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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda; 
A. P. Grupu Başkanlığının, gündemde bulunan 

kanun tasarı ve teklifleri normal toplantı gününde 
görüşülemediği takdirde 27 . 6 . 1975 Cuma günü 
olağanüstü toplantı yapılmasına dair önergesi kabul 
olundu. 

Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma Ba
kanı Ferid Melen'e, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'm; 

Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etmelerinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresinde 
gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay ve dört arkadaşının. Hü
kümetin yargı organlarının kararlanyle ilgili tutumu 
hakkında genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
üzerindeki görüşmelerden sonra reddolundu. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'a, geçici olarak Cumhu
riyet Senatosundan çıkarılma cezası verildi. 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, 
17.6.1975 tarihli 66 ncı Birleşimde dış politikadaki 
son gelişmelere dair gündem dışı demecini, Cumhur
başkanınca S. Ü., Millî Birlik Grupları sözcüleri ce
vaplandırdı. Çabşma süresinin dolması nedeniyle A.P. 
Grupu Sözcüsünün gelecek birleşim cevabî konuşma
sına devam edeceği bildirildi. 

26 . 6 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla

nılmak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 

Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 

Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayh Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 

maddesi ile aynı kanunu değiştiren 7.7.197! ta

rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile ekle

nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/233; C. 
Senatosu : 2/91) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1975) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 69 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

başlıyoruz. 
Meclislerin çalışma sürelerinin sona yaklaştığı şu 

günlerde her iki Mecliste de, mevcut kanunların gö
rüşülüp çıkarılabilmesi için sair günlerde de mesai ya
pılmasına mütedair temayül vardır ve bugün Millet 

Meclisi bu yolda bir karara gidecektir. Biz de oradan 
gelen kanunları çıkarmak zorunda olduğumuz için, 
belki Cumhuriyet Senatosu Tüzüğün gösterdiği çalış
ma günlerinin dışında da çalışma zorunda kalabilecek
tir. 

Bu itibarla gündem dışı söz veremeyeceğiz. Arka
daşlarım mazur görsünler. 

Gündeme geçiyorum : 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çele- j 
bi'nin 25 gün izinli sayılmasına dair Başkanlık tezke- j 
resi (3/645) j 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim j 
ediyorum : • 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, mazeretine binaen ı 
23 . 6 . 1975 tarihinden itibaren 25 gün müddetle ı 
izinli sayılması hususunun Genel Kurula arzı, Başkan

lık Divanının 24.6.1975 
rarlaştırılmıştır. 

tarihli toplantısında ka-

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

M. Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üye Sa
yın Hüsamettin Çelebi'nin mazeretine binaen 23.6.1975 
tarihinden itibaren 25 gün izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 541 
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2. — Bitlis Üyesi Kâmran İnanın, A. P. Grupu 
adına, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'in 
17 . 6 . 1975 tarihli 66 ncı Birleşimde dış politika
daki son gelişmeler hakkındaki gündem dışı demecine 
cevabı. 

BAŞKAN — Dış politika hakkında Hükümetin 
vermiş olduğu izahat neticesinde grup sözcülerinin 
konuşmalarına devam ediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâmran tnan, 
buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşülmekte bulunan konu hakkında 24 Haziran 
1975 Salı günü bana söz bahşettiğinizde ve kullandı
ğım on dakikalık sürenin bir kısmında, istemeyerek ve 
kendi arzumun hilâfına, yalnız şartların zorunlu-
ğu altında burada bulunmayan Anamuhalefet Partisi 
temsilcilerini ve onların daha önce söz almış bulunan 
sayın sözcülerinin bazı beyanlarına atıfta bulunmuş
tum. Bundan dolayı aflarını dilerim; fakat gıyapların
da söylenmiş bulunan bu sözleri, kendilerini zabıt
ları okumaya zorlamamak bakımından ve diğer sa
yın üyelerin de aflarına sığınarak yeniden bazı cüm
lelerini tekrar etmek suretiyle, konuşmanın tamamlı-
lığını ve bütünlüğünü de muhafaza ederek ve kendi
lerine hitabetmek zevkini de bularak, konuşmaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul.) — Zahmet bu-
yurmasaydımz, okuduk efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Rahatsız olacağınızı biliyorum Sayın Gün-
doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Estağfurul
lah, rahatsız olmayız efendim, siz rahatsız olmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De

vamla) — Daha evvelce de işaret ettiğim gibi, Hü
kümetin bu kadar önemli şartlar altında bu meseleyi 
Parlamentoya getirmiş bulunmasını memnuniyetle 
karşılamak gerekir ve hatta getirmemiş bulunsaydı 
bunu yadırgamak icabederdi, Bu suretle, meseleler 
Parlamentoda, basında ve Türk kamuoyunda müna
kaşa ve açıklığa kavuşturulacaktır. 

Millet Meclisinde yapılan görüşmelere Anamuha
lefet Partisinin katılmamış bulunmasını ve parti yö
neticileri tarafından bunun Parlamento dışındaki izah 
tarzını yadırgamamak mümkün değildir. Türkiye'nin 
bu kadar önemli dış konularla karşı karşıya bulun
duğu bir sırada Cumhuriyet Halk Partisinin tutumu 
dışarıda bazı çevrelerce millî davalarımızda bölün

me olduğu şeklinde intihalara yol açacak ve sadece 
hasımlarımızı sevindirecektir. 

Yine aynı tutum; muhalefet vazifesini yapmaktan 
kaçmak, hatta dış politikayı asıl sorumlu olan Parla
mentoda münakaşa etmemek, demokrasiye olan bağ
lılık ve inancın gevşekliği şeklinde yorumlara yol aça
bilir. Bunları üzüntü ile kaydetmemek mümkün de
ğildir. 

Konunun Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi 
sırasında Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsünün 
müzakerelere katılmış bulunması sevindirici bir ilerle
me olmakla beraber; bu kürsüden yaptığı en kısa ko
nuşma mahiyetinde ve bizzat ifadeleriyle bazı rö-
marklar karakterinde olmasını Anamuhalefet Partisi
nin bu önemli millî davalara karşı ilgisizliği veya söy
leyecek fazla bir şeyi bulunmadığı manasında almak 
istemiyoruz. 

Yine üzüntü ile işaret etmek gerekir ki, bu mü
zakerelerin en önemli bir safhasında 24 Haziran Salı 
günü Anamuhalefet Partisi sıralarının boş bırakılmış 
bulunması, bizi dışarıya karşı güçlü göstermeyecek
tir. Ambargo ne kadar kötü ise, onunla mücadeleyi 
boykot etmek de, o derece sakıncalıdır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) Bu tutumun değişmesini, 
yapıcı bir hale gelmesini temenni ederiz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Yani şimdi dışa
rı mı çıkalım istiyorsunuz?,.. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Hükümetçe açılan bu görüşmelerin ama
cı; birbirimize hücum etmek, birbirimizi daha fazla 
yaralamak ve yıpratmak değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Üzüntü ile ifade edeyim ki, bu istendiği zaman çok 
kolay vesile zaten bulunabiliyor. Amaç karşı karşıya 
bulunduğumuz önemli dış meselelerin hallinde en isa
betli yolu tespit ve millî davalarda birleşmektir. 

Bu sebepledir ki, geçmişteki hatalar veya yanlış 
tatbikat üzerinde durmaya iltifat etmedik. Türk poli
tika hayatının büyük çoğunluğu dünü deşmekle, ten
kit etmekle geçer. Biz bugünkü meselelere çare ara
mak ve gelecek için tedbir araştırmak yolunu tut
tuk. 

Sayın Günd'oğan konuşmalarında, aynen tekrar 
ediyorum: «Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Hü
kümette bulunduğumuz zaman da, muhalefette bu
lunduğumuz zaman da dış politika sorunlarını iç po
litikada kullanmaktan dikkatle kaçınmış, tam bir so
rumluluk duygusuyla davranmışızdır» diye ifade bu
yurmuşlar. Bu ifade, daha iki hafta önceki olaylar 

542 — 



C. Senatosu B : 69 26 . 6 . 1975 O : 1 

ve en önemli dış meselelerin Parlamento yerine mey
dan toplantılarında münakaşa edilmiş bulunması va
kıası ile tezat halindedir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Aslında Kıbrıs meselesi ve halen karşılaştığımız 
bazı güçlüklerin başlangıç noktası, Hükümetin 1974 
Eylül ayında sunî bir şekilde istifade ve Cumhuriyet 
tarihinde görülmemiş bir tarzda görevi terk etmiş bu
lunmasıdır. Kıbrıs millî davası iç politikada değerlen
dirilmek, bir seçim kozu haline getirilmek istenmiş 
ve bu suretle davaya gölge düşürülmüştür. Bu durum, 
içeride olduğu gibi, maalesef dışarıda da bilinmekte
dir. Bu şekilde başlatılan krizle memleketin en önemli 
bir devrede 6,5 ay hükümetsiz bırakılmış olması ve 
bu zaman zarfında olayların süratle gelişmiş, hasım
larımızın bunu değerlendirmiş bulunmaları bizi, bu
günkü manzarayla karşı karşıya getirmiştir. Yalnız 
istifa ve bununla güdülen amaç değil, diplomatik 
alanda işlenen büyük hatalar ve (üzülerek ifade ede
yim) «Hafiflikler» de dünya kamuoyu ve basını tara
fından bilinmektedir. «Proeign Policy» Dergisinde 
Laurence Stern tarafından yayınlanan 40 sayfalık bir 
makalede bütün bu acı gerçekler yer almaktadır. Bu 
makale, Senatör Eayleton tarafından Senato zabıt
larına, milletvekili Brademas tarafından da Amerikan 
Temsilciler Meclisi zabıtlarına geçirilmiştir. Biz bun
ları zamanında biliyorduk. O gün, millî birlik ve be
raberliğimizi zedelemek duygusuyle üzerinde durma
dık; bugün de aynı sorumluluk duygusuyle bunları 
deşmekten, üzerinde durmaktan kaçınacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer sayın konuşmacı, bu müzakerelerin ama

cını tamamıyle bir tarafa bırakarak, bir siyasî kuru
luşa hayranlığını ifade etmek vesilesi haline getirdi ve 
bunu yaparken de bir diğer siyasî kuruluşa hücum 
etmek ve bunu yıpratmak ihtiyacını hissetti ve bu 
suretle bu müzakerelerden beklenen amacın (üzüle
rek ifade ediyorum) tamamıyle dışına çıkmış oldu
lar. 

Kendilerinin bütün ifadeleri üzerinde ayrı ayrı 
durmak, cevaplandırmak mümkündür. Ancak, bu
nu yapmakla biz de aynı şekilde amaçtan uzaklaşmış 
duruma düşmüş bulunacağız. Yalnız müsaadeleriyle 
bir - iki noktaya işaret etmek isterim : 

En önemlisi, Adalet Partisini sosyalist ülkelerle 
ilişkilerin geliştirilmesinden kaçmakla itham buyur
dular. Bu haksız bir iddiadır. Adalet Partisi hükü
metleri zamanında sosyalist" ülkelerle ilişkilerimizin 
en yüksek düzeyine geliştirilmiş, her seviyede ziya

retler yapılmıştır ve yine aynı partinin hükümetleri 
zamanında- sosyalist ülkelerle (Başta Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği olmak üzere) birlikte bu mem
lekette yapılan yatırımlarla 300 bin insana iş istih
damı yaratılmıştır ve yine sayın konuşmacı, herhal
de arifane bir şekilde bilmezlikten gelmiş olacaklar
dır ki, halen 1 milyar 200 milyon dolarlık projeleri 
ve kredileri müzakere etmek üzere bir heyet Mos
kova'da bulunmaktadır. Dokuz aylık, pek hayranlı
ğını duyduğunuz devrede ise bunun sadece teorisi 
yapılmıştır, hiç bir sosyalist ülke ile ne yeni bir an
laşma, ne yeni bir işbirliği yapılmıştır. Ancak, sosya
lizme olan hayranlık eğer kâfi ise biz teorik hayran
lığı kendilerine bırakırız. (A. P. sıralarından «Brovo» 
sesleri ve alkışlar) 

Bir diğer hususa işaret etmeme müsaade ederler. 
Bağımsız dış politika ve buna örnekler verdiler. Ben 
de iki örnek, otantik örneği dikkatlerine sunmak is
terim : 

Birincisi, benim Washington'da bulunduğum" sı
rada cereyan eden bir örnektir. En-bağımsız dav
ranan sosyalist ülkelerden Romanya'nın Devlet Baş
kanı VVashington'da; bana New - York Times mu
habiri, «Akşam büyük elçilikte başta Senatör Jacson 
olmak üzere 12 senatör ve milletvekiliyle toplantı ve 
müzakere yaptı.» dedi. Ne idi mahiyeti?.. Münha
sıran Amerikan Kongresinden ticarî ilişkilerde, «En 
ziyade müsaadeye mazhar millet» maddesini temin 
edebilmekti. Ne idi pazarlığın karşılığı?.. Romanya' 
daki Yahudilerin serbestçe göç etmelerine müsaade 
etmek. Eğer bu sizin anladığınız veya örnek olarak 
göstertmek istediğiniz siyasî bağımsızlığa aykırı ise, 
durum budur. 

Bir diğer örnek arz etmeme müsaade buyurun. 
1972 tarihli Sovyetler Birliği - Amerika Birleşik Dev
letleri ticaret anlaşması yapılırken, aynı senatör Jac
son bir madde ilâve etmek istedi ve Sovyetler Birli-
ği'nin, «En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet» mad
desinden faydalanabilmesi için «Sovyetler Birliği'nde-
ki Yahudilere serbest göç hakkı tanınması lâzımdır. 
Bu olmadıkça geçemez.» dedi Jacson. Uzun müzake
reler devam etti ve Sovyetler Birliği adına yazılı ola
rak Senatör Jacson'a teminatı veren kimdir biliyor 
musunuz?... Dışişleri Bakanı Kissinger. Senatör Jac
son'a yazdığı mektupta, «Sovyet Hükümeti beni siz
lere bu teminatı vermeye otorize etmiştir.» denmiştir. 
Ancak, seneler geldi, 1975'te Senatör Jacson bunu, 
kendi başkanlık seçim kampanyası için ileri derecede 
kullandığı ve Sovyetler Birliği'ni teşhir etmek duru-
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mu hâsıl olduğu için, Sovyetler Birliği tek taraflı ola
rak bu anlaşmayı bozmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında bu müzakereler dünyanın çok önemli bir 

devresinde ve memleketimiz için önemli şartlar altın
da cereyan etmektedir. Türkiye'nin karşı karşıya bu
lunduğu meselelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır 
ve bunları teker teker teşhir etmek, teşhis etmek ve 
üzerinde durmak, çalışmak gerekir. 

Bu meselelerin başında, hiç şüphe yok ki, Ameri
ka Birleşik Devletleri Kongresi tarafından 5 Şubat 
1975 tarihinden bu yana Türkiye'ye uygulanmakta 
bulunan ambargo gelir. 

İkinci bir meselemiz, Kıbrıs millî davamızın siya
sî bir çözüm tarzına bağlanması ve bugünkü duruma 
hukukî bir kisvenin geçirilmesidir. 

Üçüncü bir önemli meseleler kategorisi, komşu
muz Yunanistan ile mevcut problemlerimiz ve bu 
problemlerin bir hal tarzına bağlanması lüzumu-
dUTj 

1 7 - 1 9 Mayıs tarihlerinde Roma'da Dışişleri Ba
kanları seviyesinde başlayan ve 31 Mayısta Brük
sel'de devam eden Başbakanlar diyalogu cesaret ve 
ümit verici bir başlangıç olmakla beraber, alınması 
gereken uzun bir mesafe önümüzde bulunmaktadır. 

Bir diğer önemli kategori, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı, bu Konferansın sona ermekte 
bulunması karşısında Helsinki'de yapılması beklenen 
Zirve Toplantısında Kıbrıs'ın temsil edilmesi şekli ve 
Kıbrıs Devleti adına kimin imza koyacağı konusu
dur. 

Bir başka önemli mesele kategorisi, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile ilişkilerimiz, bunların bugünkü 
hali ve özellikle komşumuz Yunanistan'ın 1984 yılını 
beklemeden biran evvel ve hemen bu topluluğa tam 
üye olmak istemesinin ve bu müracaatın halen in
celenmekte bulunmasının Türkiye bakımından doğur
duğu gerek politik, gerek ekonomik meseleler. 

Nihayet bir diğer konu, Makarios'un Ortadoğuya 
yaptığı ziyaret, seyahat ve bunun ortaya çıkardığı va
ziyet. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müsaade ederseniz, bunlar üzerinde teker teker 

durmak, bunları teker teker değerlendirmek ve bun
lardan neticeler çıkarmak zamanı gelmiştir. Müsaa
denizle bunlardan ambargo konusuyle başlayacağım, 
Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkilerimiz üze
rinde duracağım ve bunu yaparken de son Amerika 
Birleşik Devletlerine yaptığım ve maalesef Cumhu-
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riyet Halk Partili arkadaşlarımızın katılmak isteme
diği gezi ile ilgili intihalarımı da bu arada ifade etme
ye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benim daha önce Mart ayında ve bu kere de Was-

hington'da yaptığımız ziyaretten edindiğim kesin in
tiba gözönünde bulundurularak, (Yanılma payı her 
zaman mevcut olmakla beraber) bu ambargonun ko-
nuluş sebepleri hakkında anafaktörleri takdirlerinize 
sunmak isterim. 

Amerika'daki tarafsız müşahitlerden de edindi
ğim bilgiye göre, meselenin esası Amerikan iç poli
tikasından neeşt etmektedir. Watergate'in ortaya çı
kardığı olaylar ve Vietnam'dan doğma iç meseleler 
karşısında Amerikan Kongresi ile Amerikan İcra Or
ganı arasındaki büyük farklar ve büyük ihtilâf, bu 
meselenin Yunan taraftarlarınca bu atmosferin de
ğerlendirilmesi suretiyle bir ambargo kararı şeklinde 
çıkmasına âmil olmuştur. Yunan asıllı iki tane mil
letvekili Brademas ve Sarbanes, New - York Millet -
vekii Rosenthal ile birleşerek Kongrenin bu haleti ru-
hiyesinden ve bu atmosferden faydalanmak suretiyle 
ve eski Nixon idaresi zamanında kanuna riayetin, le-
galitenin bir yana bırakılmış bulunması vesilesini de 
öne sürerek, Türkiye'ye verilmiş olan Amerikan araç 
ve gereçlerinin kendi gayeleri dışında kullanlıdığı id
diasını da ileri sürmek suretiyle bu kararın evvelâ 
Amerikan Senatosundan, daha sonra 435 üyeli tem
silciler Meclisinde 298 oyla; ancak 97 kişi bizim le
himizde oy kullanmak suretiyle çıkarmışlardır. 

Şimdi, mesele bu suretle bir Amerikan iç meselesi 
halinde devam etmektedir. Bu kararın değiştirilmesi 
meselesi ortaya çıkmaktadır. Bildiğiniz gibi Ameri
kan Senatosu ambargonun kaldırılması yolundaki bir 
karar suretini 40'a karşı 41 oyla kabul etmiştir. Bunun 
40'a karşı 41 oy olmasının bir izahı, orada edindiğim 
bilgilerden şudur : 

Bazı senatörler vaziyetin ortada kalması halinde 
lehte oy vermeyi kabul etmekle beraber, emin gözük
mesi takdirinde bundan ictinabetmeyi kendi iç politi
kaları bakımından yararlı görmüşler ve bu da özel
likle Rum azınlığının oylarını gözönünde bulundur
mak suretiyle olmuştur. Bir misali ismen zikretmeme 
müsaade edin : 

Daha önceki görüşmem sırasında Senatör Hump-
rey (Eski Cumhurbaşkan Yardımcısı) şiddetle ambar
go kararını tenkid etmiş ve bunun kaldırılması lüzu
mu üzerinde durmuştur; oylama sırasında salona gir
memiştir. Sebeplerinden bir tanesi; Senatör Humphrey 
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hâlâ önümüzdeki sene yapılacak Amerikan Cumhur
başkanlığı seçimlerine muhtemel aday olarak gözük
mektedir ve bu sıfatla da Rum azınlığını kendi karşı
sına almaktan kaçınmıştır. 

Rum azınlığı derken, Amerika Birleşik Devletlerin
de 3 milyon kadar Rumun bulunduğu söylenir. Bunlar 
bir kişi tarafından ve bir yıl içerisinde son derece; 
hem teşkilât bakımından, hem malî imkânlar bakımın
dan teşkilâtlandırılmış, bir araya getirilmişlerdir. Buna 
mukabil Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 60 
biri" Türk'ten; her halde burada aramızdaki ayrılıklar 
ve bölünmeleri maalesef oraya da sıçratmış olacağız 
ki, yalnız New - York'da yaşayan 10 bin Türk'ün 16 
ayrı derneği bulunmaktadır. 

Rum azınlığı kendi gücünü artırmak bakımından 
diğer etnik grupların lobileriyle de koalisyon kurmuş, 
Ermeni lobisiyle işbirliği yapmış ve New - York Mil
letvekili Rosenthai'm kendileriyle beraber çalışmasını 
bir sembol şeklinde göstermek suretiyle, âdeta Yahudi 
lobisinin de tam kuvvetle yanlarında bulunduğu inti
baını yaratmaya çalışmıştır ve bunu Amerika da, ba
sın da, radyo ve televizyon da Amerikan Kongresi nez-
dinde süratle devamlı bir şekilde yapmaktadırlar ve 
Türkiye ile ilgili bütün hakikatleri tahrif etmektedirler. 
Son zamanlarda faaliyetleri bir kat daha artmış bulun
maktadır ve her seviyede, her ne zaman Amerikan Te
levizyon programlarında Türkiye ile ilgili bir mesele 
dile getirilecekse, bunu tespit eder ve o programın saa
tini satın alırlar. Her ne zaman bir gazetede bir maka
lenin çıkması ihtimali mevcut olacaksa, ona tesir etme
ye çalışırlar ve şu sırada dünyanın muhtelif olayları
nı biraraya getirmek suretiyle, aleyhimize yeniden bir 
kampanyaya girişmiş bulunmaktadırlar. 

Son olarak Nevv - York Tımes'in Atina'da bulunan 
muhabiri Kıbrıs'a gitti ve 15 gün devamlı olarak 
arka arkaya oradaki Rumlarla görüşmeleri neticesinde 
makaleler gönderdi. 

Bununla yetinmediler. 24 Nisan 1975 günü Ermeni 
günü olması itibariyle Nevv - York Times'de 1915 yılı
na ait, 60 yıl önceki şu makaleyi ve fotoğrafı yayın
lamak yoluna gittiler. 

