er üyeden kurulu 73 Nolu Geçici Komisyon raporu, Millet Meclisi’nin 14 Haziran 
1973 tarihinde toplanan 127 nci birleşiminde müzakere edildi. Bu birleşimde 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Komisyon tarafından benimsenen 7 nci 
madde, 9 ncu madde, 11 nci madde, 12 nci madde, ek 3 ncü ve ek 4 ncü maddeler 
kabul edilerek kesinleşti. Meclis, 2 nci madde ile muvakkat 1 nci maddede Senato 
değişikliklerini kabul etmedi. Ayrıca 19 ncu maddenin Cumhuriyet Senatosunca 
metinden çıkarılması hususu da Meclis tarafından benimsenmedi.  Senato tarafından 
kanun başlığında 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna 3 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
şeklinde yaptığı değişiklik Meclisçe kabul gördü. 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek kabul olunan ve Millet Meclisi 
tarafından benimsenmeyen 2, 19 ve bu maddeleri kapsayan birinci çerçeve madde 
ile muvakkat birinci maddeyi görüşecek Karma Komisyonun Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinden 7’şer üye alınmak suretiyle kurulacak bir Karma Komisyonda 
görüşülmesi hususu oya sunularak kabul edildi.1405

Karma Komisyon tarafından hazırlanan maddeler 20 Haziran 1973 tarihinde 
toplanan 130 ncu birleşimde görüşüldü. Çerçeve 1 nci maddeye ait 2 nci maddenin 
Karma Komisyon tarafından hazırlanan metni ile Cumhuriyet Senatosu metni 
kabul edilmedi. Cumhuriyet Senatosu tarafından metinden çıkarılması önerilen 

1402  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 75 (12 Mart 1973), 
s. 131-168.
1403  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 79 (21 Mart 1973), 
s. 283-292.
1404  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 36, Birleşim 80 (22 Mart 1973), s. 331.
1405  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 127 (14 Haziran 1973), 
s. 266-275.
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19 ncu maddenin metinden çıkarılma hususunu Karma Komisyon benimsemişti. 
Millet Meclisi’nde yapılan oylamada 19 ncu maddenin çıkarılması benimsenmedi. 
Muvakkat 1 nci madde hakkında Karma Komisyon ve Cumhuriyet Senatosu 
metinleri kabul edilmedi.1406 

Birleşim bu maddeler hakkında yapılan açık oylamalarla devam etti. 6831 sayılı 
Orman Kanununun değiştiren kanun tasarısının 2 nci maddesi için yapılan açık 
oylamaya 274 üye katıldı. 274 kabul oyu kullanıldığından madde kabul edildi. Kanun 
tasarısının 19 ncu maddesi ve çerçeve 1 nci maddesi için yapılan açık oylamasına 
262 üye katıldı. 262 kabul oyu kullanılarak çerçeve madde kabul edildi. Muvakkat 
1 nci maddesi için yapılan açık oylamaya 236 üye katıldı ve 234 kabul, 1 ret, 1 
çekinser oy kullanıldığından bu madde de kabul edildi ve kanunlaştı. Böylece bütün 
bu maddeler Millet Meclisinin metninde olduğu şekliyle kanbul edilerek tasarının 
tümü kanunlaşmış oldu.1407 

Kanun, 4 Temmuz 1973 tarih ve 14584 sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Millet Meclisi, 3 Dönem (1969-1973) 
çalışmaları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetleri ve kurumsal ilişkileriyle 
doğrudan doğruya ilişkili yasama faaliyeti bulunmamaktadır. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı hakkındaki görüşmeler Bütçe cildinde, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe faaliyetleri ise Yasama cildinin Maliye Bakanlığı kısmında yer almaktadır. 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANLIĞI

I. Erim Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun bir bakanlığı olarak oluşturulan ve 
Cumhuriyet Senatosu üyesi İsmail Hamit Özer Derbil’in bakanlığı altında 26 Mart 
1971-11 Aralık 1971 tarihleri arasında görev yapan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 
çalışmaları hakkında yasama faaliyeti bulunmamaktadır.

KÜLTÜR BAKANLIĞI

I. Erim Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun bir bakanlığı olarak oluşturulan ve 
TBMM dışından Talat halman’ın bakanlığı altında 14 Temmuz 1971-11 Aralık 1971 
tarihleri arasında görev yapan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı çalışmaları hakkında 
yasama faaliyeti bulunmamaktadır.

1406  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 266-275.
1407  Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem 3, Yasama Yılı 4, Cilt 39, Birleşim 130 (20 Haziran 1973), 
s. 308.