Bununla da yetinmediler. 9 Haziran 1975 tarihin
de Chicago Tribüne'de Bobewiedrick tarafından 
«Eroin Connection Making Come Back» başlığı al
tında şu baş makaleyi, (Ki, bu baş makale Amerika' 
nm binlerce mahallî gazetesinde tekrar edilmiştir) 
bununla, Amerika'nın Paris'teki Büyükelçisi Rush'm 
bir beyanına atfen, Türkiye'de haşhaş ekiminin baş
laması ile yeniden Türkiye ve Fransa arasındaki ye-

t raltı teşkilâtı arasında bağ kurulduğu ve Amerika 
I Birleşik Devletlerinin zehirlenmeye başladığı propa-
I gandası geliştirilmekte; Paris'i ve Avrupa'yı ziyaret 

eden 15 Amerikan Milletvekiline Amerika'nın Paris 
I Büyükelçiliğinde yapılan brifingde bu husus açık bir 

şekilde dile getirilmiş bulunmaktadır. Faaliyetleri o 
kadar geliştirilmiş ve artınlmış bulunmaktadır ki, bi
zim Washington'da basınla görüşmemiz sırasında 
Washington Post'a yaptığımız bir beyanda, «Bazı 
Amerikan milletvekilleri Rumlardan daha fazla Rum 
davranıyorlar» sözümüzü Washington Post yaymlar-

I ken «Bazı» kelimesini çıkarmış ve bu suretle bütün 
I milletvekillerini karşımıza koymak durumuna geç-
I mistir ve aynı gazete bizim beyanlarımızı verirken, 

karşı tarafın görüşünü de almak lüzumunu hissetmiş 
ve Nevv - York Milletvekili Rosenhhal'e telefon et
mek suretiyle onun da karşı beyanını alıp eklemek 
yolunu tercih etmiştir. 

Bir şey daha ilâve edeyim, Nevv - York Times 
Gazetesini ziyaret ettiğimde, geçen Eylülde gittiğim
de de gördüğüm Hovies isminde bir başyazar, maa-

I lesef o zamanki tutumunu daha da sertleştirmek su
retiyle herhangi bir Yunan gazetesinin bile yazmakta 

I güçlük çekeceği kadar Yunan taraflısı çıkmıştır. 

Bu Amerikan Kongresi üyeıeri ile yaptığım, bil-
| hassa Dış İlişkiler Komisyonu üyeleriyle temasları 

özetlemek gerekirse, üç kişi hariç diğer 20'ye yakın 
i sayın üye alınmış bulunan bu ambargo kararının 
| yersiz olduğunu, Türk - Amerikan ilişkilerini bozdu-
| ğunu, bunun kaldırılması gerektiğini kabul etmiştir. 

Şunu belirtmek gerekir ki, Amerikan kamuoyun-
{ da bir peşin hüküm yoktur. Amerikan kamuoyunda 

genellikle, etnik gruplar bir yana bırakılırsa Türki
ye'ye karşı düşmanlık yoktur. Yalnız, etnik grupların 
Amerika'da nasıl çalıştığını ve nasıl işlediğini bilmek
tesiniz. 

Şunu da bu kürsüden ifade etmek ve zabıtlara ge-
j çirtmek isterim ki, eğer Amerika Birleşik Devletlerin-
I deki bu etnik gruplara karşı Türkiye teşkilâtlanmaz, 
I Amerikan kamuoyu, Amerikan Kongresi, Amerikan 
! basın ve yayın organları nezdinde Türkiye millî men-
I faatlerini savunmaz, enformasyon teşkilâtını geliştir-
I mezse önümüzdeki 5 - 10 yıl içerisinde güçlüklerimiz 
Ş azalmayacak, artacaktır. 
| Amerika'daki güçlükleri izah etmek bakımından 
I bir noktayı daha işaret etmeme müsaade buyurun; 
ı Brademas ve Sarbanes ile son görüşmem sırasında, 
i «Nedir probleminiz?» diye sual tevcih ettiğimde, ka-
I bul edilebilecek bir argüman çıkaramıyor, sıkıştığın-
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da şunu diyor: «Efendim, adadaki 70 bin Rumun 
geri dönmesine müsaade edin..» 

Bir başka milletvekili ile; Rosenhal ile görüşüyor
sunuz, onun durumu daha da zor. O diyor ki; «Efen
dim, meselâ 40 bin Rumun geri dönmesi kâfi gelir; 
bu tedbirin derhal kaldırılmasına...» 

O zaman söylüyorsunuz; «Hanginizin ölçüsü?..» 
435 milletvekili, 100 senatör var. Amerikan Hükü
metiyle mi dünya milletleri iş görecektir; yoksa 535 
tane ayrı hükümetin kıstası mı hâkim olacaktır?.. 

Şurada şunu da beyan edeyim ki, Brademas bize 
dönerek : «Bizim sistemimiz yanlış anlaşılıyor Dün
yada» dedi. «Biz, Parlamento değiliz, Biz burada Hü
kümetiz; biz icra ederiz» dedi. Ben de kendilerine : 
«O zaman, sizinle iş yürütmek imkânsızdır.» dedim. 
«Eğer bizim 535 kişinin ayrı ayrı zevklerine, istekle
rine, azularına uymak gerekecekse Dünyada, bunu 
yapabilecek hiçbir devlet yoktur» dedim. 

Bundan bir netice çıkarmak gerekir, değerli arka
daşlarım; Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin dış 
politikası bakımından. Eğer, 535 kişilik Amerikan 
Kongresini iki Rum asıllı milletvekili peşine takabi
liyor; eğer, 210 milyonluk Amerikan toplumunda 
3 milyon Rum azınlığı kendi görüş ve menfaatlerini 
hâkim kılabiliyorsa, yarın 5 milletvekili başka bir 
konuda bize veya başka bir devlete karşı aynı şekil
de kararlar getirebilir ve bu ilişkiler artık emin iliş
kiler olmak karakterini kaybetmeye maalesef başla
mıştır. Bunun üzerinde ciddiyetle durmak ve bunu 
dış politika planlamamız bakımından değerlendirmek 
gerekir. 

Yine kendilerine ifade ettik ki, «Biz 30 yıllık iliş
kilerimizde size fazla güvenmek saflılığını belki gös
termişizdir ki, bütün malzememiz sizin kaynaklıdır, 
kaynaklarınızdan gelmektedir. Bize, kendi hareketi
nizle bir uyarıcı ders verdiniz. Olsa olsa belki bu ba
kımdan size müteşekkir oluruz.» 

Bu faslı daha fazla işlemeden asıl diğer önemli 
konuları teker teker ele almak lâzım, değerli arka
daşlarım. 

Kıbrıs millî davası : 
Bu davanın eninde, sonunda siyasî bir çözüme 

bağlanması, bu davaya hukukî bir şekil verilmesi ge
rekir. Şunu kaydedeyim ki, gerek Amerikan Birleşik 
Devletlerinde ve bütün Batı Avrupa'da geçmişin, 
tecrübelerinin ışığı altında Kıbrıs için tek geçerli de
vamlı hal çaresinin iki yönlü coğrafî bir federasyon 
olduğu noktai nazarı hâkimdir: 

Yine şunu gördüm ki, 13 Haziran Cuma günü 
New - York'da yapılan Güvenlik Konseyi toplantı
sında Türk ve Rum temsilcilerin yaptıkları konuşma
larda, polemik kısmı hariç olmak üzere, esasta büyük 
farklar kaydedilmediğini müşahitler ifade etmişler
dir. Nedir mani güçler? Mani güçler Amerikan am
bargosunun mevcudiyetini de kullanmak suretiyle 
Kıbrıs'ta ve Orta - Doğuda devamlı bir barışın sağ
lanmasını istemeyen kuvvetlerin, bunu kullanmak su
retiyle güçlük çıkarmasıdır. Son örnek; Makarios'un 
tarafsız ülkelere ve Orta - Doğuya yaptığı gezileri. 
Aynı şekilde, Yunanistan'daki güçler de bunu kullan
makta ve Yunan Hükümetinin diyalogu daha ileri 
götürmesini önlemeye, dizginlemeye çalışmaktadır
lar. 

Türk Hükümetinin başından itibaren. Adanın ba
ğımsızlığı, toprak bütünlüğünden yana olduğu ve an
cak 1960 Anayasasının, bizzat o Anayasayı muhafa
za i!e görevli Cumhurbaşkanı tarafından bir tarafa 
itilmek suretiyle, bugüne gelindiğini ve binaenaleyh, 
geçmişin tecrübeleri ışığı altında yeni bir durum ya
ratmak gerektiğini söylemiştir ve bu da dünyaca esas
ları itibariyle benimsenmiş, kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Şunu da müsaade buyururlarsa, ifade etmek gere
kir ki, Kıbrıs meselesinde, geçen yıl Temmuz ayında 
başlattığımız birlik ve beraberliğin devamı, bu mese
lenin Türk millî menfaatlerine uygun siyasî bir çö
züm tarzına bağlanması için, aranılması gereken en 
önemli şartlardan biridir. Eğer. bu meseleyi şimdi 
yapmaya çalıştığımız gibi iç politikaya çekersek ve 
eğer bu konuda da maalesef birçok konuda yapma
ya başladığımız gibi bölünme işaretleri verecek oiur-
sek. bundan sadece Makarios sevinecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
2.5 yıldan beri, bir Avrupa Güvenlik ve jşbirliği 

Konferansı devam etmektedir. Bu Konferans, Helsin
ki'de dışişleri bakanları seviyesinde başladı ve ondan 
sonra Cenevre'de alt komisyonlar şeklinde devam et
ti. Şimdi gaye, bunu mümkünse, Temmuz ayının 22' 
sinde veya sonbaharda yine Helsinki'de bu kere Hü
kümet ve Devlet Başkanları seviyesinde bir Zirve 
Toplantısı ile bitirmek ve bir doküman imza etmek
tir. Bu toplantıya Kuzey Amerika: yani Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile beraber 33 Avrupa 
Devleti katılmaktadır. Katılmayan tek devlet Arna
vutluk'tur. 

Bu Konferans, Türkiye bakımından önemli bir 
sorunu ortaya çıkarmaktadır. O da Kıbrıs adına Hel
sinki'de dokümanını kimin imza edeceğidir. Bu, Türk 
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hariciyesinin halen karşı karşıya bulunduğu en önem
li bir meselesidir. Benim kanımca en geçerli yol, eğer 
böyle bir Konferansa Makarios geldiği takdirde, bu
nun, diğer 34 devlet önünde, bütün yaptıklarını teş
hir etmek ve imza ettiği dokümanın Türkiye bakı
mından bağlayıcı olmadığını, geçerli olmadığını za
bıtlara beyan ettirmektir. Eğer, daha ılımlı bir insan 
gelecek ise, yine bu dokümanın Türkiye'nin Kıbrıs 
ile olan ilişkilerine ve de garanti anlaşmasından doğ
ma haklarına hiçbir şekilde gölge düşürmeyeceği be
yanını mutlak suretle zabıtlara geçirmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer konu, kanımca en önemli bir hale gel

mekte olan konu; Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğuyla olan ilişkileridir. Bu ilişkiler 1964 yı
lında bir ortaklık şeklinde kurulmuştur ve Türkiye'yi 
Avrupa Ekonomik Topluluğuyla tam üyeliğe, bütün
leşmeye götürme azmini güden bir anlaşmadır ve ha
len intikal devresinde bulunuyor. Yalnız, üzülerek 
ifade edeyim ki, bu anlaşma, devamlı bir şekilde ta
kip edilmemiş, uygulanmamış ve içeride ve dışarıda 
büyük tereddütlere yol açabilecek şekilde bazan mü
nakaşa mevzuu edilmiştir. Bu arada, Altılar Dokuzla
ra çıkmış, Dokuzlar kendi aralarındaki entegrasyo
nu, ekonomik bakımdan son derece ileri safhaya ge
tirmiş ve yine Dokuzlar, Fransa'nın öncülüğüyle 
1975 başından itibaren senede üç defa Hükümet Baş
kanları seviyesinde toplanmak ve politik istişareler
de bulunmak kaydıyle bir Avrupa Konseyi kurmuş
lardır. Yine Dokuzlar, aşağı yukarı dünyanın 80 mem-
leketiyle her türlü bağlar geliştirmiştir; fakat Türki
ye başlattığı bu ortaklığı sadece «Bugün şu mesele
miz var, o halledildi, bir sene ara vermek gerek» şek
linde düşünmüştür. Bu Toplulukla olan ilişkilerimizin 
icra organı, bakanlar seviyesindeki Ortaklık Konseyi
dir. Bu Konsey eskiden 6 ayda bir toplanırdı, son 
olarak 1973 Haziranında toplandı ve 18 ay arayla 
1974 Ekimine kadar toplanmadı. Ekim 1974'ten bu 
yana da henüz tespit edilmiş bir tarih yoktur; ama 
biz öyle sanıyoruz ki, bütün dünyanın olayları bizi 
bekleyecektir ve Avrupa ve bütün dünya, biz bek
lediğimiz sürece yerinde sayacaktır.. Öyle olmuyor. 
Öyle olmadığını, Yunanistan'ın son teşebbüsü ortaya 
koymuştur. Yunanistan, 1984 yerine Avrupa Ekono
mik Topluluğuna neden hemen tam üye olmak ister? 
Gayet basit: Tam üye olarak veto hakkını edinmek 
ve Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile mev
cut ekonomik bağlarını veto imkânına sahip olmak 
ve ileride tam üye olması imkânını ortadan kaldır

mak. Netice? Netice; Türkiye'nin Batı Avrupa'ya en
tegrasyonu kapısını kapatmak, Türkiye'yi izole etmek 
ve Türkiye'yi Batı'dan kopmuş, kendi menfaatlerine 
ve emellerine hedef olabilecek bir ülke haline getir
mektir. Bu gaye. gayet açık bir şekilde ortadadır. 

Bu gayenin yanı başında, bizzat Amerikan Kong
resinin ortaya çıkardığı yeni bir durum vardır. O da 
Türkiye'nin bu yeni doğan şartlar karşısında, dış po
litikasının anatercihleri, alternatifleri ve oriyantas-
yonlan bakımından bir değerlendirme yapmak duru
munda bulunmasıdır. Alternatifler çok değildir ve za
ten ben daima şunu düşünmüşümdür ki, Türkiye ça
pında ekonomik ve nüfus potansiyeli olan bir devle
tin, tek başına gerek Sovyetler Birliği ile olsun ve ge
rekse Birleşik Amerika Devletleri ile olsun iki taraf
lı, çok dengeli bir ilişki kurması ve devam ettirmesi 
pek kolay bir iş değildir. Buna mukabil, sizinle aynı 
seviyeye yakın ve aynı coğrafî bölgede bulunan, aynı 
menfaatlere, aynı düşünce ve politik hayat tarzına sa
hip, rejime sahip devletlerle entegrasyon ve bütünleş
me yaptığınız takdirde, bu ülkelerle diyalogu kurmak 
ve bu ülkelere karşı menfaatlerinizi korumakta çok 
daha rahat davranabilirsiniz. Benim kanımca Türki
ye halen bu safhada bulunmaktadır ve Türkiye, Do
kuzlarla, Batı Avrupa ile olan politikasına ağırlık 
vermek durumundadır. 

Şunu da üzülerek arz edeyim ki, bugüne kadar 
bizim Dokuzlarla ilişkilerimiz teknik ve bazı ekono
mik meselelerin ötesine geçmemiş ve biz Dokuzları, 
siyasî bakımdan ilişkilerimiz derinliğine geliştirmek 
bakımından tamamiyle ihmal etmişizdir ve dokuz ül
ke ile olan ilişkilerimiz aşağı - yukarı geride kalan 
138 ülke ile olan ilişkilerle (Bazı ferdî istisnalar ha
riç) aynı paralelde tutulagelmiştir. Bu son derece sa
kıncalıdır. Yine sakıncalı olan, ilerisi bakımından da 
bizim için önemli olan bir durum, Fransa ile olan 
ilişkilerimizi daha da geliştirmek zaruretidir. Geçen 
seneye nazaran büyük bir gelişme bulunmakla bera
ber, soğukluk devam etmektedir. Son olarak New -
York'ta Güvenlik Konseyi müzakereleri sırasında, 
yine bize karşı en soğuk dili kullanan ve kaleme alı
nan karar tasarısını bize en uygunsuz hale getirmeye 
çalışan daimî delege, maalesef Fransız Daimî Dele
gesi olmuştur ve yine Fransız Hükümeti, daha önce 
bizim bulunmadığımız bir forum olması itibariyle 
Yunanistan'ı Batı Avrupa Birliğine ithal etmek iste
miş; bu mümkün olmayınca bu kere Avrupa Ekono
mik Topluluğuna tam üye haline gelmesi için deste
ğini vermiştir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bir diğer konu da Başpiskopos Makarios'un son 

zamanlarda başlattığı bir gezinin ortaya çıkardığı 
üzücü manzaradır. Mısır'daki karşılanışı, diğer Arap 
ülkelerinde gördüğü iltifat ve bunların başkentlerin
de gördüğümüz manzara, Türk kamuoyunu üzmekte 
ve bu ülkelerle olan tarihî bağlarımızı zedelemekte, 
rencide etmektedir. Buna karşı üzüntü duymamak 
mümkün değildir. Bu ülkelerle bizim çok geçmiş ta
rihî bağlarımız vardır ve bu ülkelerle, Yunanistan ve
ya Makarios arasında ne gibi menfaat bağları bulun
duğunu tespit etmekte güçlük çekmekteyim. Hele bu 
ülkelerle Makarios'un dini arasındaki bağı kurmak 
ve tespit etmek zannederim ki, bizzat kendileri için 
güç olacaktır. Ancak, biz bunu, olsa olsa günün şart
larının ve bazı değerlendirme yetersizliklerinin orta
ya koyduğu bir durum olarak telâkki ediyor ve m il
letlerimiz arasındaki dostluğa gölge getirmemesini te
menni ediyoruz. 

Özellikle üzerinde durmak istediğim bir nokta; 
Mısır Arap Cumhuriyetinin tutumu olmaktadır. Tür
kiye'nin, bu Devlete karşı yakınlaşma ve işbirliği yo
lunda gösterdiği bütün gayretlere rağmen, Mısır Sa
yın Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı ile 
görüşmesinin dönüşünde, Salzburg'da, Atina'da dur
muş; Başbakan Sayın Karamaniis'i Mısır'a davet et
miş, Mısır Kültür İşleri Genel Müdürü Ankara'da, 
memleketimizle yeni kültür anlaşması müzakereleri 
yaparken, Afrika - Asya milletleri toplantısında Mı
sır Kültür Bakanı hu milletleri Türkiye'ye karşı am
bargo uygulamaya davet etmiştir. Bütün bunları dos
tane hareketler olarak kabul etmek ve bütün bunla
ra daha fazla tahammül göstermek güç olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünya enerji ve hammadde kaynakları ekonomik 

dengeyi değiştirmiştir. Siyasî dengeyi de etkilemiş
tir. Coğrafî bakımdan, içinde bulunduğumuz bölge, 
dünyanın ağırlık, hatta denge noktalarından biri ha
line gelmiştir. Yeni ufuklar açılmış, büyük imkânlar 
başgöstermiştir. Bütün dünyanın dikkatlerini üzerine 
çeken bu imkân ve ufuklar karşısında kendimizi dal
tonizm hastalığından biran evvel kurtarmalıyız. «Her-
şey ayağıma gelsin ve herkes benim haklı olduğumu 
bilsin» düşünce ve davranış tarzı, dünyanın bugünkü 
gerçeklerine uymamaktadır. İçinde yaşadığımız dün
yanın icaplarına uymak zorundayız. 

Günübirlik, pragmatik ve hadiselerin vukuundan 
sonra tedbir arayan politika ve davranış tarzından 
kesinlikle vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Türkiye'nin 
ciddî bir siyaset planlamasına ihtiyacı vardır. Dışiş

leri Bakanlığımız bünyesi içinde 1959 yılından beri bu 
isim altında bir daire bulunmakla beraber, bu fonk
siyon hiçbir zaman ifa edilmemiştir. 

Alternatifsiz bir dış politika olmaz. Dondurulmuş, 
dinamizmini kaybetmiş bir dış politika da olmaz. Zu
huru bütün işaretleriyle belgeli olayları değerlendir
mek ve tedbirini alrnak için, vukuunu beklemek de 
olmaz. Dünyanın 30 yıl önceki durumuna göre ku
rulmuş ve işleyen ve bürokrasimizin dışardaki devamı 
haline gelen bir teşkilât ile günümüz meselelerinin üs
tesinden gelmeye çalışmak da olmaz. 

Bütün bunlar, Hükümetin üzerinde ciddiyetle du
racağı ve ele alacağı konulardır. 

Günümüzde milletlerarası ilişkilerin en önemli ve 
müessir vasıtası, komuoyu oluşturmasıdır. Memleke
timiz hâlâ bu gerçeği kabul etmekte güçlük çekmek
te ve tedbirlerini almakta gecikmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime son vermeden önce şuna işaret etmek 

isterim müsaadenizle. O da; bizim kendimize has ve 
tamamiyle iç problemlerimiz olan bazı iç çekişmeleri
mizin dışarıdan âdeta bir bölünme şeklinde görüle
rek, hasımlarımızın bir görünmeyen koalisyon şek
linde birleşmesi ve Türkiye üzerinde yanlış hesaplara 
düşmesi, Türkiye'yi izole etmeye çalışmak suretiyle, 
Türkiye üzerindeki menfaatlerini, emellerini gerçek
leştirmek gayesi ve bunların çabalarıyle Türkiye kar
şı karşıya bulunmaktadır. Bu çemberi kırmak gere
kir. Türkiye olarak bu çemberi en iyi kırmak şekli
miz; (Buna dair gücümüz ve potansiyelimiz de mev
cuttur) eskiden beri mevcut millî dış davalarda birlik 
ve beraberliğimizi devam ettirmek tradisyonuna dön-
memizdir. Eğer bu tradisyondan vazgeçersek, eğer 
dışarıdaki bu memleketin hasımlarına (Ki, üzülerek 
işaret edeyim; dostlarımız bulunmakla beraber, ha
sımlarımız az değildir) imkânlar sağlayacak olursak, 
bunların Türkiye üzerinde senelerden beri yapmakta 
bulundukları ve son senelerde bilhassa aktivitesini 
artırdıkları hesaplarını ve planlarını gerçekleştirmeye 
ve kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir zemini suna
cak olursak, hep beraber bu memleketin geleceğine 
en büyük kötülüğü etmiş oluruz. 

Bundan vazgeçmek lâzımdır. Bu memleket ve bu 
40 milyonluk Türkiye, bugünkü dünyada itibarlı ye
rini ve mevkiini alabilecek güçtedir, bu itibarı mev
cuttur. Yeter ki, biz bunu muhalefeti - muvafakati 
demeden; diplomatı, milletvekili, hükümeti, profe-
sörüyle, basın organlarıyle, bütünüyle dünyanın her 
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yerinde, dünyanın en vakur, dünyada şantaja iltifat 
etmeyen, dostluk münasebetlerinde haysiyetin ötesin
de hiçbir şeye iltifat etmeyen bir millet olarak bu
nun ifadecisi, bunun savunucusu ve bunun sahibi çı
kalım. Bunu yaptığımız takdirde Türkiye bütün da
valardan güçlü çıkacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, söz rica edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu görüşmelerin ka
rakteri, gündem dışı görüşme olmasıdır. Aslında, Tü
züğümüzde iki türlü gündem dışı görüşme vardır. 
Birisi 54 ncü maddemiz, (Ki, sayın üyelere mahsus
tur o madde), birisi de 132 nci madde; Hükümetin 
kendi iç ve dış politikası hakkında gündem dışı ko
nuşma yapmasıdır. 54 ncü maddenin esası gündem 
dışına bir açıklık getirmiştir; müzakere mevzuu yapı
lamaz gündem dışı konuşmalar. Bu hususta Cumhu
riyet Senatosunda bir tek açık görüşme yapılmıştır. 
O da, henüz Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü yapıl
madan; yani Cumhuriyet Senatosu Dahili Nizamna
meyle vazife gördüğ üsırada yapılmıştır ve Dahili Ni
zamnamedeki bir dip nota göre yapılmıştır. Onda 
dahi Bakana, cevap hakkı tanınmamıştır. 

Bu itibarla gündem dışı olması ve sarahaten bir 
genel görüşme mahiyetini taşımaması doîayısıyle ce
vap hakkı Tüzüğümüzde bulunmadığı cihetle zatıâli-
nize söz veremeyeceğimi arz eder ve beni mazur gör
menizi rica ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGiL (Bursa) — Sayın Başkan, cevap için değil 
de gayet kıymetli mütalâalar serd edildi. Meselâ Sa
yın Erim bazı noktaların benim tarafımdan vuzuha 
kavuşturulması temennisinde bulundu. Diğer hatip
lerde de aydınlatılması gereken noktalar oldu. Bu form 
da bir konuşma yeri olduğuna göre, acaba lütfedip 
beni konuşturma imkânını Tüzükte bulamaz mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, Tüzükte size söz 
vermem için herhangi bir madde yok. Ancak, memle
ketin menfaatleri yönünden çok mühim mevzuların 
zapta girmesini arzu ederseniz bir başka birleşimde 
gündem dışı izahat vermek hakkınızdır; ama müza
kere mahiyetini taşıyacak bir hususa benim bu İçtü
zük muvacehesinde izin vermeme imkân yoktur ma
alesef. Rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA

YANGİL (Bursa) — Teşekkür ederim. 

JÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İn
şası ve Baraj Gölünün Teşekkülü konusunda İşbirli
ğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonla
rı raporları. (M. Meclisi : 1/6; C. Senatosu : 1/346) 
(S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi: 10 . 6 . 1975) Bitiş 
tarihi : 23 . 8 . 1975) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Gündemin ikinci defa görüşülecek işler bölümü
nün birinci sırasında bulunan 492 Sıra Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetiyle Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki Arpa
çay baraj inşası ve baraj gölünün teşekkülü konusun-

(1) 492 Sıra Sayılı Basma yazı tutanağın sonuna 
c kiidV 

daki tasarının önemine binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri arasında sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde baraj inşası ve 
baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair 
anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının, biran önce yürürlüğe girme
sinde yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda 
Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ederim. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
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BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 492 Sıra 
Sayılı kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve 
Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Da
ir Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanım tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri. Tu
rizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. 

Raporunun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Buradan bir hususu 

arz edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sırf zabıtlara geç
sin diye arz ediyorum. 

Tasarının 5 nci maddesinde; «Sulama tesislerinin 
Türkiye kesiminde zamanında yetiştirilmemesi dola-
yısıyle, baraj tesis ve sularının yarı hissesine sahip 
olacak olan Türkiye'nin başlangıç dönemindeki muh
temel kayıplarını karşılamak üzere, baraj inşa mas
raflarının Türk tarafına düşen yarı hisseden 4,4 mil
yon ruble Sovyet tarafınca yüklenecektir» deniyor. 

Buradan anlaşılıyor ki, Türkiye tarafından baraj 
yapıldığı zaman sulama tesisleri tamamlanmamış ola
caktır, ama her halükârda bunun bir projesi bir plan
laması, bir zamanı vardır. Bu bir iki sene olursa bir 
şey değil ama bu 30 sene olursa iş değişebilir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Bu hususlarda aydın
lanmak istiyorsunuz; değil mi efendim? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Türkiye tarafındaki 
bu gecikmenin senesi hakkında ve planlama zamanı 
hakkında bir beyanda bulunulup, zabıtlara geçirilme
si mümkün müdür?. Bunu, ilende tatbikatçılara bir 
kolaylık sağlar diye arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ayrım buyurun. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile aramız
da müştereken yapılacak Arpaçay üzerindeki baraj 
inşaatı, hakikaten çok geç kalmış bulunmaktadır. 
Meclisimizde bu anlaşmanın günlerdir beklemesi 
dahi üzüntü verici bir durumdur. 

Doğuda ilk akla gelecek husus, halkın geçim kay
nağı olan hayvancılıktır, Halbuki, baraj sulama su
yunun kullanılacağı yerde polikültür ziraati yapıl
makta; pamuk, prinç ve muhtelif meyve çeşitlerinin 
yetiştiği bir mikroklima iklime sahip olan İğdır ovası. 
Aralık, Tuzluca ve Kağızman'ın bir kısmı bulunmak
tadır. 

Muhterem senatörler; 
1939 yıllarında Ruslarla müştereken yapımına 

başlanan Serdarabat (Barajı değil de) bendi vasıtası 
ile halihazırda ancak 35 bin hektar arazi sulanmak
taydı. Halbuki bu baraj yapıldığı takdirde 66 bin 
hektarlık bir saha daha sulamaya ilâve edilecek ki, 
Türkiye'mizin en uç noktası bulunan İğdır Devlet 
Üretme Çiftliğine kadar olan bu araziler sulanmış 
olacaktır. 

Ermenistan'ın merkezi olan ve bugün hemen he
men nüfusu 400 bini geçmiş bulunan Erivan'ın kar
şısındaki bu ovanm ekseriyeti bizim elimizde olduğu 
halde, yıllardır perişan bir durumda bulunmaktadır. 
Sayın Özlen arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, şim
di Ruslar bu barajın yapımına geçmiş ve sulama te
sislerini de birlikte mütalâa ederek harıl harıl çalış
maktadırlar. Halbuki biz, burada da gözükeceği gibi 
sırf barajın yapımına uğraşıyoruz. Acaba sulama şe
bekesi ne zaman ikmal edilecektir? Meselâ 1939'da 
inşaatına başlanıp 1950'den sonra faaliyete geçen Ser
darabat Barajındaki sulama tesisleri de henüz tam 
mânasıyle yapılmış değildir. Bugün Toprak - Su, Dev
let Su İşleri, baraj yapıldıktan sonra tesviye kılçık 
kanallarının üzerinde durması gerekirken, İğdır'da 
arazi tesviyesini Toprak - Su bırakmış; «Bu kanal
lar yanlış yapılmıştır, yeniden ıslah ediimesi gerekir.» 
diye bu faaliyetlerden vazgeçmiştir. Bunlar bizim için 
birer tecrübe olmuştur. Sayın Bakandan ve ilgililer
den bu hususları dikkate almalarını istirham ediyo
ruz. 

Sonra bu mevsimde İğdır ovasında sulama yüzün
den her gün kavga ve ölümler olmaktadır. 
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Diğer taraftan, sulu ziraat yapıldığı zaman gübre 
de mevcut olduğuna göre nadas yapma durumu da 
ortadan kalkıyor ve daha verimli oluyor. Bugün 66 
bin hektar arazi sulandığı zaman 120 bin; 1.5 milyo
nu geçmiş bulunuyor. 

Bu bakımdan istirhamım şudur ki, hakikaten bü
yük bir potansiyele sahip olan ve Doğu illerimizin; 
Ağrı, Erzurum, Kars, Van ve Muş gibi illerin bilhas
sa meyve, sebze ihtiyaçlarım karşılayan İğdır ve Ara
lık Ovasının bu derdinin biran evvel halledilmesi için 
Devlet Su İşlerinin sulama kanallarına hız vermesini 
temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Bu ortak proje ile İğdır Ovasındaki sulama şebe
kemizi 66 bin hektara; yani 660 bin dönüme çıkar
mış olacağız. Genellikle uygulama yılda azamî 10 bin 
hektara varan; yani 100 bin dönüme varan bir sula
ma süratine memleketimiz teknolojik olarak ulaşmış
tır. 

Demek oluyor ki, sulama şebekesinin ikmali, mev
cutları gecikme parçasının içine dahil edersek, aşağı 
yukarı 6,5 sene sürecektir. Baraj inşaatı ise 3,5 ilâ 4 
sene sürecektir. O itibarla, Rusya tarafındaki sulama 
şebekesi ve sulama alışkanlığı bizden daha ileri oldu
ğu için, bizden daha önce şebekeyi bitirmiş olacakla
rından ve sadece şebekeyi bitirmiş olacaklarından de
ğil, şebeke bittiği gün 235 milyon metreküp suyun ta
mamını kullanmak, sulama alışkanlığının bir yılda 
% 100'e ulaşamayacağı sebepleri dolayısıyle bir tak
ribi hesap yapılmıştır. Böylece Rusların bizden daha 
önce suyu büyük oranda kullanacakları kabul edil
miştir. 

Bu hesaplar ta 1945 yılından beri muhtelif teknik 
seviyedeki komisyonlarda; gerek Ankara'da, gerek 
Moskova'da ve gerekse arazide belirli kabullere isti
nat ederek yapılmıştı. 

Bu itibarla, ilk yıllarda; yani 3,5 ilâ 6,5 yıl ara
sındaki ilk üç sene Rusların bizden daha çok suyu 
(Takribiyet dahilindedir bu hesap) kullanacakları 
kabul edilmiş ve o itibarla 5 nci maddede, kendi his
semize düşen 8,3 milyon Rublenin 4,4 milyonu Rus
lar tarafından ödenmek suretiyle (Toplamı 16,6 mil
yon Ruble olduğu için, bizim hissemize 8,3 milyon 

Ruble düşmektedir) anlaşmanın 5 nci maddesine der-
cedilmiştir. 

Arz ederim. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Şimdi Sayın Bakan 

buyurdular ki, «Aşağı - yukarı 6,5 senede bizim sula
mamız tamamlanacaktır.» Bu 6,5 sene içerisinde 
halen İğdır'da mevcut olan; fakat baraj yaptığımız 
zaman değişmesi lâzım gelen kanallar da dahil mi
dir? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — Evet 
efendim, dahil. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

şimdi bu baraj yapıldığı zaman 8 kadar köy sular al
tında kalmaktadır. Bu köylerin başka yerlere nakli 
hakkında bir etüt var mıdır? Bunların arazileri ne 
zaman istimlâk edilecektir? Bu hususta malûmat rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Yani, şimdi onların da tedbirli ol
ması için soruyorsunuz... 

Sayın Bakan buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bu seviyedeki etütler baraj sahası için
deki köylerin ve tarlaların istimlâk edilerek yerlerin
den ayrılması şeklindedir. Onların toplu halde (Ke-
banda olduğu gibi) bir yere yerleştirilmeleri veya pa
ralarını alıp, diledikleri yere kendilerinin göçmeleri 
henüz bu incelikte etüt edilmiş değildir efendim. 

BAŞKAN — Yalnız sorunun bir hususu daha var; 
«Eğer bir yere iskânları düşünülmüyorsa, ne zaman 
bu istimlâk başlayacaktır? Bu bilinirse, oradakiler de 
tedbirlerini ona göre erkenden alırlar.» demek istiyor 
Sayın Ayrım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — O 
istimlâk inşaatla beraber başlar ve su tutma günü 
tekemmül etmiş olur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosoyaiist 
Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj 
Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın

da kanun tasarısı 

Madde 1. — 26 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj 
inşası ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirli
ğine dair Anlaşma» nın. onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun, Anlaşmanın onay belge
lerinin teati edilmesiyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. Açık oya sunulacaktır, kareler dolaştırıl
sın. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kıralhgı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergi
lendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 
Düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 1/64; C. Se
natosu: 1/347) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 23 . 8 . 1975) (1) 

(i) 493 Sıra Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kıralhgı Arasın

da Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirme
nin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlen
mesine İlişkin Anlaşmanın onai'lanmasınm uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, biran önce yü
rürlüğe girmesinde yarar gören Komisyonumuz. Ge
nel Kurulda gündemdeki bütün işlere takdimen ve 
öncelik ve ivedilikle görüşüimesi hususunda istemde 
bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz ederim. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Gündemde bulunan 493 sıra sayılı 
kanun tasarısının, gündemdeki diğer işlere takdimen 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kıralhgı Arasında 
Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenme
sine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1, — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kı-
raiiığî arasında 16 Aralık 1971 tarihinde Ankara'da 

1 imzalanan, Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergi
lendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 

i Düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanması 
i uygun bulunmuştur. 
1 BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-

i, kr... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Bu kanun sözü geçen Anlaşmaya 
ilişkin onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

3. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun 212 ncî maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/101; C. Se
natosu : 2/88) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 30 . 8 . 1975) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun 212 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi, tab edilip sa
yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Kanunun, raporunda da açıklandığı üzere taşıdı
ğı önem ve müstaceliyet dikkate alınarak ve gündem
de mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Edirne 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

(1) 494 Sıra Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — 494 sıra sayılı kanun teklifinin gün
demdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

îvedilikîe görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 ncî maddesîne bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun teklifi 

Madde 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sa
ydı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı imar 
Kanununun 47 nci maddesine göre kabul edilen mü
cavir sahalarda veya 6785 sayılı Kanuna 17.7.1972 
günlü ve 1605 sayılı Kanunla eklenen 8 nci Ek 
Maddede belirtilen yerlerde bulunup da, İmar ve İs
kân Bakanlığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili 
kanunların uygulanması için ayrılan alanlar veya 
İmar planlarında belirli bir amaca ayrılması uygun 
görülen yerlerin planlamasında, plan ve değişiklikle
rin onanmasında ve bu yerlerde, ifraz ve tevhit işleri 
dahil olmak üzere, yapılacak her türlü uygulamada, 
ayrıca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
iznine ve Bakanlar Kurulu kararı alınmasma lüzum 
yoktur. Bu gibi yerlerde 400 dönümü geçen yeni yer
leşme yerlerinin planlarının onanması Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istyen sayın 
üye? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Bir teklifimiz 
vardı. 

BAŞKAN — Var efendim, önerge var. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı? 

Buyurun Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan. 

muhterem senatörler; 
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25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Ta
rım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin Millet Meclisinden geldiği şekliyle kabul 
edilmesi daha doğru, daha mantıkî, daha uygun gö
rülmektedir. 

Bu mevzuda bir önerge takdim etmiş bulunmakta
yım. Değerli arkadaşlarımın bu esası kabul edecekle
rine eminim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Zaten, daha evvei verilmiş başka 

bir önerge var. Daha sarih olduğu için o önergeyi 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin 1 nci maddesinin Millet 
Meclisince kabul edildiği şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz mü istiyorsu
nuz efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun tekli

finin çok önemli bir konuya değgin olduğunu ve fa
kat bu teklifin içerdiği konunun lâyık olduğu önem
de ele alınmasına Genel Kurulumuzun itina göster
mediğini, Genel Kurulumuzun affına magruren ifade 
etmek isterim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde iktisadî ve sosyal kalkınmanın temel 

araçlarından biri olduğu Anayasada hüküm altına 
alınmakla daha 1961'lerde tespit edilmiş olan Top
rak Reformu konusu gerçekten (duruma bakılırsa) 
gereği kadar önemle ele alınmıyor. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Daha 1935'ierde Türk iktisadi hayatında, Türk 

sosyal hayatında yapılması zorunluluğu Büyük Ön
der, Kurtarıcı Atatürk tarafından ortaya atılmış ve 
tarafından takip edilmiş olan ve Türkiye'nin ekono
mik, sosyal yapısının değişmesine en etkin araç te
lâkki edilen Toprak Reformu, maalesef tarihi içinde, 
bu konuda yarar sahipleri, çıkar sahipleri eliyle ve 
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her lürlü vasıtadan yararlanmak suretiyle önlenmiş 
ve aşağı yukarı 40 yıla yakın bir zaman daima en
gellenmiş ve nihayet fevkalâde şartlarla süregelmiş 
ve bitmiş olan bir dönemde, o dönemin fevkalâde 
şartlarını da aşarak; yani o fevkalâdeliği azaltarak, 
çok az etkin, daha doğrusu gereği gibi etkin olmayan 
bir Toprak Reformu Kanunu çıkarılabilmiş; ama ge
lin görün ki, o fevkalâde dönemin hazırladığı şartla
rın etkin olmayan Toprak Reformu Kanunu yine ta
sallutlardan ve engellemelerden kendini kurtarama-
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi tekike başladığımız bu kanun teklifi hiçbir 

ekonomik, sosyal gerekçeye dayalı bir kanun teklifi 
değildir. Hiç kimsenin bu kanun teklifinin ekonomik 
bir zorunluluğun, sosyal bir zorunluğun eseri mahsu
lü olduğunu, ondan dolayı bu teklifin getirildiğini ve 
bu teklifle Türkiye'nin bir ekonomik ihtiyacının, bir 
sosyal ihtiyacının giderileceğini iddia etmeye kalkış
ması mümkün değildir. 

Dikkat buyurulursa, bu kanun teklifinin getiricisi, 
teklifine gerekçe olarak sadece bir hususu göstermiş
tir. Toprak Reformu uygulaması yapılan alanlarda 
veya uygulamanın yapılmadığı alanlarda birtakım be
ledî işler veya imar işleri yapılmak lâzım geldiğinde, 
Toprak Reformu Kanununun 212 nci maddesindeki 
denetimi; Devlet denetimini, Hükümet denetimini 
tatbikattan gelen bir bürokratik engel olarak ortaya 
sürmüş, bu tatbikattan gelen bürokratik engel yüzün
den Toprak Reformu Kanununun temeline inen bir 
değişiklik önermiştir. 

Daha açık bir deyimle şunu söylemek mümkün
dür; Toprak Reformu Kanununun 212 nci maddesin
de Toprak Reformu uygulaması yapılan bölgelerin
de veya onun dışındaki bölgelerde bazı beledî işler 
yapılması gerektiğinde, o maddenin koyduğu hüküm
lere göre, Toprak Reformu ile meşgul, o işi yürüt
mekle sorumlu ve yükümlü Müsteşarlığın izni alınma
sı ve giderek, eğer talep musîb ise, isabetli ise Toprak 
Reformu Kanununun koyduğu yasakların Bakanlar 
Kurulu kararı ile değiştirilmesi, genişletilmesi, daha 
doğrusu yasak alanlarının daraltılması hükmünün tat
bikatta süratle işlemediğinden bahis ile, sadece bu bü
rokratik engel yüzünden, Toprak Reformu Müste
şarlığında birtakım dosyaların birikmiş olmasının şikâ
yet ederek, bu teklif sahibi o Toprak Reformu Ka-
npunıtnun 212 nci maddesinin değiştirmeyi amaçla
mıştır. 
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Olur şey mi arkadaşlarım? Bir memleketin iktisa
dî ve sosyal kalkınmasında çok önemli bir araç ol

duğu Anayasa hükmü haline gelmiş ve biraz evvel 
arz ettiğim gibi, fevkalâde bir dönemin imkânların
dan yararlanarak olabileceğinin en asgarîsi bir Top
rak Reformuna kavuşmuş bir ülkede iktisadî ve sos
yal bir gereksinme yok iken, sadece bürokratik bir 
engel Toprak Reformunun esprisini, kalkınmanın en 
önemli aracı olan bu kanunun temelini değiştirme
ye sebep telâkki edilebilir mi? 

Değerli arkadaşlarımdan rica ediyorum; bütün 
Senatodan rica ediyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. 
Yetinmediğimiz, eksik bulduğumuz bir Toprak Re
formu Kanunu şmidi daha da eksik, daha da yeter
siz hale getirmeye kalkışmak ve buna herhangi bir 
ekonomik ve sosyal gerekçe ekleyememek, sadece bü
rokratik bir engeli Toprak Reformu Kanununun te
melini değiştirmeye yeterli saymak mümkün müdür, 
musîb midir, mantıkî midir; kabul edilebilir bir öneri 
midir? 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Temmuz sıralarına yakın yahut Haziran sonların

da kanun çıkarma illetinden kurtulamamış Parla
mento olarak bir kere daha tekrar edeyim; görüyo
rum hepinizin başka başka endişeleri var; ama en 
önemli kanunlar konuşulurken bu endişeler yüzünden 
dikkatlerinizi bana değil, ama hiç değilse bu konuya 
teksif etmeniz mümkün olmuyor. Lütfediniz arka
daşlarım, lütfediniz bir gerekçeye dayalı olmayan ka
nun teklifi karşısında bulunduğunuzu, kanunun içer
diği konuyla ilgisi olmayan bir gerekçe ile kanun de
ğiştirilme yoluna gidilmesini evvelâ Parlamentoya ay
kırı geleceği açısından, hiç değilse Parlamentoyu bu 
konuda idlale giden bir yol gibi telâkki ederek, dik
katle buna eğilmeniz gerekmez mi? 

Tekrar ediyorum, bilerek tekrar ediyorum; gerek
çesiz bir kanun teklifi ile karşı karşıyasınız. Eğer bir 
kanun belli bir konuyu kapsıyor da, o kanunda de
ğişiklik yapmak isteyen bir arkadaşımız veya Hükü
met karşınıza- bir teklif veya bir tasarı ile gelir
se, sizin arayacağınız ilk şey herhalde gerekçe ola
caktır. 

Şimdi siz, Toprak Tarım Müsteşarlığında 212 nci 
maddeye göre bazı işlemlerin yapılmasının gecikmesi
ni, toprak reformunu değiştirici bir etken, bir gerek
çe, bir gereksinim, bir ihtiyaç diye kabul edebilir mi
siniz değerli arkadaşlarım?... 

O itibarla, İsrarla, üzerine basa basa söylüyorum, 
önce bu kanunu gerekçeden mahrum bir kanun te
lâkki etmek lütfunda bulununuz ve ondan sonra da 
herhalde bunu kabu^ buyurursanız o zaman bu öner
genin daha da geniş kapsamlı bir değişiklik öner
diğini hesap ederek, büsbütün reddi cihetine gitme 
yoluna geleceğinizden emin olmak ümidindeyim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Dönder dönder söyle. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
larım, dönderiyorum, tahsisen dönderiyorum, herke
sin dikkatinin dağınık olduğunu görüyorum, çaresiz 
herkes lâfı neresinden yakalarsa yahut kanun nere
sine kadarsa o gözle bakmasın için söylüyorum. 
Yoksa bunun kolayı var, bunu bitirmek mümkün, 
ama o değil, tekrar etmekte fayda var. Çünkü, «Bu 
kanun gerekçesiz bir kanundur.» dediğim zaman, 
karşıma gelecek bakan veya önerge sahibi herhangi 
bir arkadaşımın bana «Bir gerekçe vardır» demesini 
sağlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, hata bende oldu. 
Önergeler üzerinde lehte, aleyhte söz veriyoruz ya, 
«Önerge sahibi izahat verecektir» diye gerekçeyi okut
madım, gerekçesi var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî... 
Aslında önerge sahibinin gerekçesine hacet yok. Oku
manız tabiî usuldendir, okuyacaksınız. Ne var ki, 
Toprak Reformu Kanununun 212 nci maddesinde de
ğişiklik isteyen kanun teklifinde de gerekçe var ve 
üstelik Toprak Reformu Kanununun 212 nci mad
desini değiştirmek isteyen teklif sahibi arkadaşımızın 
teklifini çok aşan bir mahiyet iktisap etmiş madde 
Millet Meclisinden, Senatomuza geldiği zaman, Senato
muzda herhalde durendiş arkadaşlarımız bunun üze
rine eğilmişler ve Millet Meclisindeki metnin toprak 
reformunu kökünden sarsıcı bir değişiklik olduğu ka
nısına varmışlar, Senatoda aşağı yukarı teklif sahibi
ne yakın bir metin, bir başka ilâve ile geçmiş. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz Sayın Başkanım, 
söylediğiniz için söylüyorum; kanunun kendisi ge
rekçeden mahrum. Millet Meclisinde geçirdiği safa
hatta kazandığı kapsam, büsbütün kanunu rahnedar 
eder bir mahiyet ihraz etmiş, iktisat etmiş, Senato
da mehmaemken düzeltilmeye kalkılmış; fakat şim
di Senatoda yapılan ve daha az zarar verici bir de
ğişiklikle yetinmek istemiyor önerge sahibi arkadaşı
mız. Ne istiyor?... Millet Meclisindeki metni okuya
cağım, çok geniş kapsamlı bir değişiklik istiyor. 
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O bakımdan sözlerim; hani siz okumadığınız için 
zayıf kalmıyor, aksine kuvvetleniyor. Daha kanunun 
kendisinde gerekçe yok diyorum, beşinci defadır soy
uyorum; bunda haydi haydi gerekçe yok. 

Bakınız sayın arkadaşlarım, bu önergeyi kabul 
ettiğiniz zaman ne olacak... Birer birer okuyalım; 
başka türlü ne anlatmaya, ne anlaşmaya imkân var. 

«Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı tmar 
Kanununun 47 nci maddesine göre kabul edilen mü
cavir sahalarda...» 

Belediye hudutları içinde bir alan alınız... 
Sonra «6785 sayılı tmar Kanununun 47 nci mad

desine göre kabul edilen mücavir sahalarda...» 

Belediye hudutlarına mücabir, komşu olan saha
larda. Bildiğiniz gibi, bu mücavir sahaların nasıl tes
pit ve tayin edildiği ve bu mücavir sahaların bazı 
yerlerde 20 bin dönümü, belki 10 bin dönümü aştığı 
memleket gerçeği olarak ortada. 

Onunla da yetinmiyorlar; bu ikinci saha ile de 
yetinmiyorlar, «... 17 . 7 . 1972 günlü ve 1605 sayılı 
Kanunla eklenen 8 nci ek maddede belirtilen yerlerde 
bulunup da...» Yani belediye hudutları, artı mücavir 
sahalar, artı mücavir sahalara mücavir sahalar; yani 
demek ki... 

SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Arzu-ullâhi 
vasia... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Demek ki, bir arzu-ullâhi vasia, bir geniş sa
ha içinde artık toprak ve tarım reformunun esamesi 
okunmayacak. Taprak ve tarım reformu ile meşgul 
dairenin herhangi bir yetkisi kalmayacak. Hangi me
selelerde kalmayacak, müsade ederseniz onları da 
söyleyeyim: 

Masum bir istek şeklinde başlayan teklif; bakın 
nerelere kadar uzanıyor: «... Bulunup da İmar ve İs
kân Bakanlığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili 
kanunların uygulanması için ayrılan alanlar veya imar 
planlarında belirli bir amaca ayrılmsı uygun görülen 
yerlerin planlamasında...» Belirli bir amaca ayrılması 
uygun görülen yerlerin planlanmasında... Belirli amaç; 
fakat belirli amacın belirticisi, bu kanunla ilişkisi 
olmayan bir makam. 

Sırası gelmişken hemen söyleyeyim; bu kanunun 
değişikliği için gerekli işlemleri yapıyoruz; fakat bir 
noksan ile yapıyoruz, önemli bir noksan ile yapıyo
ruz. Burada yalnız İmar ve İskân Bakanını görüyo
rum. Bu Toprak Reformu Kanunu ile İmar ve İs
kân Bakanının ilişkisi dolaylıdır; asıl ilişkili Hükü
met organı herhalde toprak ve tarım reformunun yü

rütülmesiyle mükellef Bakanlıklar, ama en az toprak 
ve tarım müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ol
mak gerekir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Siz Toprak ve Tarım Reformu Kanununda deği

şiklik yapılırken burada Toprak ve Tarım Reformu
nu uygulamakla yükümlü olan bakanlığın temsilcisi
nin, ya da Bakanın kendisinin bizzat bulunmasını ar
zu etmez misiniz? İşte tıpkı onun gibi, burada da, 
«İmar planlarında belirli bir amaca ayrılması uygun 
görülen yerlerin planlamasında, plan ve değişiklikle
rin onanmasında ve bu yerlerde, ifraz ve tevhit iş
leri dahil olmak üzere, yapılacak her türlü uygulama
da...» diyor. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bir yere kadar bazı beledi işlerin, imar işleri

nin vesairenin, imar planlarının uygulanması, susu, 
busu müstacel bir' ihtiyaç halinde belirebilir, müm
kündür ki o yerlerde Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının, birtakım formalitelere uyularak iznini al
mak gibi bir zorlukla karşı karşıya kalınırsa, bun
lardan azade olmak yolu aranabilir; ama önce saha
nın genişliğini hesap ediniz. Belediye hudutları mü
cavir saha, onun mücaviri sahalar; binlerce, onbin-
lerce, yüzbinlerce dönüm arazi. Evet; ondan başka 
birçok işlemler; «Belirli amaçlara uygun görülecek 
planlamalar.» Ne idüğü belirsiz. Ondan başka bil
cümle ifraz ve tevhit işlemleri yapılacak... 

Arkadaşlarım; 
Bilcümle ifraz ve tevhit işlemleri, hepinizin bildi

ği, arsa spekülâsyonları, toprak kazançları, toprakla
rı tarım arazisinden çıkarıp ticarî amaçlara yönelte
cek muameleler demektir. Tabiî giderek, o binlerce, 
onbinlerce dönüm sahayı kapsayan yerde toprak ve 
tarım reformunu uygulayan müsteşarlığın hiçbir ili
şiği kalmayacak. Onun ilişiği kalmadığı gibi, Bakan
lar Kurulu vesairenin de ilişiği kalmayacak. Çünkü, 
doğrudan doğruya İmar ve İskân Bakanı o işlemleri 
rahatlıkla yapabilecek. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce şu soruya cevap vermemiz zorunlu Parla

mento üyeleri olarak: Tarım ve kültür arazisiyle, 
arsa veya diğer işlerin işlerin yapıldığı araziyi, toprak 
parçasını ayırmaya yetkili; cinsini, ekonomik etkisi
ni, sosyal etkisini, Türkiye'nin kalkınmasında oynadı
ğı rolün niteliğini ve niceliğini ayırmaya yetkili ma
kam kim olmalıdır?... İmar ve İskân Bakanlığı mı 
yetkili olmalıdır, yoksa Türkiye'nin kalkınmasında en 
önemli araç olarak ele aldığımız ve yürütmeye çalış-
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tığımız, nakıs da olsa, bir ihtiyaca mehmaemken ce
vap veren bir Toprak Reformu Kanununu uygula
makla yükümlü, orada ihtisas kesbetmiş, Türkiye'yi 
tümüyle görebilen, Türkiye'nin bütün tarım arazisinin 
niteliğini ve niceliğini saptayarak Türkiye'ye kalkın
ma olanağını sağlamak durumunda bulunan başka 
bir bakanlık; yani Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık mı yetkili olma
lıdır?... 

Size söyleyeyim: Bu kürsüde söylediğim birkaç 
argüman, hiçbir başka argümanla yer değitşirmeye 
müsait, güçsüz ve sadece bir düşünce mahsulü ar
güman olarak telâkki edilemez. Lütfen, buraya ge
lecek arkadaşlarımdan rica ediyorum; toprak ve ta
rım reformunu uygulamaya mecbur isek, bir Anaya
sa emrini yerine getiriyor isek, bu ülkedeki toprakla
rın hagisinin, ne miktarının, nerede toprak reformu
na tabi olacağını, hangisinin kültür arazisi addedile
ceğini, hangisinin arsa spekülâsyonuna mevzu edile
ceğini, milyarderler yetiştirecek bir ticaret metaı ha
line getirileceğini kim tayin edecek bu memlekette?... 
Niye sizi, bizi bir nevi aldatmaya tabi tutuyorlar?... 

Zorluklar varmış; Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı dosyalara zamanında cevap vermiyor-
muş... Efendim, Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı dosyalara cevap vermiyor, zaman geçiyor ise, 
bu kanunu değiştirmeyi gerektirmez. İyi bir vasıtayı 
çalıştıramayan şoförü değiştirirler benim bildiğim, 
arabayı değiştirmezler. Tıpkı bunun gibi. İyi kurul
muş bir düzeni, dengeyi iyi yürütemeyen, hatta kendi 
kendine birtakım gereksiz formalitelere bağlamış ol
duğu için yürütemeyen bir makam karşısında kanu
nun temelini; yani vasıtanın kendini ortadan kaldır
maya kalkıyoruz. Mümkün mü bu?... Daha dün mey
danlarda toprak dağıtma şerefinin kendilerine nasip 
olduğunu alay-i valâ ile ilân eden Hükümet partileri... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yalan mı... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Allah razı 

olsun. Evet, söyleyen Hükümet partilerinin samimi
yetleri işte bu kanun teklifiyle meydana çıkacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin anlayışı
na göre... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Eğer siz bu 
kanuna, hele bu önergeye imkân verirseniz, toprak 
ve tarım reformuyla daha eben an ceddin alâkadar 
olmayan bir parti olarak, ancak şartlarda buna razı 
olmuş bir parti olarak, şimdi göz boyacılığı gibi bir

takım hareketlerle bu işi geciktiren bir parti olarak 
tarihe geçeceksiniz; mi'yarı buradadır. Kim daha çok 
toprak reformu taraflısıdır, kim değildir burada belli 
olacaktır. Zaten kısa tutulmuş bir Toprak Reformu 
Kanunuyle çalışıyoruz; bunu şimdi büsbütün, bir ne
vi hile-i şer'iyeyle böyle kısacak ve odan sonra top
rak ve tarım reformunu işlemez hale getireceksiniz 
ve arkadan da gazetede bir resim bastıracaksınız ve 
«Urfa'da ilk toprağı biz verdik.» gibi övüneceksiniz... 
Olmaz arkadaşlar; bunu zaten kamuoyumuz kabul 
etmez, bu millet bunları bilir. Adalet Partisinin top
rak reformunu geciktirmek değil, yapmamak için ku
rulmuş bir partinin devamı olduğunu herkes bilir. 
Demokrat Partinin anası, herhalde ceddi, şüphesiz 
ki toprak reformudur, bundan dolayı kurulmuş bir 
partidir ve siz de iftiharla «Biz onun devamıyız.» 
diye söylersiniz. E... devamı olduğunuz bir düşünce
nin elbette burada imtihanını vermekle yükümlüsünüz. 

Çağırıyorum sizi açıkça buraya; lütfediniz, Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı olduğu ma
kamın dahi bulunmadığı bir celsede, toprak ve tarım 
reformu yanlısı olduğunu iddia eden bir cephenin 
Hükümeti olarak; «Şu kanunla, toprak reformuna 
tabi olacak arazinin elden çıkarılması mümkündür, 
onun için verilmiştir.» diyorum. «Hayır» deyiniz ve 
beni ikna ediniz. Edemezsiniz; çünkü... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Peşin hükümlü
sün! 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bakınız, 
Senato... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, konuşmalarınız 
davet şeklinde olmasın. Siz madde üzerinde değil de, 
önergenin aleyhinde konuşuyorsunuz; yani başkasının 
söz hakkı yok. Onun için başkalarını davet etmeyi
niz. Önergenin aleyhinde konuşuyorsunuz efendim, 
istirham edeceğim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Siz mi empoze 
edeceksiniz Sayın Başkan?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, zaten zatıâlinizin bulunduğu celsede bu kürsüye 
çıkmak aslında büyük bahtsızlıktır. Çünkü, siz Ana
yasanın bu Parlamento... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, vesile olmasın. 
Ben Tüzüğü tatbik etmeye ve sizin ne için konuştu
ğunuzu hatırlatmaya mecburum. Bunu vesile edip de, 
şahsıma söz söylemeye çalışmayın, çok rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin şah
sınıza söz söylemeye beni mecbur eden sizsiniz. Ge
çen gün söylediğiniz gibi, Senatoyu kendinizden iba
ret sandığınız için, bizim ne konuşacağımızı da tayin 
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etme hakkını kendinizde buluyorsunuz. Bunu yadır
gamıyorum, size çok da görmüyorum; ama ne var, 
şurası bir gerçek ki Sayın Başkan, bana... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müsaade 

edin efendim. 
BAŞKAN — Müzakereleri, lütfen münakaşa şek

line intikal ettirmeyin. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ettiririm. 
BAŞKAN — Ben size ne hakkında konuştuğunu

zu hatırlattım, o kadar. Vazife yapıyorum ben. Bu
nu vesile yapıp ve mevzuu başka taraflara kaydırıp 
da müzakereleri münakaşa haline getirmeye ne lüzum 
var efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bizim görevimiz müzakereleri (eskilerin dedikleri) 
«Cedel» sitili içinde... 

BELİĞ BELER (İzmir) — Baltalama politikası... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun... Karşılıklı fikir mücadelesi şeklinde yürüt
memiz tabiî, doğal görevimizdir. Biz burada birbiri
mize medrese mensupları gibi Raviyu'nun veya Na-
kilu'nun dediklerini aktarmayız, dünya görüşlerimi
zin vuruşturmasını yaparız burada biz ve dünya gö
rüşlerimizi kamuoyuna iletmek için bunları birer 
fevkalâde değerli fırsat biliriz. Toprak reformu yan-
lısiyle, yanlısı olmayan partilerin bilinmesini, tanın
masını ve ona göre bu memleketin istikbalinin hangi 
partiye tevdi edileceğinin halkça tayin edilmesine ça
lışırız. Bundan bizi kimse men edemez. İşte size söy
lüyorum; biraz evvel biri bana söz attığı için «Gelin 
de burada söyleyin.» dedim. Yoksa, ona da gerek 
bulmam. Ben sözümü söylemek için «Buraya gelin» 
lâfını kullanmasam zaıf teşkil etmez; ama bu top
rak reformunu; o küçücük, daracık toprak reformu
nu, bin belâdan kurtularak, küçücük bir yelek par
çası kadar kalmış toprak reformunu dahi bu kanun
la ve birtakım hile-i şer'iye gerekçeleriyle böyle da
raltırsanız, size herhalde bizim gibi toprak reformu
na candan inanmış, bunu kendine büyük bir politika 
edinmiş parti elbette ki, bu sözleri söyler ve haklı 
olur. 

Şimdi, «Fırsat» diyorum size. Gelinsin bu kanun
la toprak reformu yanlısı olanlar birleşsinler. Biraz 
evvel burada konuşan bir hatip, «Dış meselelerde be
raber olduğumuz zaman güçlü olduğumuz anlaşılır.» 
dediler. Gayet tabiî anlaşılır; fakat ne garip tecelli
dir ki, toprak reformu üzerinde anlaşmamış; bırakın 
onu. bizim gibi ortanın solu bir partiyle anlaşmamış 

bir partinin dışarıda sosyalist ülkelerle anlaşma ha
linde bulunduğunu iddia etmesinin garabeti gibi, bu 
kanunu değiştirmek isteyen adamın yahut şahsın, 
beyefendinin, muhterem arkadaşınızın burada şimdi 
gelip size sureti haktan gözüken birtakım bürokratik 
gerekçelerle bu kanunun temelini sarsıcı istikametlere 
sizi götürmesine müsaade etmeyeceğiz. 

Lütfediniz, tekrar ediyorum lütfediniz, bu sizin 
iktidarınıza da şeref olur; dağıttığınız topraklar öl
çüsünde oy alacağınızı varsayıyorsanız çok toprak da
ğıtma olanağını elinizden çıkarmayınız. Buna siz me
mur iseniz, sizin zamanınızda olursa biz müteşekkir 
oluruz; ama bizim payımız hiçbir zaman eksilmez, 
artar. Cumhuriyet Halk Partisinin, her zaman, her 
yerde olduğu gibi toprak reformunda da bildiğini, 
inancını ortaya koyan partidir, görünümünü bizden za
ten kimse alamaz. Endişemiz de yoktur. Biz her şe
yin temelini atmış, her şeyi geliştirmiş, ayakları üze
rine getirmiş, ona gideceği istikameti göstermiş bir 
parti olarak zaten halk nazarında muteber, itibarlı 
bir partiyiz. Burada biz itibar kazanmak için çırpınmı-
yoruz. Adalet Partisinin, M. C. Hükümeti gibi, ora
dan buradan birtakım programlar alıp, derleyip, inti
hali bir programla da kimsenin karşısına çıkmayız; 
ama size ait olacak şerefin bizim tarafımızdan korun
masına müsaade ediniz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuştular. Le
hinde Sayın Ucuzal, buyuurn efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız şunu arz edeyim; söz iste
yen arkadaşlara hatırlatayım; maddenin müzakeresi 
bitti, önergenin işlemini yapıyoruz. Önergeyi okuttum, 
önergenin aleyhinde söz verdim, lehinde söz veriyo
rum, ondan sonra önergeyi oylamak zorundayım. 
Madde üzerindeki müzakerede daha evvel söz istedi
ler, verdim. «Başka söz isteyen var mı» dedim, yok 
olduğunu tespit ettim, ondan sonra önergeyi muame
leye koydum. Bu itibarla, söz isteyen arkadaşlara 
söz veremeyeceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sonunda tümü üzerinde lehinde fikrimi arz etmek 
üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, önergenin lehinde 
buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Huzurunuza gelen, bir tekliftir. Memleketimizin 
ve milletimizin her meseleyi yüce huzurlarınızda tek
lif veya tasarı olarak dile getirilir ve bir karara bağ
lanır. 

Meriyete konan kanunlarda zaman zaman görü
len eksiklikler, güçlükler, zaman zaman teklif ve ta
sarılar olarak huzurunuza getirilip düzeltilir. 

Şimdi müzakeresini yaptığınız teklif ise tatbikat
ta meydana gelen bir zorluğu normal mecrasına irca 
etmek için getirilmiş bir hükümdür. Şimdi, bu hük
mün ele alınarak birtakım başka yollara çekilmesi ve 
halen meriyette bulunan Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun engellenmesi, tasallut edilmesi, ortadan 
kaldırılması gibi bir fikri ileri sürerek, bu teklifin 
üzerine gidilmesi haksızlık olur. 

Metin önümüzde; ister Millet Meclisinden gelen 
metin üzerinde, ister Komisyonumuzun kabul ettiği 
metin üzerinde bir karara varmak; ama her ikisini 
de rededen bir tutum içerisinde meseleyi başka mec
raya götürmek, müzakereyi uzatmaktan başka bir işe 
yaramaz. 

Belediye imar Planı dahilinde mücavir sahalarda 
gecekondu bölgeleri olarak tespit edilen sahalarda ve
ya âfetler sebebiyle tespit edilecek sahalarda her be
lediye bir imar planı yapar. Planın başından sonuna 
kadar çalışmaları yürütülür, bu planlar tasdik safha
sına geldiği andan itibaren de, tatbikatta görülmüş
tür ki, Toprak ve Tarım Müsteşarlığına müracaat 
edilerek buranın fikri alınır. 

Bir güçlüğü önlemek için bir sayın milletvekili 
huzurunuza bu teklifi getirmiş. Gerekçesinde diyor 
ki, «Formaliteleri uzatmaktan, yapılan işleri uzat
maktan başka hiçbir işe yaramıyor.» Doğru. 

Sayın arkadaşım geldi, «Toprak ve Tarım Re
formu Kanununu siz burada engelliyorsunuz, kanuna 
tasallut ediyorsunuz, kanunun hükmünü ortadan kal
dırıyorsunuz. Maksadınız şudur: Burada mevcut olan 
araziler ifraz edilecek, tevhit edilecek; böylecek arsa 
fiyatlarında artışlar meydana getirilecek, bu speküla
tif hareketlerden birtakım kişiler faydalanacak.» dedi. 

Şimdi, arkadaşımızın dediğini ele alır da, mesele
yi o yönde götürüp bir neticeye bağlarsak, 
o zaman memlekette bir arsa spekülâsyonu 
doğar. Bugün mevcut olan sahaları tamamen 
hudutlandırırsanız, onun dışına çıkma imkânını 
veremezseniz, Toprak ve Tarım Refor
mu Kanununun hükmü nazarı itibara alınarak, o za
man şehirlerde; yani belediye imar hudutları içerisin
de, belediye imar hudutlarının mücaviri sahalarda 
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Toprak ve Tarım Reformu Kanununun hükmü na
zarı itibara alınarak «Buralar kültür arazisidir.» di
yerek imkân vermediğiniz takdirde, bu artan nüfusu 
nerede, hangi yerlerde ikâme ettirme imkânını bula
caksınız?... 

Sahayı daralttınız, arsa ifrazına imkân vermiyor
sunuz; her sene 1 milyon nüfusu artan ülkemizde en 
az 200 bin mesken yapacaskınız; ama Toprak ve Ta
rım Reformu Kanunu yetki vermediği için yeni inşaat 
sahası açamayacaksınız ve böylece bugün metrekaresi 
100 lira olan bir imar planı sahası içindeki arsa met
rekaresi otomatikman bin liraya çıkacak, 10 bin lira
ya çıkacak. 

Bu demektir ki, bir yönüyle topraksız vatandaşı 
topraklandıralım diye çalıştığımız sırada, bir yönüyle 
mesken ihtiyacı bulunan vatandaşa mesken yaptırma 
imkânlarını ortadan kaldıracağız. 

Anayasamızda eşitlik hükmü var. Topraksız ve az 
topraklı vatandaşı topraklandıracağız diye, başını so
kacak bir oda için mesken yaptıracak vatandaşa da, 
«Hayır efendim, mesken yapamazsın.» diyeceğiz. Ni
ye? Arsanın metrekaresi 5 bin liraya çıkmış, 30 - 40 
metrekarelik bir arsayı almak için 100 - 200 bin lira 
para vereceksin.» Vatandaş bir oda yapılabilecek bir 
arsaya 100 - 200 bin lira verirse, bunun üzerine in
şaat parasını da eklerseniz, bu işin içinden nasıl çı
karız? 

VELİ UYAR (Yozgat) — Öyle değil beyefendi, 
yanlış ifadelendiriyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, sizin 
görüşünüzü dinledik. Biz de kendi görüşümüzü... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın, Sayın Ucuzal siz görüşünüzü söyleyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bendeniz de ken
di görüşümü arz ediyorum. 

Biz, kimseyi zengin etmek, kimseyi spekülatif ha
reketlerin içine sokmak düşüncesi içerisinde değiliz. 
Şahsen kanaatim, getirilen teklif yerindedir, yeni bir 
çığır açıyor, hakikaten bürakratik bir engellemeyi 
nispeten ortadan kaldırıyor. Ama «A. P. böyle, A. 
P. şöyle» diye lütfen bunu söylemeyin arkadaşlar. 
Siz bu sözleri söyledikçe vereceğimiz cevabın altın
dan kalkamazsınız. (C. H. P. sıralarından «Allah, 
Allah» sesleri.) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Verin bakalım, 
buyurun söyleyin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tabiî ya, Allah 
Allah... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, al

tından kalkamayacağımız ne varmış, söylesin de bile
lim. 

BAŞKAN — Fikrini söylüyor efendim, müdahale 
etmek zorunda değilsiniz, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Fikir böyle 
söylenir mi?.. 

BAŞKAN — Siz fikrinizi söylerken kimse müda
hale etti mi, Sayın Gündoğan? En ağır şekilde fik
rinizi söylediğiniz zaman kimse müdahale etmedi 
efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Altından 
kalkamayacağımız neymiş, söylesin bakalım. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Söyleyeyim, mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

Sayın Ucuzal, lütfen karşılıklı konuşmayın, fik
rinizi söyleyebilirsiniz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

Türkiye'de gerçek bir durum var : Türkiye'de top
rak sahibi c/c 90'ın üstündeki vatandaşımız, belediye 
hudutları içerisinde ve mücavir sahada toprak sahi
bi olan vatandaşlarımızın % 90'ı Cumhuriyet Halk 
Partisi mensubudur. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

Bizi niye itham ediyorsunuz, toprak sahibini hi
maye eder gibi bir tutumun içerisinde?.. Gelin, mu
ayyen bölgeyi alalım, gelin bütün Türkiye'yi alalım 
bir araştırma yapalım; bakın neticede ne çıkacak... 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Gelin, seçim ya
palım da görelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hem servetinizi 

muhafaza edeceksiniz hem kalkacaksınız A. P.'yi it
ham edeceksiniz... A. P., gerçeği ortaya koymuş; 
hem Toprak ve Tarım Reformu Kanununu çıkarmış, 
hem de hepinizin bildiği gibi, üç gün evvel tatbikatına 
başlamış. 10 ay iktidarda kaldınız, bir tek Türk va
tandaşına bu kanuna dayanarak bir dönüm toprak 
vermediniz. Şimdi, niye «Bu Toprak ve Tarım Re
formu Kanununun tatbikatı şöyle, böyle...» diyorsu
nuz. Siz 10 aylık Hükümet döneminizde böyle bir 
icraatın içine girdiniz, arkanızda bir tek iz bıraktı
nız mı?.. Lütfen bu işlere girmeyin. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Bu kadar para bizim 
bütçeden geçti. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizin dünya gö
rüşünüz ne olursa olsun... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ne olursa olsun değil, 
daha evvel hazırlandı, şimdi devam ediyor. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet, sizin dün
ya görüşünüz varsa... 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden niye 
müdahale ediyorsunuz?.. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Ayağa kalkmaya hak
kını yok ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Fikri beğenmeyebilirsiniz. Beğen
mezseniz, dışarı çıkar, dinlemezsiniz ama müdahale 
etmek hakkınız değil. Müdahale etmeyiniz efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Zevkleniyoruz, 
nasıl dışarı çıkarız... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Gerçeği konuşsun. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sizin dünya gö-

rüşnüz var da... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Saym Başkan, demin 
Adalet Partililere hiç müdahale etmiyordunuz. 

BAŞKAN — Yapıyorum efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Elbette Adalet 

Partisi olarak bizim de dünya görüşümüzün olduğunu 
kabul edeceksiniz. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Toplumdan 50 
sene geridesiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bize hiç bir hak
kı tanımayacaksınız, her hak Cumhuriyet Halk Par
tisinin... Böylesi görüşü de biz şiddetle reddediyoruz. 

Gecekondu bölgesi yapacağız, ıslah edeceğiz, or
tada meri Kanun var, şu teklif reddedildiği takdirde 
onu yürütmeniz mümkün değil. Niye?.. Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı yetkilileri gelecek, 
«Efendim, burası ziraî sahadır, burada ekim yapı
lır...». 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Vatan haini mi 
bu Müsteşarlık? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gecekonduları 
nasıl ıslah edeceğiz?.. Memleketin bir bölgesi afete 
maruz kalmış, bu sahada inşaat yapacağız; «Hayır 
efendim, burası kültür arazisidir...» (C. H. P. sıra
larından, «Bir avuç saçma»1 sesleri) 

Sizinki kaç avuç saçma?.. 
Arkadaşlar ben diyorum ki size; Kanun yürürlü

ğe girmiş, tatbikatta bir sıkıntı doğmuş, bu sıkıntıyı 
önlemek için bu tedbir gelmiş. Muvafık bulursanız 
oy verirsiniz, muvafık bulmazsanız vermezsiniz. 
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FAKİH ÖZLEN (Konya) — Karma Komisyonda 
neresinden ayrılıyorsunuz bu gerekçe ile? 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Efendim, ben 
önergenin üzerinde konuşuyorum. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Ben soruyorum sa
dece. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Beyefendiler, 
her cümleyi oturduğunuz yerden cevaplamaya mec
bur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham ediyorum. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Bir dinleme ne

zaketi var, bunu gösterin. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sizden 
öğrendik, sizden. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Sayın Ren-
deci. 

Devam buyurun efendim. 
ORHAN KOR (İzmir) — Kendilerinin yapama

dığının yapıldığını duyunca kuduruyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ben şahsen, Top
rak ve Tarım Reformu tasarısı burada kanun haline 
gelsin diye gerekli gayreti göstermiş bir arkadaşını
zım. O zaman da, bu Kanun çıkarken sizin birtakım 
menfi gayretlerinizle karşı karşıya kalıp mücadele 
verdiğimiz günleri hatırlıyoruz. «Yozlaştı, bilmem 
ne...» dediniz, ama şimdi bu Kanun sizin için mute
ber hale geldi, sarılıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın 
sevgili arkadaşlarını. 

Şu kürsülerden söylediğiniz sözleri lütfen unut
mayın. Sonra gelip, bu memleketin hayrma kanun çı
karan partileri de itham etmeyiniz. Eseriniz ne ise, 
onu koyun, onun üzerinde konuşalım ve neticeye böy
lece Milletin hayrına varalım. 

Benim şahsî kanaatim, bu teklif yerindedir. Bu 
teklif reddedildiği takdirde; imar hudutları içerisinde 
bir imkân bulamazsınız, mücavir sahada bir imkân 
bulamazsınız, kurulacak tesisleri yerleştirme imkânı 
bulamazsınız ve bu bürokrasinin içinden çıkmak 
mümkün oknaz. O zaman sözümün başında arz etti
ğim gibi, arsa spekülâsyon hareketi şiddetle Of 100 
değil, % 1 000'in üstünde seyreder. 

Bu kanaatler içerisinde fikrimi beyan ettim, say
gılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun tasarılarına oyunu kullanma
yan sayın üye varsa, lütfen oyunu kullansın. 

492 ve 493 S. Sayılı Kanun tasarılarına açık oyu
nu kullanmamış sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
oylama işlemi bitmiştir. • 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, size de söz veremeye
ceğim, çünkü madde müzakeresi bitmiş, önerge üze
rinde işlem yapılmaktadır. Bu itibarla, lehte, aleyhte 
birer sayın üyeye söz verdim, önergeyi tekrar okutup 
oya arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1757 sayılı Toprak ve Tarım 

Reformu Kanununun 212 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin birinci maddesinin Mil
let Meclisince kabul edildiği şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlıı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hükümetin ve Ko

misyonun görüşlerini sormadınız efendim. 
BAŞKAN — Affedersiniz efendim. 
Bu önergeye Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Çankırı Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirin© 
bırakıyoruz; çünkü görüşmekte olduğumuz Kanun 
bir tekliftir. Teklif daha önce komisyonlardan geçmiş
tir. Onun için Yüce Senatonun takdirine arz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, Ko
misyonun gerekçeli raporu ve tespit ettiği metin bü
tün Genel Kurulun huzurundadır. Binaenaleyh, bu 
metin karşısında biz Komisyon olarak katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 
takdire bırakıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi kabul edilen önerge istikametinde oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabuî edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe! girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 



C. Senatosu B : 69 26 . 6 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, Sayın Çelikbaş. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, Mec
listen gelen metin okunmadan oya kondu. 

BAŞKAN — Değişik şekliyle oyladım efendim. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Her vesileyle muhterem Senato üyeleri huzurunda 

Türkiye'nin en mühim konusu olarak telâkki ettiğim 
işsizliği burada da bahis konusu etmek istiyorum. 

Her politika, istihsal etliği neticelerle değer kaza
nır. Türkiye; her yıl, planh devreye girmiş olmamı
za ve bütün gayretlerimize rağmen, açık veya gizli 
işsiz adedi çoğalmakta olan bir üllkedir. Böyle bir 
ülkede uygulanacak politika; her ne kadar planlama 
devrine girdiğimizde plan stratejisinde yer almış olsa 
da, tatbikat bakımından yeterince yürütemediğimiz 
istihdamı artırma, yatırımları geliştirme politikası ol
malıdır. 

Şahsen iki olay biliyorum ki, biri Türkiye'de bin
icice işçiye iş imkânı sağlayacak ve Hükümetten teş
vik belgesi almış iki büyük tesis, şu engel yüzünden 
bir yıla yakın vakit kaybetmiştir; diğeri de Adana'da-
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir projenin, Devletten teşvik belgesi almış olma

sına rağmen, sırf Toprak ve Tarım Reformunda iş
lerinin çok olduğu bu vesileyle sabit olan bir müste
şarlığın, «Efendim bu arazi arsa olarak sınaî tesis
lere tahsis edilsin, edilmesin» kararını beklemek için 
bir yıl geciktirirse, Türkiye'de işsizlik problemini ber
taraf etmek mümkün değildir arkadaşlar. 

Diğer taraftan; Millet Meclisinde kabul edilen 
metnin sınırı olmamakla beraber, belki bir mahzuru 
olabilir; ama bir iyi tarafı da şudur : 

Türkiye'de sanayileşmeyi muayyen merkezlerde 
temerküz etme yerine, biraz boş yerlere doğru kay
dırmak ve bilhassa şehirlere civar olan köylerde sı
naî tesisleri teşvik etmekte de ayrıca büyük fayda 
vardır. 

Senatonun Komisyonunda köylerde bu imkân 
maalesef düşünülmemiştir. Millet Meclisinde düşünül
müş. 

Kabul Duyurulan teklif, Türkiye'de köy kalkın
ması amacını güden bir tesisin Toprak ve Tarmı Re
formu Müsteşarlığının iznini almadan araziyi arsaya 
çevirmek suretiyle, bir köyde kurulmasına imkân ve
riyor arkadaşlar. 

Bunun mahzuru nerededir; ben anlamıyorum. 
Köylere gidiniz, «Size şu miktar toprak vereceğiz, 
bunu mu tercih ediyorsunuz, sizin burada bir fabrika 
kuracağız, hepinize orada iş vereceğ;z, bunu mu ter
cih ediyorsunuz?»' dediğinizde, köylülerin yüzde 70'i 
arkadaşlar, «Fabrika kurun, fabrikada iş bulalım, ça
lışalım» diyeceklerdir. 

Her taraf, çok imkânı olan, yılda iki - üç devre 
mahsul veren araziye sahip değil arkadaşlar. Türki
ye'nin büyük kısmı, maalesef, orada oturan vatandaş
lara fabrikalarda istikrarlı, emniyetli iş sağlanabildi
ği takdirde, içtimaî ve ekonomik durumunu geliştir
meye imkân verecek gelir sağlamaya müsaittir; pek 
az kısmı bunun dışındadır. 

Bu itibarla, köylerde süratle böyle sınaî tesislerin, 
turistik tesislerin, (Burada yazmış) kurulması, şahsî 
kanaatim odur ki, bir çok sosyal ve ekonomik den
gesizliklerimizin de giderilmesinde âmil olacaktır. 

Bu itibarla, kabul buyurduğunuz teklife «Toprak 
ve tarım reformuna temelinden saracıdır» diyebilmek 
için, cidden Türkiye'nin işsizlik kafilesindeki günbe
gün işsizlerinden haberdar olmaması lâzım gelir. 

Bu itibarla, fevkalâde isabetlidir: elverir ki, uygu
lamasında cidden bu tesisler böyle bölgelere kaydırta
bilsin. Bu sebepten memnuniyetle müspet oy verece
ğimi. huzurunuzda belirtmek istiyor ve bu vesile ile 
muhterem Heyetinizden daima, Türkiye'nin şu iş
sizlik: sorununu yenmek için tedbir düşünmesini ve 
bu yolda getirecek tedbirleri, hangi partiden olursak 
olalım, müzakereyi, münakaşayı bırakarak, şu işsiz
lere bir iş imkânı bulmak hususunda ittifak edelim 
temennisini izhar ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
arasında sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Ba
raj İnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık 
oylamasına 138 sayın üye iştirak etmiş; 137 kabul, 
1 çekinser oy ile tasarı kabul edilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyet ile Norveç Kırallığı Arasın
da Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirme
nin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzen
lenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oy
lamasına 130 sayın üye iştirak etmiş; 129 kabul, 1 çe-
kinser oy ile tasarı kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünün üzerinde, aleyhte Sa
yın Mülayim, buyurunuz. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Görüşmekte olduğumuz, 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde ya
pılmak istenilen bir değişikliktir. 212 nci maddede 
(ki, esas hüküm, kanuna getirilmiş olan hüküm) Tür
kiye'de tarım arazilerini ve toprak reformuna konu 
olacak toprak rezervini korumak amacı ile konu-
muş bir hükümdü. Bu tasarı hazırlanırken, gerek ta
sarıyı hazırlayanlar, gerekse o zamanki Hükümet, 
hatta bugün bu tasarının değişikliğini isteyen parti 
mensupları bu konuda titizlik göstermişlerdi. «Tür
kiye'de tarım arazileri, tarım dışı amaçlara dönüştü
rülüyor; aman bunu koruyalım, bununla ilgili hü
kümler getirelim.» denilmişti. Bunun için böylece 
212 nci madde konulmuş idi. 

212 nci maddenin amacı, hiç bir zaman Türkiye' 
de sanayileşmeyi engellemek veya turistik tesislerin 
yapılmasını engellemek değildi; ama tarım arazile
rinin tarım dışı amaçlarda kullanılmasını veyahut 
tarım arazilerinin toprak reformundan kaçırılması
nı önlemek için getirilmiş bir hüküm idi ve bunun 
için de kayıtlamalar getirilmişti. Müsteşarlıktan izin 
alınacak; Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlıktan. 
Hiç bir zaman tamamen, «Bu araziler tarım dışına 
götürülemez» diye bir hüküm değildi. 

Bilindiği üzere, toprak reformunda en önemli hu
sus, toprak rezervidir. Eğer bir ülkede dağıtılacak 
toprak rezervi yoksa, bir toprak reformu konusu da 
söz konusu değildir. Çünkü, toprak reformunda 
amaç, kamulaştırılacak arazilerin ve Devletin ara
zisinin dağıtılmasıdır. Ve yine bir toprak reformunda 
önemli bir husus : 

Eğer, toprak rezervini azaltıcı hükümler konulur
sa, toprak reformuna aykırıdır; toprak reformunun 
esprisine, sosyal, ekonomik, siyasal amacına aykırı
dır. 

1757 sayılı Kanunda, bizim defalarca söylediği
miz üzere; parti olarak ve benim şahsım adına, de-

ı ğiştirilmesi gereken birçok hükümler vardır. Toprak 
j reformunun amacına aykırı, toprak rezervini azaltı

cı 1757 sayılı Kanunun birçok hükümleri vardır. 
Hatta bunun içindir ki biz, 1757 sayılı Kanunu, bi
ze göre yozlaşmış bir kanun, yozlaşmış bir toprak 
reformunu öngörecek bir kanun olduğunu defalar
ca söylemiştik. Böyle bir kanunda değişiklik iki se
nedir uygulanıyor. Bilhassa bu kanunu çıkaran par
tiler; Adalet Partisi, Güven Partisi ve diğer parti
ler bu kanunu bozulmadan aynen uygulayacağız diye 
yapılmasına katiyetle karşı çıktılar. Bu kanunun de
ğiştirilmesi ile ilgili ilk olarak bir teklif geliyor ve 
bu teklif, çok enteresandır. Toprak reformu konusu
nun güncel olduğu ve bir nevi Cumhuriyet Halk 
Partisinin toprak reformuna karşı olarak itham edil
diği, bu kanunu Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Ada
let Partisi tarafından çıkartıldığının iddia edildiği bir 
zamanda Yüce Senatoda bir kanun görüşüyoruz; 
1757 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesi 
ile ilgili bir kanun teklifini görüşüyoruz ve bu ka
nun teklifi, tarım arazilerinin kaçırılmasını koîaylaş 
tırıcı ve toprak rezervinin kaçırılmasını kolaylaştırıcı 
bir hüküm taşıyor. 

Yine enteresan; bu kanunun görüşülmesinde top
rak reformu ile ilgili Bakanlık görüşünü de belirtmi
yor. Doğrudan doğruya bu teklifi isteyen İmar ve 
İskân Bakanlığı... Teklifi veren milletvekili... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Yok öyle bir şey. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Devamla) — ... 
İmar ve İskân Bakanlığı temsilcileri burada bulunu
yor; fakat toprak reformu ile ilgili Bakanlık bu ka
nun teklifinin toprak rezervini azaltıcı olup olmadı
ğı hususunda Yüce Senatoyu aydınlatmıyor. Nite
kim maddesi gerçi kanunlaştı; fakat ben şahsan di
yorum ki, bu Kanun Türkiye'de toprak rezervini 
azaltıcıdır, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarda 
kullanılmasını kolaylaştırıcıdır. Kanunun eski hali 
toprak reformunun amaçlarına aykırı değildi ve Tür
kiye'de sanayileşmeyi de engelleyici değildi. Bazı 
bürokratik güçlükler çıkıyor ise, bu kanun değiştiril-
meyip, Toprak Reformu Müsteşarlığı biraz takviye 
edilebilseydi. Çünkü, güçlükler oradan çıkıyor; ince
lemeleri zamanında yapamıyor. Çok rahatlıkla biraz 
takviye edebilirdi ve bu istekler daha kısa zamanda 
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gerçekleştirilebilirdi. Ama bu isteklerin Toprak Re
formu Müsteşarlığının gözetiminin dışına çınarılma-
sı ve bunun tarım reformu olup olmadığına karar 
verecek gerekli teknik elemanlara da sahip olmayan 
diyeyim; bir Bakanlık tarafından bu yetkinin kulla
nılması, Türkiye'de birçok tarım arazisinin tarım dı
şı amaçlarda kullanılmasını sağlayabilir ve toprak 
rezervini azaltabilir. Ama diyorum ki, zaten ciddî 
bri toprak reformundan yana olmayan siyasî parti
lerin bu kanunun değişikliği ile ilgili olarak bundan 
başka bir teklifi getirmesini de zaten beklemiyor
dum. O bakımdan teklifi getiren ve destekleyen par-

5. — Adalet Partisi, Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Millî Birlik Grupları Başkanlarının, Genel Kurulun 
5 . 7 . 1975 tarihinden 1.11. 1975 tarihine kadar 
tatile girmesine dair önergesi. (4/242) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığına 

12 Ekim 1975 tarihinde yapılacak olan Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin üçte bir yenileme seçimiyle 
Millet Meclisindeki boş üyelikler için yapılacak ara 
seçimi nedeniyle sayın parlamenterlerin seçim bölge
lerindeki çalışmalarına imkân vermek amacıyle Cum
huriyet Senatosunun, 5 Temmuz 1975 gününden baş
lamak üzere 1 Kasım 1975 Cumartesi günü saat 

4. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/298; C. Senatosu : 1/354) (S. Sayısı : 496) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1975) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gündemin Tüzük Gereğince Bir Defa 

Görüşülecek İşler Bölümünün '8 nci sırasında yer 
alan Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun ta
sarısının müstaceliyetine binaen Gündemde mevcut 

(1) 496 Sıra Saydı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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tilerin toprak reformu anlayışına; toprak reformu 
yapmayıp, yapıyor gözükme anlayışına bu teklifin 
uygun olduğu kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tek

lifin tümü kabul edilmiştir. 
Sayın Sarlıcalı, siz bir önerge vermiştiniz; fakat o 

önerge açık oy içindir. Üyelere verilen o hak, açık oy 
içindir. Bu açık oya sunulmadığı için, size bu sebep
ten söz ceremem. 

15,00"te sona ermek üzere tatile girmesi hususunun 
karara bağlanmasını arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Kontenjan Grupu 
Grup Başkanı Grup Başkam 

Aydın Nihat Erim 
İskender Cenap Ege 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Birlik Grupu Baş'kanvekili 

Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

diğer işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini say
gılarımla arz ederim. 

Bütçe Karma! Komisyonu 
Başkanı 

Aydırt Milletvekili 
İsmöt Sezgin 

BAŞKAN — 496 Sıra Sayılı Kanun tasarısının 
Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Kabul edil-
miştir< 

Hükümet ve Komisyon yerini alsın. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümetin tem

silcisi var. 
BAŞKAN — Evet, yetki tezkereleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARİ (Devam) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 



C. Senatosu ' B : 69 26 . 6 . 1975 O : 1 

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ra
porun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir-

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bince Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yeniden açılan tertiplerine 1 936 406 liralık. 
olağanüsıtü ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum. 
Eklenen 

Prog. Açıklama miktar 

Eçe Üniversitesi 

(A) 
104 

133 

161 

1 903 511 

16 165 

i 6 730 

Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 
Sosyal Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir* 

Kabul edilen 1 sayılı cetvelle birlikte birinci mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir., 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı 
(Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazi
ne yardımı) kesimine 1 936 406 lira eklenmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğü girer. 

BA.ŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir., 
Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/288; C. 
Senatosu : 2/90) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1975) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin bir an önce kanun
laşmasında yarar gören Komisyonumuz, Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Teklifin, gündemdeki bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu Genel Kurulun 
tasviplerine saygıyle arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Bu kanun teklifiyle ilgili Komisyon 
yerinde. 

Hükümet temsilcisi?.. 

Yetki belgeleri yoktur, yetki belgesi olmadan gö
rüşülemez. (A. P. sıralarından «Yetki belgesi yok, Ma
liye Bakanını çağıralım» sesleri) 
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6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/215; 
C. Senatosu : 2/87) (S. Sayısı : 500) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, onu takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun 
teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına en 
yararlı biçimde yardımcı olabilecek seviyede, hizmet 
verebilecek seviyede bir çalışma ve teşkilât düzenini 
gerçekleştireceğini gözeterek, işbu teklifin bir an önce 
kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz Genel 
Kurulda öncelik ve vedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Teklifin, gündemdeki bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu Genel Kurulun 
tasviplerine saygıyle arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı ile ilgili... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, muameleye ko
yacağım. Önergeniz var. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Anayasa Adalet Komisyonunun önergesi var, Anaya
sa Adalet Komisyonunca kabul edilen metnin müza
keresini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemdeki diğer işlere takdimen 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

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

Sayın Rendeci, sizin bir öncelik teklifiniz var, bir 
de Bütçe ve Plan Komisyonunun öncelik teklifi var, 
Bütçe ve Plan Komisyonunun öncelik teklifini oya 
koyduk, öncelikle görüşülmesi hususunu kabul etti
ler. 

(1) 500 sıra sayılı basmayazı tutanağına sonuna 
eklidir. 

Şimcli. sizin teklifiniz Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu üzerinde müzakere açılması yolunda 
mı?... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Evet efendim, 
biz onu istiyoruz. 

BAŞKAN — Teklifin, Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu üzerinde müzakere açılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. 

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

Anayasa ve Adalet Komisyonunun raporunun oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde Sayın Özgüneş, buyurun. 
Yalnız Sayın Özgüneş, bir dakikanızı rica edece

ğim efendim. 
Sayın Rendeci, bu bir kanun teklifidir; Komisyon 

burada, ancak bu kanun teklifini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi yetkililerinden birinin takip etmesi lâzım. 
Sayın Kitaplık Müdürünün yetki belgesi var mıdır?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Yetki belge
leri yok sanıyorum; müsaade ederseniz İdare Amiri 
arkadaşımızı çağıralım efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun, hazırlarsa çağırın. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Gündemimiz

deki başka bir kanunun müzakeresine geçelim efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, yetki belgeleri olmadığı 
için şimdi İdare Amirini çağırıyoruz. Bir tane daha 
var, ancak onda da Hükümet temsilcisinin yetki bel
geleri yok, onu da görüşemiyoruz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Orman 
Bakanı buradalar efendim. 

BAŞKAN — Bakanla ilgili değil efendim bu. 
Sayın Bakan, bundan evvel önceliği kabul edil

miş olan Emekli Sandığı ile ilgili kanun teklifinin gö
rüşülmesinde Hükümeti temsil ediyor musunuz efen
dim? 

ORMAN BAKANI TURHAN KAPANLİ (An
kara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Sayın İdare Amiri buradalar, Sayın Komisyon 
Başkanı buradalar. 
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Tümü üzerinde, Sayın Özgüneş, buyurunuz efen
dim. 

ANAYASA VE ADALET KOMÎSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Öz
güneş, zaten maddeler üzerinde değişiklik var, öner
gelerinizi maddelerin müzakeresi sırasında izah ederse
niz katılırız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sözlerime başlarken, teklif sahiplerini tebrik et

mek isterim. Çünkü, teklif sahipleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde mevcut olan kitap deposunu kitap
lık haline getirmeyi amaçlamaktadırlar. Gerçekten 
bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kitap
lıktan bahsetmek son derece zordur. Sadece, mevcut 
olan, bir kitap deposudur. 

Bu, kadar garip bir kitap deposudur ki, Cumar
tesi ve Pazar günleri Meclis tatil olur; kütüphane de 
tatil olur. Cumartesi ve Pazar günleri gelip kütüp
haneden faydalanma imkânını bulamazsınız. Ak
şamleyin saat 17,30'da, eğer o gün Senato veya Mil
let Meclisi toplantı halinde değilse, kütüphane de ol
duğu gibi kapanır. Binaenaleyh, adına kütüphane de
nilen bu kitap deposunu, halihazırda faydalanma im
kânı vermeyen, tamamiyle demode metotlarla yürü
tülen ve herhangi bir fayda temini bugünkü haliyle 
imkânsız olan bu kitap deposunu alıp bir kitaplık ha
line getirmek isteyen arkadaşlara gerçekten teşekkür 
etmek isterim. Acaba bu gayelerine varabilirler mi?... 

Arkadaşlarım; 
Gerek Millet Meclisinden, gerekse Cumhuriyet 

Senatosunun komisyonlarından geçtikten sonra da
hi, metinlerde bir hayli hatalar var. Hataları şöyle 
toparlamak mümkün: 

Evvelâ fecî dil hataları var. Bu hataları da yine 
iki kısımda mütalâa etmek mümkün: Birisi; kelime 
hataları, ikincisi ifade hataları. 

Kelime hataları; «Olanak» kelimesinin yanında 
«Teşkilât» kelimesini, «Teşkil» kelimesini komisyon 
rahatlıkla kullanabilmiştir. Bir taraftan «Olanak» 
onun yanında «Teşkilât ve teşkil...» 

Arkadaşlarım; 
Bugün Millî Eğitim Bakanlığının neşrettiği bütün 

kitaplarda artık «Teşkilât» diye bir kelime yoktur; 
«Örgüt» kelimesi vardır. Ben, kelimelerin rasgele uy
durulmasına; rasgele uydurulmuş kelimeler kullanıl
masına karşıyım; ama her Türkçe kelimeye uydurma 
gözüyle bakmaya da karşıyım. Biz Türkler, Arapça-

dan alıp «Tayyareyi» uyduruyoruz; makul sayılıyor, 
ama bu «Tayyare» yerine «Uçak» kelimesini kullan
dığımız zaman neden uydurma oluyor?... Neden, «Ge
reç denildiği zaman uydurma oluyor da «Malzeme» 
uydurma olmuyor?... Neden «Mefkure» kelimesini 
uydurduğumuz zaman kullanabiliyoruz, uydurma ol
muyor da, onun yerine «Ülkü» kelimesini kullandığı
mız zaman uydurma oluyor?... 

Şu hale göre, evvelâ yasama diliyle, eğitim dilini 
birbirine yaklaştırmak lâzım. Bir tarafta Millî Eği
tim Bakanlığı bütün kitaplarında «Örgüt» kelimesini 
kullanacak, öbür taraftan Yasama Meclisi buraya 
getirecek, «Teşkilât, teşkil» gibi, başında avami'li bu
lunan Arapça kelimeleri koyacak... Bir defa, zannedi
yorum ki yanlış bir tutumdur. Bunlar sadece münfe
rit örnekler değil, buna benzer bir hayli örnek daha 
vardır. 

İkincisi de; ifade hataları, ifade zaafları var ar
kadaşlarım. Şu cümlelere bakınız «Yabancı dillerde
ki yayınlardan üyelerin çalışmaları için yararlanma
sını sağlayacak çevirileri yapmak.» Acaba şu cümle
ye Türkçe diyebilecek tek kişi çıkabilecek mi; çok 
merak ediyorum. 

Bir diğer konu: 
Millet Meclisi, kitaplığın hizmet alanını belirtmek 

için «Kitaplığın tarifi» demiş. Bizim komisyonları
mız haklı olarak bundaki hatayı bulmuş; fakat aynı 
derecede bir hata yaparak, «Kitaplığın amacı» demiş. 

Arkadaşlarım, Türkçede «Kitaplığın amacı» de
meye imkân yok. Çünkü amaç, ancak bir şuur bulu
nan, irade bulunan yerde mevzubahistir. İrade ve 
şuur ifade eden faaliyetlerin heyeti mecmuası söz 
konusu ise, o zaman «Amaç» kelimesini kullanmak 
mümkün; ama kitaplığın amacı olamaz. Kitaplığın 
kuruluş amacı olabilir. Şuurlu bir faaliyetin, irade 
ifade eden bir faaliyetin amacı olur; ama bir cismin, 
cansızın amacı olamaz. Türkiye Büyük Millet Mecli
si binasının amacı olamaz; ama Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin amacı olur. Çünkü, içinde şuurlu ve 
iradeli faaliyetler var. 

Şu halde burada da yine dil hatası var. 
Arkadaşlarım, Türkçede «Alım yapmak» diye 

bir fiil yoktur. Bu, ancak, Türkiye'nin, Türk dilinin 
kullanıldığı yerlerin sınırlarında, başka dillerin etkisi 
altında kalan kimseler tarafından kullanılan deyimler-
tir. Türkçede «Satınalma» fiilî vardır; ama «Alım 
yapma» fiilî yoktur. Yine maalesef bu metin içeri
sine «Alım yapma» diye bir fiil getirilmiştir. 
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Ben bunları uzatmak istemiyorum arkadaşlarım. 
Gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en kötü bir dille 
yazılmış metin, bu metindir. Gönlüm çok ister ki, 
Türkçeye karşı saygı her gün biraz daha artsın. Çün
kü, bir milletin dili, millî şuurunun temelidir. Bir mil
lette eğer dil şuuru yoksa, millî şuur mümkün değil
dir. Yani her millet, kendi diline azamî saygıyı gös
termek zorundadır. Hangi millette kendi diline karşı 
saygı fazla ise, o millette millî şuur her gün ayakta
dır. Hangi millette kendi diline karşı saygı azalmışsa 
veya yok olmuşsa, o millette millî şuur da yok olmak
tadır. 

Arkadaşlarım ikinci konu; bu metin bir teşkilât 
getirmiyor. Bakıyorsunuz metne, nedir kütüphanenin 
teşkilâtı?.. Hayır, yok. Rasgele sadece birtakım mün
ferit hükümler bir araya toplanmış ve getirilmiş, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu» 
denmiş. Bir organizasyon yok. Neden bu hale gel
miş?.. Tahkik ettim, ne Millet Meclisi kormsyonların-
da, ne de Senato komisyonlarında Ankara Üniversi
tesinin Kütüphanecilik Bölümünden ve teşkilât bakı
mından da Âmme İdaresi Enstitüsünden faydalanıl
mamış. 

Arkadaşlarım, milyonlar sarf ediyoruz, müessese
ler kuruyoruz, bu müesseseler yasama organına yar
dım etmek için teşne, hazır; ancak biz geliyoruz bir 
kütüphanecilik teşkilâtı kurarken, Âmme İdaresi Ens
titüsüne sormuyoruz. «Bu teşkilât nasıl olsun» demi
yoruz. Tutuyoruz bir kitaplık kanunu çıkarmak isti
yoruz; Ankara Üniversitesinin dünyaca şöhretli bir 
Kütüphanecilik Bölümü var, tenezzül edip, bu kütüp
hanecilik bölümüne; «Ne diyorsun; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kütüphanesini nasıl yapalım, hangi 
hükümleri koyalım?» diyemiyoruz. Demediğimiz için, 
ihtisastan faydalanmadığımız için, evvelâ politika 
önde gidip, arkasından ilim o politikaya kılıf hazır
lama vazifesini yüklendiği içindir ki. birçok kanunla
rımız berbat çıkıyor, yanlış çıkıyor. 

Arkadaşlarım, ben sözü uzatmak istemiyorum; 
ama şu hususu belirtmek zorundayım : 

Osmanlı İmparatorluğuna dikkat edin, iki tip in
san koskoca İmparatorluğu yıkmıştır; bunlardan bi
risi, ilme sırt çeviren devlet adamları, ikincisi, ilmi ki
tap sayfalarında bırakan ilim adamı. Bunlar Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılış devrinde mebzulen vardır. 
Alime bakarsınız, kitap sayfalarını karıştırır, gözlük 
üstüne gözlük takmıştır; ama aksiyon dediniz mi, sı

fır... Öbür tarafta devlet adamı vardır, devlet adam-
j lığına geçtiği günden beri zanneder ki, her şeyi yalnız 
I kendisi bilir... 
I 

Gerçek şudur ki, bilim adamı, bilimi sadece kitap 
sayfalarında bırakmamalı; devlet adamı, bilime sırt 

• çevirmemelidir. Gönlüm çok isterdi ki, bu metin ha
zırlanırken, Türkiye'de dünya ölçüsünde şöhretli bir 
Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü var, Ankara Üni
versitesinin Kütüphanecilik Bölümü var, nihayet Millî 
Eğitim Bakanlığının içerisinde bir Kütüphaneler Ge
nel Müdürlüğü var; bütün bu ihtisas elemanlarından 
faydalanmak mümkün olsun. Olmadığı içindir ki, 
önümüze teşkilât namına hiçbir şey ihtiva etmeyen 
ve «Kütüphanenin teşkilâtı nedir?» dediğiniz zaman. 
karşınıza bir cevap verecek hiçbir satır bulunmayan 
bir metin önümüze gelmiştir. 

Şu halde, evvelâ bir kütüphane teşkilâtı kurulma
lıdır, bir örgüt meydana getirilmelidir. Bunun başın
da kim vardır, onun yardımcıları kimlerdir, hangi bö
lümlerden meydana gelecektir, her bölümdeki insanın 
vazifesi nedir, tahsil seviyesi ne olacaktır, oraya gel
mek için hangi derecelerden geçirilecektir?... Meselâ, 
ben burada sorayım : Kütüphane Müdürü olabilmek 
için nereden mezun olmak lâzım bu metne göre?... 
Cevabı yok. Peki, Kütüphane Müdürü olabilmek için 
bu meslekete acaba ne kadar tecrübe kazanmak lâ
zım?.. Bu metinde bunun cevabı yok. 

Arkadaşlarım diğer bir konu : 

Komisyon gerekçesinde şöyle . diyor : «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, personelinin bü
tün iyiniyetli ve üstün gayretlerine ve çalışmalarına 

I rağmen, günümüzde sahip bulunduğu imkânlar sonu-
! cu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin 

yasama görevlerini arzulanan etkinlik ve verimlilik 
içinde yerine getirebilmelerine yararlı olabilecek bir 
düzeyde ve işleyişte cevap vermediği açık bir ger
çektir.» 

Komisyon kabul ediyor ki, kütüphane personeli 
bütün gayretlerini sarf ettikleri halde, güçlerinin üs
tünde gayret içine girdikleri halde, bir türlü kütüp
hane verimli olamıyor. Neden olamıyor arkadaşla
rım?.. Çünkü, kütüphaneye memur diye alırken An
kara Üniversitesinin Kütüphanecilik bölümünden me
zun olmuş, üniversiteyi bitirmiş, bu maksatla kurduğu
muz fakülteden mezun olanlar sokakta boş gezerken, 
ilkokul mezunlarını, ortaokul mezunlarını kütüphaneci 

| diye alıp, kütüphaneye tayin ediyoruz da ondan. 
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Zaten gerek Senatoda, gerekse Millet Meclisinde; j 
ta Bütçe Plan Komisyonunun raporlarına kadar 
geçmiştir ki, işe adam değil, adama iş aranıyor. Bun
dan dolayıdır ki, bir türlü mesele yürümüyor. | 

Biz şimdi birtakım imkânlar vereceğiz, birtakım 
paralar sarfedeceğiz sanki daha iyi mi çalışacak?.. 
Çalışmayacak. Neden çalışmayacak?.. Metne bakın 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim; 
496 sıra sayılı Ege Üniversitesi kanun tasarısına 

oyunu kullanmayan sayın üye var mı etendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Bakın ne 

diyor metin arkadaşlarım : «Kitaplık Müdürü, Mü
dür yardımcıları, kitaplık ve konu uzmanları yapıla
cak sınav sonunda Karma Komisyonun teklifi üze- | 
rine Millet Meclisi Başkanlığınca atanır.» 

Şimdi burada bir dakika duralım. En önemli un
surlar; yani «müdür, müdür yardımcıları, kitaplık 
konu uzmanları, yapılacak sınav üzerine...» diyor. 
Kim yapacak bu sınavı?.. Sadece Millet Meclisinden « 
şimdiye kadar İdare Âmirlerinin yaptığı gibi, 4 - 5 
kişi toplanacak bir kurul meydana getirecek, bunlar 
alacaklar. Hiç bir kayıt yok. Kitaplıkta memuriyete 
girebilmek için evvelâ Ankara Üniversitesi Kütüpha
necilik Bölümünden mezun olmasını şart koşmaya 
ihtiyaç var. Bu çocukları biz niye yetiştiriyoruz; git
sin Sosyal Sigortalarda fiş memuru olsun diye mi?.. 
Biz, Meclis Kütüphanesine memur alırken, eğer bu 
Kütüphanecilik Bölümünden mezun olanları almaz, 
rastgele şuradan buradan, şunun ahbabı, onun nesi, 
ötekinin fesi kimseleri alır getirir, buraya doldurur-
sak, kütüphanenin çalışmasına imkân var mı, bu 
yüzden bu kütüphaneler çalışıyor mu?.. Şu halde 
böyle metin getirdiğiniz takdirde kütüphaneye hiz
met etmiş olur ıfıuyuz?.. 

Nedir bu Sınav Komisyonu?.. Hiç. Sureta bir sı
nav, el gördü sınavı. 

Aşağıda diğer memurlar için bu da yok. Diyor ki 
«Bunların dışında kalan personel ise, genel hükümler 
uyarınca Karma Komisyonun teklifi ile Millet Mec- 1 
lisi Başkanlığınca atanır» Kim Karma Komisyonun 
üyeleri?.. Hiç birisi kütüphanecilik konusunda ihti
sası olmayan şahıslar. (Bunlar teklif edecek. Bunların 
bir danışma kurulu dahi yok) hiç bir sınava tabi ol- | 
madan, sadece şunun bunun tavsiyesi, şunun bunun 
akrabası, tanıdığı olması kâfi görülerek Millet Mec
lisi Başkanlığınca atanacak. Ne olacak o zaman?.. 

İşte bugünkü kütüphanenin hali-olacak, bugünkü ki
tap deposunun hali olacak. 

Gönül çok isterdi ki, bu metin, bunları düzelte
rek getirsin. Demin dediğim gibi, hiç olmazsa kütüp
hanede çalışacak personelin mutlaka Ankara Üni
versitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olması 
şart koşulsun. 

Nedir arkadaşlarım, bizi bundan men eden ne
dir? Neden biz, Meclise personel olarak mütehassıs 
insanları, bu iş için tahsil görmüş insanları almıyo
ruz da ilkokul mezununu alıyoruz?... Evvelâ çama
şırcı diye alıyoruz, arkasından 7 üst derece vererek 
memur yapıyoruz. Nedir bunun sebebi?.. Ben, yazılı 
soru açıyorum Senato Başkanına soruyorum; ama 
Senato Başkanı İçtüzüğe aykırı olarak, tutup sordu
ğum soruları tutanaklara dahi geçirtmiyor, cevap 
dahi vermiyor. Çünkü verecek cevabı yok, çünkü alı
nan personel baştan sona kadar şunun nesi, ötekinin 
fesi olarak alınmış personel de onun için cevap ve
remiyor. Şimdi biz, yeniden kapı açıyoruz, kanunlaş-
tırıyoruz. Diyoruz ki, biz; siz mütehassıs elemanları 
bu iş için yetiştirilmiş elemanları değil, kayırdığınız 
adamları alın diyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Diğer bir konu, kütüphanenin iki tane müdür 

yardımcısı var; bunlardan elbette birisinin mutlaka 
idarî görevlerde, birisinin de kütüphanecilik tekni
ğinde iyi yetişmiş insan olmasına ihtiyaç vardır. 
Gönül çok isterdi ki, metin bunu getirsin : Desin ki, 
iki yardımcıdan birisi mutlaka kütüphanecilik ihti
sası yapmış kimse olsun. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde kütüphanede çalışmak için master seviyesinde 
tahsil görmüş, hatta doktora yapmış kimseler var. 
Arkadaşlarım, bunlar dışarıda bekliyor, maalesef 
bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi
nin kapısından bile baktırılmıyor; ama bunun yerine 
kütüphanecilikle hiç alâkası olmayan bir kısım kim
seler rahatlıkla alınabiliyor. Şimdi ne olacak?... İki 
yardımcı hakkında hiç bir şey yok. Bunlar tamamen 
rastgele kimseler tarafından tayin edilebilecek, böy
lelikle kütüphane yine bugünkü depoluğuna devam 
edecek. 

Arkadaşlarım, şu cümleye bakın, şunda Türkçe 
var diyecek kimse var mı?.. «Kitaplıktan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ve eski üyeler iie dışın
daki kişilerin yararlanma şartları.» Hiç olmazsa Mil
let Meclisi «bunların dışında» diyerek ortaya bir faili 
koymuş'tur, özne koymuştur yani. Halbuki burada o 
da yok. Yani öyle bir cümle ki, faili yok ortada. Na-
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sil olur böyle ifade zaafı?.. Bu, tabiî ki bununla yürü- < 
mez. 

Bir diğer konu arkadaşlarım, belki antipatik ola
cağım; ama antipatik olsam da söyleyeceğim; bakın 
şuradaki fıkraya ba'kın : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin yabancı dil bilgilerini geliştirmek ve 
yeni diller öğrenmelerini sağlamak amacıyle yeni tek
niklere uygun dil laboratuvarları kurmak ve çalıştır
mak.),' 

Arkadaşlarım, insaf edilmesine ihtiyaç var. Bugün
kü Bütçe 20 milyar lira açıktır. Aksini söyleyen var-
sagelsin. 20 milyar asgarî açıktır. Türk Ordusu Kıb
rıs'ta düşman karşısmdadır. Arkadaşlarım, şurada 
Ankara'nın bir çok köylerinde, Başkentin bir çok 
köylerinde ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde eği
tim malzemesi yoktur. Çocuklar eğitim malzemesiz 
der.» görmektedirler. 

Arkadaşlarım, şurada gerek Çankaya lisesi, gerek
se Kurtuluş lisesinde bırakın siz dil laboratııvarmı, 
dil dersanesi yoktur. Bütün bunlar bir tarafa gidecek; 
biz geleceğiz diyeceğiz ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine Mecliste tutalım yeni dil öğretelim, bi 
raz dil bilenler varsa dillerini geliştirelim. Ne yapa
lım bunun için?.. Büyük laboratuvarlar kuralım. Ben 
zannediyorum ki, bu maddeyi yazanlar ya ömürle
rinde hiç lisan laboratuvarları görmediler veya Mil
let parasını sarfederken vicdanları hiç sızlamamak -
tadır. 

Arkadaşlarım; lisan öğrenmek, yabancı dil öğren
mek, hele bir yaştan sonra son derece zordur. Kal
dık i Türkiye Büyük Millet Meclisine bir şey öğren
mek için g?'inmez. öğrenilerek gelinir. 

Eğer burada, üyelerin her noksanını gidermek 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kesesinden sarfe-
dilecek para ile lazımsa; tarih bilgisine de çok ihti
yaç var, görüyorsunuz ki diibilgisine de çok ihtiyaç 
var; sosyolojiye de ihtiyaç var, kitle psikolojisine de 
ihtiyaç var. Ne yapacağız bundan sonra biz?.. Diye-
ce'k miyiz ki, bazı üyelerin tarih bilgisindeki noksan
lıklarını telâfi etmek için tarih dersleri, bazı üyelerin 
kitle psikolojisindeki bilgilerini telâfi etmek için kitle 
psikolojisi desrler diye yeniden ders mi açacağız bu
rada?.. Sonra arkadaşlarım, ne kadar çok dilbilgisi 
seviyesi var. Kaç tane ders açmak iâzırn?.. Bunlar 
için ne kadar çok para sarf etmek lâzım? Diyarbak:r 
da olsa, Kars'ta olsa hiç sesimi çıkarmayacağın:: 
ama Ankara gibi bir yetde; yalnız yanın düzine dil 
laboratuvarı var Ankara'da. Herhangi bir Devlet dil 
laboratuvarından. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyc-
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lerinden arzu edenlerin belli zamanlarda faydalanma
ları mümkün. Bunun dışında Ankara'da en az bir 
düzine özel teşebbüsün açtığı dil dersaneleri var, hem 
de lahoratuvarlıdır ve bu zevat Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin her iki kanadına müracaat etmiş demiş
tir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Almanca. 
İngilizce, Fransızca öğrenmek isteyenler, eğer Türki
ye Büyük Millet Meclisinde yer verirseniz yabancı 
öğretmenlerimizi getirip kendilerine özel olarak der-
sane açmağa hazırız demişlerdir. Son derece ucuz 
olan bu yolu denemek dururken, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde lisan laboratuvarı açmanın manasın' 
kavramak mümkün değildir. 

Arkadaşlarım; kendi paramız olsa, şahsî paramız 
olsa bunu sarfedecek miyiz?.. Neden lisan öğrenmek 
isteyenler çok ucuz veriyorlar, şahsî keselerinden para 
vererek bunu öğrenmek istemezler?.. Milletvekili ve 
senatörlerin maaşları arttıktan sonra da bu imkâna 
malik değiller mi?.. 

Arkadaşlarım; 

Kanaatim odur ki; eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine lisan öğretilmesi arzu ediliyorsa, 
Irç değilse bir yıl dışarıdan özel teşebbüse buraya 
gelip bu dersi vermeleri ve bir denemeden geçirilme
lerine ihtiyaç var. Acaba kaç kişi istiyor bunu?.. Na
sıl devam ediyor, aradaki seviye farkları nasıl telâfi 
ediliyor?.. Bir tecrübe kazanmaya ihtiyaç var. Eğer 
parasız yapılmak isteniyorsa demin söylediğim gibi. 
Ankara'da Devletin işlettiği en az yarım düzine lisan 
laboratuvarı var. Onlardan herhangi birisinde hafta
nın belli günlerinde faydalanmak mümkün; ama 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinde bürokrat
ların tabiriyle söyleyeyim, mutlaka yanmasını arzu 
edilmeyen, mutlaka sarfediîmesi lâzım gelen bir pa
ra varsa ve bu sarfedilm-ek isteniyorsa, işte şurada 
Gazi Eğitim Enstitüsü var; bu laboratuvarı orada 
kuralım, bu memleketin lisan öğretmenleri oradan 
faydalansın ve nihayet haftanın bir, iki gününde de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri faydalansın. 
Şurada Atatürk Lisesi var, Kurtuluş Lisesi var, Çan
kaya Lisesi var. burada çocuklar bırakın siz labora
tuvarı, en küçük lisan öğrenecek imkânlardan mah
rumdur. Liseyi bitirdikleri zaman Tarzan Ingilizcesin-
den başka bir şey bildikleri yok. Oraya açalım labo
ratuvarı; açalım Atatürk Lisesine laboratuvarı hafta
nın iki gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
Lri, geriye kalan 5 gününde de bu memleketin evlât
ları faydalansın. 
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Arkadaşlarım, sonunda bütün bu paraların sonu 
ne olacak?... Ne zannediyoruz. Birkaç kişi, birkaç 
kelimelik Tarzan İngilizcesi öğrenecek, başka bir şey 
öğreneceğini zannetmeyin. 

Binaenaleyh, bu kadar para bunun için kanaatim
ce fuzulidir, lüzumsuzdur, yazıktır arkadaşlarım. Açık 
bir bütçede yazıktır. 

Arkadaşlarım, sözlerimi uzatmak istemiyorum; 
kanaatim odur ki: Yasama dili mutlaka eğitim diliyle 
beraber yürümelidir. Yasama dilinde uydurma keli
melerden bahsetmek istemiyorum; ama Türkçeleşmiş 
kelimeler, meselâ «örgüt» gibi, mutlaka kullanılmalı
dır, yabancı terimler kalkmalıdır. İfade zaafı çıkan 
bir kanun metni için ayıptır. İfade zaaflarından mah
rum olarak gelmelidir buraya, ifade zaafları giderile
rek getirilmelidir. Bir metnin ne dediği, mutlaka anla
şılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçek
ten bir kütüphane kurulmak isteniyorsa, mutlaka bu 
sağlam bir organizasyona bağlanmalı; burada çalışa
cak personelin eğitim durumu, oraya gelmek için ka
zanacağı tecrübe mutlaka kanunî şartlara tabi olma
lıdır. Hele Türkiye Büyük Millet Meclisinde dil labo-
ratuvarı kurmak büyük bir lükstür. 20 milyar açık 
bütçe içerisinden bunu istemek ayrıca da günahtır, 
haramdır. 

Arkadaşlarım, daha örnek vereyim size; bundan 
birkaç sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kü
tüphanesine sırf göstermelik olsun diye bir fotokopi 
makinesi alınmıştır. Bunun için 1,5 milyon lira veril
miştir. O günden, bugüne kadar tek fotokopi yapma
mıştır. Gelen, gidene bizim fotokopi makinemiz de 
var diye gösterilmektedir. Hani askerlikte bir teftiş 
fırçası vardır. İşte bu fotokopi makinesi, bizim Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kitap deposunun teftiş fır-
çasıdır. Çok korkuyorum ki bu laboratuvar da bu 
kütüphanenin bir teftiş fırçası olacaktır. 

Arkadaşlarım, ben bir önerge vereceğim; bu öner
geyle evvelâ bu metnin komisyona iadesini istirham 
edeceğim. Komisyona iade edildiği takdirde, burada 
şahsen komisyon arzu ederse, ben de bütün gayre
timle çalışarak şu metni sağlam bir hale getirmenin 
gayreti içerisine girelim, ondan sonra çıkaralım. 

Hepinizi saygılarla selâmlarım. 
BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka

nununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kındaki Kanun tasarının açık oylamasına 120 sayın üye 
iştirak etmiş; 120 kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın Re
şat Oğuz. 

I C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (An
talya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun 
teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu, 
çok zaman evvel, 1926 senesinde tek Meclis tertibi
ne göre hazırlanmış. Gerçekten, kütüphanenin yeni 
bir kanunla amaçlarına uygun şekilde; yani kütüp
hanenin nasıl olması lâzım geliyor idiyse, ona göre 
ayarlanmasına, ona göre bir kanun tanzimine ve bu
nun Meclislerden çıkmasına zaruret vardı. Bu zaru
ret hissedilerek, çok evvel kanun teklifi yapılmış, ge
cikmiş gecikmiş, bugüne dek uzun bir fasıladan son
ra huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Sayın Özgüneş, okuyan güçlü bir aydın sıfatıyle 
kütüphanecilik üzerinde, kitaplık üzerinde yakındı, 
dertlerini söyledi, görüşlerini tenkidi mülâhazalarını 
beyan buyurdu. İstifade ile dinledik. Bu Kanunun 
Büyük Millet Meclisinden geldiği şekil, Bütçe Karma 

I Komisyonu ile Anayasa Komisyonu tarafından çe-
J şitli değişikliklere tabi tutulduğunu, mukayese ve kar

şılaştırılması sırasında gözönüne seriliyor. 

Meselâ: Meclisten geldiği şekilde birinci maddede, 
kitaplığın tarifi «amacı» kelimesi ilâvesi suretiyle de
ğiştirilmek istenmiş. Birinci maddede, «Yasama gö
revi nedeniyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi 
edinme ihtiyacını karşılayan bir kuruluştur.» ifadesi 
«yasama» kelimesi kaldırılmak suretiyle, yani çoğul 
edatı eklenmiştir. 

Madde 2'de, ikinci paragrafında, «Cumhuriyet 
i Senatosu ve Millet Meclisini ortaklaşa ilgilendiren hu

suslar, Birleşik Başkanlık Divanınca karara bağlanır.» 
denmiştir. Bu teklif «Birleşik Başkanlık Divanınca ka
rara bağlanır» hükmü kaldırılmak suretiyle, «husus
larda Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının mütalâası 
alınır.» beyanı ilâve edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının mütalaası müs

pet değilse ne olacak? Esas şekilde karara neticeyi 
olumlu, arzu edilir şekle ifrağ için Sayın Senato Baş
kanının yüksek mütalaaları herhangi bir etki taşıya-

I cak mı? Taşımayacak. O takdirde, bendeniz bu ilâ
veyi, bilüzum görüyorum. Bu ilâveyi demokratik an
layışa aykırı görüyorum. Madem ki bir Divan mev
cuttur, görüşler o divanda münakaşa edilir ve niha-

| yet reye vazı suretiyle neticeye bağlanır. 
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Binaenaleyh, bu paragrafın ilâvesi de zaten, Ka
nunun çeşitli değişikler içerisinde tekrar iadesi gibi 
bir durumu ortaya çıkaracağını gösteriyor. Şunu tek
lif etmek isterim. Uzun yıllar gecikmiştir, uzun yıl
lar üzerinde zamanaşımı, gibi keyfiyetler gelip geç
miştir, kütüphane kanunu bir türlü çıkmamıştır. 

Meselâ, gene bir değişiklikten bahsetmek istiyo
rum. Sayın Özgüneş kitaplığa alınacak personelin 
Karma Komisyonca alınması hususunun teklif edil
mesini tenkit ettiler, doğrudur. Esas metinde, Büyük 
Millet Meclisinden gelen metinde en az üniversiteden 
iki üyenin sınav komisyonunda bulunması teklif edil
mektedir ki, uygundur. Karma Komisyonun her tür
lü tesirin dışında, üzerlerinde bir kuşkunun mevcudi
yeti varit olamaz diyelim. Tenzih edelim, ama velâ-
kin dilin kemiği yok ki... İmtihan komisyonunda bir 
yetkili üniversiteden bu konuda yetişmiş iki şahıs ve
yahut üç şahıs olmadan yapılacak imtihanlar daima, 
bir kayırmanın mevcudiyeti havasını hissettirebiîir. 

Bu itibarla esas metindeki kısmın kalması uygun 
olacaktır. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Millet 
Meclisinden gelen metin kusurları bulunabilir; ama 
komisyona iade edersek, Meclisler ayın 5'inde tatile 
girecek, gene bu kanun gecikecek, geri kalacak. Hiç 
olmazsa yaz tatilinde, teklif içinde kendine bir çeki
düzen vermeye, bir ileri hamle yapmanın heyecanını 
kanundan almaya mecburiyet duyulur. Aksaklıklar 
mevcuttur; mevcut aksaklıklar bilâhara tanzim edile
bilir ve ek tekliflerle bertaraf edilebilr. Kanun gecik
mesin, kanunun gecikmesi zorluk yaratacaktır. Bir an 
evvel bir ıslahata, bir tadilâta girilmesini gerektirir. 

Meselâ : Anayasa Komisyonu esas metindeki, «Her 
iki Meclisin İçtüzüklerine göre Genel Kurullarınca 
seçilmiş beş Cumhuriyet Senatosu üyesi, on Millet 
Meclisi üyesi olmak üzere en az onbeş üyeden kuru
lur.» Metindeki aslı değiştirmişlerdir ve demişlerdir 
ki, beşer üyeden kurulur, Gene burada esas metnin 
teklifi uygundur. 

Ayrıca, kanunun sonuna eklenmiş bulunan cetvel
deki memurların alınışında (Bilhassa kanaat olarak 
arz ediyorum) çok hassas bulunmak icabeder. Türki
ye Büyük Millet Meclisine alınan memurların, uz
manların almasında hakikî liyakate, kütüphane üze
rindeki liyakat tasarrufuna değer verecek şekilde se
çim yapılmasının lâzımgeldiği ve bu konuda her 
hangi bir kıylükalin Türkçesi ile dedikodunun uyan
mamasına dikkat etmek de icabeder; lâzımgelecektir, 
zorunludur. 

ı Özet olarak, kanunun Büyük Millet Meclisinden 
I geldiği şekilde kabulünü, bilâhara görülecek aksaklık-
I ların ilâvelerle tashihini ve bu suretle tatilden fayda-
j lanmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki-
I taplığının kendisine çekidüzen vermesine imkân ve

rilmesini Yüksek Heyetinize arz ve teklif ederim. 

I Saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Refet Ren-
I deci, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun)) — Sayın Baş-

I kan, muhterem arkadaşlarım; 

I Bir kütüphanenin kanunsuz olarak çalışmasını ka-
nuniyet iktisabettirerek ve bu müesseseyi ilerletmek 

I maksadıyle ve iyiniyetle getirilmiş bir kanunu, arka
daşlarım kenarından, köşesinden didikleye didikleye 

I sanki acaip bir havanın içerisine getirdiler. Yoksa ko-
J nuşmayacaktım. 

Biz bu kanun üzerinde Komisyon olarak da sade-
I ce kuruluşları üzerinde durduk, hatalar vardı. Hattâ 
I Millet Meclisi kanadındaki arkadaşlarımız ısrar etti

ler; kütüphaneyi çalıştıramıyoruz, kütüphanenin bir 
I an önce daha modern, daha iyi hale gelebilmesi, ça-
I lışabilmesi için bu yaz döneminden önce bu kanunu 

mutlaka çıkarmamız lâzım dediler. Hattâ o kadar 
I ileri gittiler ki, 1974 senesinde kitap alımı için konul-
I muş ödenekler kullanılamamış, iade edilmiş, 1975 se-
I nesi için de bu masraflar için konmuş paraların da, 
I bu sene bu kanun Meclisler tatile girmeden çıkmazsa 
I bunların da geri kalması ve hizmetlerin geri kalması 
I mümkündür; mümkünse, Cumhuriyet Senatosundan 
I Millet Meclisinden geldiği gibi geçirin de bir an önce 
I bu kanunlaşsın, diye büyük ısrarları ve tazyikleriyle 
I karşı karşıya kaldık. Buna rağmen Komisyonumuz 
I kanun teklifinde bariz hatalar gördü ve bu hataları 

düzeltmeyi Komisyonumuz bir prensip ittihaz etti ve 
I tatilden önce, Cumhuriyet Senatosunda yapılacak de-
{ ğişikliklerle birlikte Millet Meclisinde ikinci görüşül

mesinin yapılabilmesi için biz bir an önce bunu Umu-
I mi Heyete getirip, hattâ öncelikle görüşülmesini te-
I min etmek için bir hafta içerisinde 2 - 3 defa Alt 
I Komisyon kurmak suretiyle toplandık, çalıştık, işi 
I böyle acele tuttuk. 
I Muhterem arkadaşlarım; 

I Bu çalışma şeklimizi arkadaşlarımız beğenme-
I yebilirler, insan hatadan salim değildir, bizim de 
I gözümüzden kaçan noktalar olmuştur. Ama, ne ya-
[ pıyoruz arkadaşlar?.. Ben Sayın Özgüneş'in fikrine 
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iştirak etmiyorum. Burası kitap deposu değildir, 
beyefendi. Meclis kütüphanesi, Türkiye Cumhuriye
tinin kurulduğu günden, hattâ Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kurulduğu günden beri bir kütüphanedir. 
O günden beri bu kütüphane vardır, o günden beri 
buradaki kişiler çalışır, kütüphane olarak çalışırlar. 
O zamandan bugüne kadar gelen imkânlarına, elle
rindeki elemanlarına, malzemelerine göre meseleyi 
değerlendirerek bugüne kadar getirmişlerdir. 

Bugün Meclis Kütüphanesi Türkiye'nin ikinci 
büyük kütüphanesidir, muhterem arkadaşlarım, İçe
risinde 500 bini aşkın kitap var. Ama 500 bin kitabı 
hemen alacaksınız, bir mananın içerisinde hepsini 
tasnif edeceksiniz. Tasnif yapılmış; müellifler üze
rine tasnif yapılmış, kitapların isimleri üzerine tasnif 
yapılmış; ama bir noksanımız daha var; o noksanın 
da giderilmesi çalışmaları 3-4 seneden beri devam 
ediyor, mevzu üzerine tasnif çalışmaları devam edi
yor. Öyle zannediyorum ki, bu Kanun çıktıktan sonra 
alınacak bazı teknik elemanlarla da bu bir - iki sene 
içerisinde tamamlanacak ve kütüphane, modern bir 
kütüphane haline gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gelelim teknik elemanlar meselesine; Meclis 

Kütüphane Müdürümüz 21 senedir bu işin içerisin
de bulunan, yüksek tahsil görmüş, yetişmiş bir kim
sedir. Odacısından daktilocusuna kadar 18 tane per
sonel çalışır. Çalışan personelin (Sayın Özgüneş'in 
bilmediği bir noktayı yine açıklayayım; yani bu ka
dar itham olmaz) 8 tanesi Dil Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi kütüphanecilik bölümünden mezun, oradan 
diploma almış kişiler. İki tanesi, Millî Kütüphanede 
bu mevzuda ihtisas yapmış, çalışmış, oradan rica ile 
burayı tanzim etmek üzere alınmış mütehassıs ele
man. Bu Kanun, bu Kanunu teklif edenler bunları 
da kâfi görmemişler yeni kadrolar ihdas etmişler, 
yeni teknisyenler getirmişler, bunların kadrolarını da 
vermişler. 

Şimdi, elimizdeki mevcut elemanları ve imkân
ları daha çok artırmak suretiyle bunlarla bu kütüp
haneyi daha güzel hale getirmenin gayretinin ifa
desi, bu. Bu gayreti bu kadar yermek, bu gayreti bu 
kadar kötülemeyi anlamak mümkün değil arkadaş
larım. Ufak bir hatadan dolayı hemen kaldırın bu 
şekilde şunu yaptınız, bunu dediniz, falancanın efen
dim çiftliği haline geldi... 

Sayın Özgüneş, maddeleri iyi okuyun, ne demek 
istediğimizi anlayacaksınız. Ne Meclis Reisi, ne ida
re Âmiri, ne de Kitaplık Karma Komisyonu iste
diği adamı o kütüphaneye almak hakkına haiz değil

dir. Açınız, niteliklerini tayin etmiş; diyor ki, «Kü
tüphane için lâzım ve nitelikleri belli edilmiş eleman
lar müracaat edenler arasından sınavla alınır.» Kim 
alınacak?. Kütüphanecilik bölümünden mezun olan 
5 kişi müracaat etmiş ve bir kişilik kadronuz varsa, 
beşinin arasında imtihan açacaksınız. Diğer memur
lar nasıl alınacak. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu var. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre daktilo nasıl alınacaksa, odacı nasıl alınacaksa, 
diğer memurlar nasıl alınacaksa o usullere göre alı
nacak. Kanun onu da maddesinde dermeyan etmiş. 
Kanun ayrıca ne demiş?.. Bunların alınmaları, ve
rilmeleri vesaire mevzuunda ayrıca bir yönetmelik 
tanzim edilir demiş, bir yönetmeliği de bırakmış. Ge
lelim imtihan meselesine. Kim imtihan edecek?. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millet Meclisinden gelen metin diyor ki, «Üni

versiteden gelecek iki tane profesörün yahut öğre
tim üyesinin katılmasıyle teşkil edilecek beş kişilik 
komisyon imtihanı yapacak.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; 
Biz dedik ki, bu yönetmelik yapılacağına göre, 

Kitaplık Karma Komisyonu, Meclis Reisi işin için
de olduğuna göre (Komisyonumuzdaki müzakereler
de usul buydu) üniversite şartını koymayalım, im
tihanını yapacak heyetin tanzim ediliş şeklini yönet
melikle Meclis Reisinin tatbikatına bırakalım, onlar 
heyeti tayin etsinler. Üniversiteden mi alacak, Mil
lî Kütüphaneden yetişmiş elemanlardan mı alacak, 
yoksa başka müesseselerde bu işi daha iyi bilen kişi
lerden mi alacak?.. Meselâ dil laboratuvarı için uz
man alacaksınız. Alırken, dil laboratuvarı nerede var
sa mütehassısını, imtihan edecek kişileri oradan ala
caksınız. Bunu; yönetmeliğe bırakalım ve Kitaplık 
Karma Komisyonunun tayin ve takdirine bırakalım, 
imtihan heyetinin kuruluş tarzını. Yönetmeliğe is
terlerse bunun şartlarını koysunlar, isterlerse koy
masınlar şeklinde düşündük ve öyle getirdik mevzuu 
yüksek huzurlarınıza. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün dünya ilerlemiş; fen, ilim, kütüphanecilik 

hepsi bir arada yürüyor. Gidiniz Millî Kütüphaneye; 
ne kadar plak var, ne kadar bant var, ne kadar teyp 
var?.. Sadece dil değil beyler, Millî Kütüphanede 2,5 
milyona yakın plak var bugün. Hepsi tasnif edilmiş, 
ayrılmış, seslendirilmiş. Pikapları var, teypleri var, 
sesleri var. E... Şimdi, bir kütüphane sadece kitap ve 
gazeteden ve mecmuadan ibaret değildir. Mikrofilm
ler var. Bunları kim yapacak?.. Sesleri alacaksınız. 
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resimleri alacaksınız, bunların hepsini toplayacaksı
nız, kitapları yangına karşı mikrofilme alacaksınız, 
saklayacaksınız... Bunlar tekniğin getirdiği şeyler. 
Ben kütüphaneci değilim; ama müzakereler sırasın
da arkadaşlardan dinlediğim, görebildiğim ve umu
mî bilgim içerisinde kısaca bunları arz etmeye ça
lışıyorum. 

Dünyada parlamentoların hepsinin kütüphanesi 
var. Acaba bir İngiliz Parlamentosunun kütüphane
sinde neler var; biliyor muyuz, bir Amerikan Kong
resinin kütüphanelerinde neler var; bilebiliyor mu
yuz, bir Fransız kütüphanesinde neler var; biliyor 
muyuz?. 

Muhterem arkadaşlar; 
Diyor ki, burası mektep değil. Senatörlerin maaş

ları da arttı, alsınlar paralarım gitsinler, okusunlar.. 
Muhterem arkadaşlar; 
Bir senatöre bu şekilde konuşmayı ben burada 

fazla gördüm. Kusura bakmayın bunu ifade etmeye 
mecburum. Evvelâ biz kendi haysiyetlerimizi, kendi
mizi, Meclislerimizi ve üyelerimizin haysiyetlerini 
korumazsak bizi başkası korumaz. Biz taarruz eder
sek, başkaları elbette bize vurur, Sayın Özgüneş. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dil öğrenmek isteyen elbette dışarıya gider öğre

nir, dışarıda dil lâboratuvarları var, öğrenir. Ama, 
bir kütüphanenin aşağı - yukarı dil mevzuu bugün 
dünyada parçalarından birisi. Günlerimizin aşağı - yu
karı 12 saatten fazlası bu Meclisin içerisinde geçiyor; 
bir kısmı boş geçiyor, aralarda kalan zamanlarımız 
var. Bunları değerlendirecek bir - iki saat bir lisan 
kursunun ne zararı var? 

Bir dil lâboratuvarı kaça kurulur? Getirin 1 2 - 1 5 
kişilik bir dil lâboratuvarım 300 - 400 bin liraya ku
rarsınız, alül'âlâsını kurarsınız. 300 - 400 bin liralık 
yahutta 200 bin liralık bir meseleyi bu Meclislere ta
arruz ettirmek için 100 - 150 milyarlık bir bütçenin 
içerisinde 200 - 300 bin liranın hesabını bu memleke
te hizmet etmek isteyen, öğrenmek isteyen insanlara 
vermekte ne mahzur var; bunu nasıl hizmet kabul 
ediyorsunuz yahutta yanlış bir anlayışa götürüyorsu
nuz, onu anlamak mümkün değildir? Faydalıdır, biz 
Komisyonda dil lâboratuvarım kütüphanenin kurulu
şunda Sayın Nihat Erim Hocam da bilhassa üzerinde 
dura dura konuştular; dil lâboratuvarım getirilmiş 
bir yenilik olarak kabul ettik; büyük bir müjde, iyi 
bir havadis olarak Komisyonda o şekilde müzakere 
ettik, o şekilde kabul ettik. Dedik ki, bunu ne kadar 
güzel düşünmüşler, ne kadar iyi yapmışlar. Dünyanın 

her tarafında olan bir şey bu büyük kütüphanenin içe
risinde niçin olmasın? Bu parlamanterler için de de
ğil. Buraya eski üyeler de gelecek, başka insanlar da, 
üniversite mensupları da gelecek, diğer vatandaşlar 
da gelecekler. Kütüphaneden istifade edecekleri biz 
tahdit etmedik ki, «Sadece Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri istifade eder» diye kütüphanemizin 
kanununda da bir hüküm yok. Bütün Türk vatan
daşları şartlarına, usullerine uymak suretiyle buranın 
dil lâboratuvarmdan da, kütüphanesinden de ve diğer 
salonlarından da istifade edebilirler. Bunun usulleri 
var. Bunlar yönetmeliklerle de tayin edilecek. 

Dil bakımından bazı ufak tefek hatalar var; birisi 
«örgüt» demiş birisi «teşkilât» demiş, «satınalma» 
demiş, «mubayaa» demiş, olabilir. Bunları düzeltme 
yoluna giderseniz. Komisyon olarak biz bunda bir 
mahzur mütalaa etmeyiz; fakat şu meseleyi, iyiniyetie 
getirilmiş şu kanunu, bir düzenleme yapan şu kanu
nu hemen çıkıp alabildiğine itham mevzuu yapmak, 
Komisyon Başkanı olarak bendenizi üzmüştür. Hu
zurlarınızda bunu ifade etmeyi kendime bir borç sa
yıyorum. 

Kanun noksanlanyle ufak tefek hatalarıyle bü
yük bir ihtiyacı, bir zarureti giderecek, bir düzenle
meyi süratlendirecek ve bu kütüphaneyi daha iyi isti
fade edilir hale getirecektir. 

Bu sebeplerle Komisyonda yapılmış değişiklikle
rin kâfi olduğu kanaatindeyiz. O kâfi değişikliklerle 
Millet Meclisine bir an önce iadesine ve tatilden önce 
kanunlaşması hususuna yardımcı o'manızı bilhassa 
rica ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Benden önce konuşan Sayın Komisyon Başka

nının evvelâ bir iki hatasını düzeltmekle işe başlamak 
isterim. 

Birisi, ben kütüphanenin bir kanuna malik olma
sını, kütüphanenin bir kanunla tanzim edilmesinin 
aleyhinde konuşmadım. Aksine, konuşmalarım esna
sında, ben bu Kanunu getirenlere teşekkür ettim. 
Çünkü, «Kitap deposunu kitaplık haline getirecektir» 
dedim. Usta bir politikacı olan Komisyon Başkanı 
meseleyi alıp tamamen konunun üzerine yürütmek 
suretiyle hataların üzerinden sayın senatörlerin dik
katini başka tarafa çekmeyi becerebileceğini zannetti; 
fakat yapamayacaktır. 
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İkincisi, kendi metinlerinde bulunan bir 
şeyin burada aksini söylediler. Zannediyo
rum ki unutmuş olacaklar. Aradan vakit geçmiş, her
halde metinleri de tekrar okumaya imkân bulama
dılar. Onun için çıkıp burada tamamıyle yanlış ifa
dede bulundular. 

Diyor ki, «Kurulacak lobartuvar...» ki, bu labo-
ratuvar meselesine sonra geleceğim. «Yalnız Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri için değildir.» 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu okuyalım: 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yaban

cı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğrenmele
rini sağlamak amacıyle...» 

Şimdi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
için mi, yoksa millet için mi? Şimdi arkadaşlarım 
şu metinde şu açık açık yazılacak, Sayın Komisyon 
Başkam çıkacak buraya, «Hayır arkadaşlar, yok Öz-
güneş yanlış söylüyor.» biraz daha ileri gitse «Ya
lan söylüyor» diyecek. Şu metin gözünüzün önünde 
ve hepimizin elinde ve ondan sonra da Sayın Ko
misyon Başkanı diyecek ki, «Özgüneş herhalde oku
duğunu anlar.» diyecek. Ben okuduğumu anlarım. 
Esas okuduğunu anlamayanların, okuduğunu anlama
ya çalışmalarına ihtiyaç vardır. Ben ne okursam, oku
duğumu anlarım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Yanlış an
lamayın, ben öyle demedim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — İşte bura
da açık, gayet açık; «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin yabancı bilgilerini artırmak ve yeni dil öğ
renmelerini temin etmek amacıyle...» açık. Daha bu
nun başka türlü telif edilmesine, başka tarafa çekil
mesine imkân var mı arkadaşlarım? Gayet açıktır. 

Arkadaşlarım; 
Ben Sayın Komisyon Başkanının bahsettiği Ame

rika'nın Yasama Organının kütüphanesi dahil, birçok 
yerli ve yabancı kütüphaneler gördüm. Kütüphane ile 
kitap deposu arasındaki farkı çok iyi bilirim. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kitaplığı devamlı ola
rak depo olmaya doğru gitmiştir ve bugün depodur. 

Arkadaşlarım; 
Mevzubahis etmek istemiyorum; ama Sayın Ko

misyon Başkanı burada Türkiye Büyük Milet Mec
lisi Kitaplığını değerlendirirken, kitap sayısını ileri 
sürdü. Arkadaşlarım, bir kitaplığın değerini ifade 
ederken, elbette kitap sayısı bunlardan birisidir; ama 
hepsi değildir. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığı, kitap sayısı bakımından Türkiye'de 

önemli kütüphanelerden birisidir; ama kitaplık hiz
metleri bakımından belki en sonuncusudur, 

Arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanı mevzubahis ettiği için 
ayrıca, söylemek zorunda kalıyorum. Türkiye Bü
yük Milet Meclisine alınan kitapları da kontrol etme
ye ihtiyaç vardır. Kitapçı dükkânlarında çok zaman 
müşteri bulamayan kitapları getirip, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kitaplığına doldurmak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini takviye etmek değildir. Birçok 
modern kitaplıklarda bir kitabın kimler tarafından 
alındığı ve ne kadar okunduğu bir listede gösterilir. 
Bakın şuradaki kütüphaneye acaba alınan kitaplar
dan kaç tanesinin sayfaları açılmıştır? Çünkü, Yasa
ma Organı faaliyetleri için lüzumlu değildir. Yüz se
nede bir defa lâzım olsa da bir kimse açsa baksa, bir ki
tap faydalıdır sözü doğrudur; ama çok daha faydalı ki
taplar dururken, rastgele seçilerek kitaplar getirilmesi 
doğru değildir ve bunlar kontroldan uzaktır arkadaş
lar. Ne yapalım bunları söylemeyelim mi arkadaşla
rım. 

Efendim, «Eğer biz bize taarruz edersek, Mecli
sin haysiyeti rencide olurmuş.» Meclisin haysiyeti, 
şahıslarımız için Devlet parasıyle bir dil laboratuva-
rı açarsak, işte o zaman rencide olur. Yoksa yapma
yalım arkadaşlar; şu açık bütçeden para sarf ederek, 
zaten kimin gideceği, kaç kişinin devam edeceği bilin
meyen bir dil laboratuvarını açmayalım. Eğer mut
laka lazımsa, evvelâ Devlet lisan laboratuvarları var, 
orada bir deneyelim veya özel teşebbüs mütemadiyen, 
«Ben geleyim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer 
gösterin, oraya istediğiniz kadar gayet ucuz, dışarıda
ki fiyatın yar? fiyatına sizlere ders vereyim.» diyor. 
Bununla bir defa deneyelim diyoruz. Hayır o olma
yacak, illâ laboratuvar açılacak. Kimin parasıyle açı
lacak arkadaşlarım? İşte Devletin, Milletin parasıyle 
kendi kendimize kanun yapıp, kendimiz için labora
tuvar açmak Meclisin haysiyetini rencide eder. Yok
sa benim burada gelip de lâzım olmayan, birtakım 
kitapçı dükkânlarında müşteri bulamayan kitapları 
Meclise almayalım dediğim zaman, Devlet parasıyle 
kendimiz için lisan laboratuvarı açmayalım dediğim 
zaman Meclisin haysiyeti rencide olmaz. 

Arkadaşlarım, gidin de Birinci Büyük Millet Mec
lisine bakın. Bütün dünyaya örnek olacak, Türkiye 
Birinci Büyük Millet Meclisi idi. Orada neler konu
şulduğunu zabıtlarda görün, oradaki insanların Dev
let parasına nasıl hassas davrandıklarını görün, hata 
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karşısında bütün insanların nasıl çırpındıklarını ora
da görünüz. Gerçekleri söylemek neden Meclisin hay
siyetine dokunuyormuş? Aksine Meclisin haysiyetine 
haysiyet katar. 

îşte arkadaşlarım, örneği var; madem Sayın Ko
misyon Başkanı söz konusu ettiler açıkça belirtece
ğim : 

Gayet büyük bir süratle milletvekili ve senatörle
rin maaşları meclislerden geçti de, Meclisin haysiye
tini yükseltti mi? Okumadınız mı gazetelerde atılan 
başlıkları. Gazetelere, «125 bin lira peşin para ala
cak.» diye başlık atıldı. Halbuki milletvekili ve se
natörlerin aldıkları peşin paralar sadece 53 bin lira
dır. Bütün bunlara rağmen, neden oldu bu? Gizlilik
ten. Neden oldu bu? Ekspres süratiyle geçirmemiz
den. Neden oldu bu? Sanki yangından mal kaçırıyor -
muş gibi, gizlememiz lâzım gelen bir şey oluyormuş 
gibi süratle yapmamızdan ileri geldi. 

Arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Başkamnın bir sözüne de temas 

etmek istiyorum. 

Diyorlar ki, «Bir lisan laboratuvarı ne olacak? Ni
hayet 400 bin liradır.» 

Arkadaşlarım; 
Evvelâ 400 bin lira değildir. Ben lisan laboratu-

varının ne olduğunu bilirim. Öğretmensiz bir lisan 
laboratuvarı yürümeyecektir. Ayrıca öğretmen tut
mak zorunda kalacaktır. En azından Fransızca, Al
manca, İngilizce olmak üzere üç dilde açılacaktır. 
Ayrıca «yeni diller öğrenmeleri..» dediğine göre, de
mek ki Rusça gibi veya başka komşu diller de konu
lacak. Şu halde en azından dört beş dil burada öğre
tilmeye çalışılacaktır. Bu bir defa büyük bir para tu
tar; fakat para önemli değil arkadaşlarım, zihniyet 
önemlidir. Maksat, Devletin parasıyle kendimize la-
boratuvar açacak mıyız, açmayacak mıyız? Problem 
buradadır. 

Arkadaşlarım, sizlere Kurucu Meclisten bir örnek 
vermeik isterim. 

Kurucu Mecliste bir üye teklif etti; dedi ki, «Ku
rucu Meclis albümü basılsın ve bütün üyelere dağı
tılsın.» Derhal Kurucu Meclis ayağa kalktı ve «Her
kese parası mukabilinde verilsin.»1 dedi. 

Arkadaşlarım; 
Kurucu Meclisin albümü istisnasız bütün Kurucu 

Meclis üyelerine 35'er lira karşılığında, yani kendi 
paralarıyle ödenerek verilmiştir. | 

Bu bir zihniyet davasıdır. Yoksa para davası de
ğil. 400 bin lira, 500 bin lira para davası değildir. 
Kaldı ki, bugün Türk Milleti 400 bin liranın, 500 bin 
liranın, hatta bir kuruşun hesabını sormalıdır. Çünlkü 
sarfettiğimiz para Devlet parasıdır. 

Şu hale göre Meclisin haysiyeti, meselelerin üze
rine birer tül örtmekle, meseleleri gizlemekle, mesele
leri sa'klamalkla değil; aksine, doğru hareket etmekle 
mümkündür, haklı hareket etmekle mümkündür, iyi 
hareket etmekle mümkündür. 

Arkadaşlar; 
Bir diğer konu olarak memur alma meselesini 

mevzuubahis ettiler. 
Arkadaşlarım; 
Burada metin gayet açık : 
«Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık 

ve konu uzmanları, yapılacak sınav sonunda Karma 
Komisyonun teklifi üzerine...» 

Bu sınavın hangi seviyede yapılacağı yok. Bu sı
nava hangi okul mezunlarının katılacağı, nasıl bir 
eğitim görmeleri lâzım geldiği yok. Hiç bir şey yök. 
Ya? Sadece kendileri bir komisyon kuracak ve bura
da imtihan edilecek. 

Yalnız bu da değil arkadaşlarım; 
Uzmanlar dahil, hatta on parmak daktilo yazmak 

dahil, dil bilen mütercimler, yani çevirmenler dahil, 
burada hiç birisinde bir seviye konmamış. «Efendim 
yönetmelikle yapılacak» Şimdiye kadar yapılan yö
netmelikleri gördük. 

Arkadaşlarım; 
Buraya bir kişi çıkıp da şunu söyleyebilir mi? Bir 

yönetmelikle düzenlenen sayın üyelerin, eşlerinin ve 
çocuklannm sağlık, ilâç meselesi var. Bu ne hale gel
di? Yılda acaba kaç milyon lira gidiyor? Bunu bir 
kişi çıkıp da söyleyebilir mi? 

Artık bu işler yönetmelikle idare edilmenin çok 
ötesine geçti, arkadaşlarım. Meclis sarfiyatı, yöneti
mi açık açık, alenen bu kürsüden ortaya konmalıdır. 
Bir genel müdürün, bir valinin, bir bakanın bütün 
icraatı bu kürsüye getirildiği zaman haysiyet meselesi 
olmuyor da, Meclisin meseleleri getirildiği zaman ne
den haysiyet meselesi oluyor? 

Arkadaşlarım; 
Ben Komisyonun şahsına da bir şey söylemedim. 

Komisyonun bütün üyelerine istisnasız büyük saygı 
duyarım. Benim için şahıslar mevzuubahis değil, ak
sine son derece saygıdeğer; ama yapılan iş bu. Ben 
diyorum ki; «Lütfedin, bunu iade edelim. Şunun üze
rinde çalışalım. Sayın Başkan hiç temas etmedi.. 
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Ben diyorum ki; Hacettepe Üniversitesinde Kü
tüphanecilik bölümü var, istanbul Üniversitesinde 
kütüphanecilik bölümü var, Ankara Üniversitesinde 
kütüphanecilik bölümü var; şu kanun yapılırken lüt-
fetselerdi de komisyon bunların bir fikrini alsaydı. 
Bu kadar «teşkilât» demeye imkân olmayan bir teş
kilât kurulurken lütfetselerdi de şurada Âmme İdaresi 
Enstitüsü vardı, onun fikrini alsalardı. Ben bunu be
lirtiyorum. 

Arkadaşlarım; 
Kanaatim şudur : Ben ister sempatik olayım, is

ter antipatik olayım. Burada inançlarımı söylemeye 
mecburum. 

Sayın Komisyon Başkanı bana çok görmüş. Ben 
kendisine çok bile görmüyorum. Ben kendisinden bu
rada, gelip birtakım problemleri şu veya bu şekilde 
kapatmak için sarf ettiği gayretleri kendisine çok bile 
görmüyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMtSYONU BAŞ

KANI REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Baş
kan, Komisyona ve şahsıma sataşma var; dikkatinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Hayır, söz istemediğiniz için ben 
resen... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Birçok me
seleleri kapatma gayreti gösterdiğimi söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, ben resen 
sataşmayı nazarı itibara alıp; «Size sataştılar, buyu
runuz» diyemem. Sataşma iddiasında bulunduğunuz 
zaman malumatımı o zaman ortaya koyarım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ben dikkati
nize arz ettim. 

BAŞKAN — «Sataşma var» dediniz mi efendim? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Evet, dedim. 
BAŞKAN — Evet, Sayın Özgüneş'in son sözü, 

«Sizin bazı meseleleri örtbas etmek için gayret sarf 
ettiğiniz yolundaki» sözü sataşma mahiyetindedir. 
söz veriyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Muhterem arka
daşlar; 

11 senedir şu Meclisin içerisindeyim. Kafamın 
yetmediği, fikrimin yetmediği, vicdanımın kabul et
mediği hiçbir meselenin peşinden gitmedim. 

Beş seneye yakın süren Komisyon Başkanlığımda 
da, arkadaşlarım burada, bilirler; bir komisyon baş
kanı nasıl hareket ederse, o ölçülerin dışına çıkma
maya, mümkün olduğu kadar gayret ettim. Belki ha
tam olmuştur; bir kasıt altında, niyet altında değil
dir. 

Biz bu iyiniyetlerle çalışırken, bizi kalkıp küçük 
küçük meselelerden dolayı; «Efendim birçok mese
leyi örtbas etti gibi bu meseleyi de örtbas etmek ni
yeti ile Komisyon Başkanı buraya geldi...» diye ten
kit etti. 

Muhterem arkadaşım, haysiyet sade sizde yok. 
Ben 52 yaşındayım, ben haysiyetimi en küçük bir me
seleye değişmem. En büyük bir menfaat benim kar
şımda, haysiyetin için vız gelir. Zatıâliniz haysiyetini
zi ne kadar koruyorsanız Refet Rendeci'yi bileceksiniz 
ki sizin yüz mislinizde haysiyetini korumak için mü
cadele eder. Biz meydanlardan geliyoruz, bağıra ba
ğıra geldik buralara. Alnımızın akı ile geldik. Mey
danlarda bizim vücudumuzun içerisindeki parçalan 
bir milyona böldüler, o milyonları meydanlarda di
dik didik deştiler; ama Refet Rendeci'de bir şey bu
lamadılar. Zatıâliniz de aradınız; bulamadınız. Bir 
imamı benim akrâkam diye vazifesinden atan siz de
ğil miydiniz? Bana bunu söyleteceksiniz değil mi? 
Ben bunu söylemek istemezdim; buyurun, burada 
bunun hesabını verin. «Refet Rendeci'nin akrabası» 
diye imamın işine son verdiren düşünce ne imiş? Be
nim alâkam ydk. Amasya'daki imamla benim ne alâ
kam var. Taa, onların hesabidir bunlar. Hiç bir şeyi 
saklamadım, saklamayacağım da; ortadayım. Ne bi
liyorsanız söyleyin. 

«Meclise kütüphane kurulacak; Refet Rendeci ge
lecek, meseleleri örtbas edecek.»1 

Muhterem arkadaşlar; 
Meclis Kütüphanesinde örtbas edeceik benim ne

yim var? Neyi saklayacağım Meclis Kütüphanesi ile? 
Mecîis Kütüphanesinden kitap aldım da parasını mı 
vermedim. Meclis mubayaalarını ben mi yaptım. 

Kaldı ki; ne yapıyoruz? Arkadaşımın ifade ettiği1 

gibi Meclis Kütüphanesinin noksanı var; kanun çıka
ralım, organize olsun ve bu Kanuna göre gelen ku
ruluş şu kütüphaneyi dünyadaki modern kütüphane
ler seviyesine getirsin. Yaptığımız gayret bu değil mi? 
Mevcudun iyi olmadığını bilıiyoruz ki; kanun getir-
diik. Yaptığımız hareket bundan ibaret değil mi? Re
fet Rendeci bununla ne saklayacak aıkadaşım? Ne
yi kaçıracak? Neyi kaçırmış? Biz bu Mecliste ne za
man hangi meseleyi getirdik de başka bir örtü altına 

— 577 — 
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koyduk? Anayasanın, hukukun, kanunların, demok
rasinin, hürriyet nizamının içerisinde vicdanımızın, 
ahlâkımızın, umumî terbiyemizin, vatanseverliğimizin 
ölçüleri içerisinde bu Meclislerde büyük mücadeleler, 
kavgalar vere vere bugüne kadar geldik. Bunun dı
şında kimse bize bir şey söyleyemez. 

Vicdanımızın emrinden, umumî ahlâkımızın em
rinden, vatanseverliğimizin emrinden hiç kimse bizi 
başka yola götüremez, götürememiştir de. Biz bunla
rın da mücadelesin! vere vere geldik. 

Muhterem arkadaşım; 
Bana dokunduğunuz zaman ben çek sert konuşu

rum. Sert adamımdır; onu söyleyeyim. Haysiyetime 
dokunulduğa zaman, benim umumî hayatıma dokun
duğunuz zaman, bu kürsülerde bunlara dokunursanız 
benden sert adam bulamazsınız. 

Namuslu adamım, alnı açık adamım, her şeyim 
meydandadır. Bildiğiniz varsa buyurun. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş bir dakika. 
Sayın Özgüneş, zatı âliniz sataşma dolayısıyle mi 

söz istiyorsunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Size, akrabası olan bir imamı tayin 
etmek isnadında bulunduğu hususuna cevap vermek 
üzere söz veriyorum. Sadece bu hususa cevap vere
ceksiniz, 

Buyurunuz efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Ben de tümü üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Size tümü üzerinde söz vereceğim 

efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Yine Komisyon Başkanı gerçek dışı bir konuyu 
buraya getirmeseydi çıkmayacaktım. 

Bir kazada bir cami yapılmıştır; bu camiye 633 
sayılı Kanuna aykırı olarak bir işçi imamlık yapmak
ta, aynı zamanda da hutbe okumakta, vazetmektedir, 

633 sayılı Kanuna göre umuma açık ibadethane
lerde imamlık yapmak, vazetmek, hutbe okumak an
cak Diyanet İşleri Başkanlığınca tayin edilen şahıs
larla mümkündür. Bunun dışında herhangi bir kimse
nin gelip bir camide imamlık yapması, vazetmesi, 
hutbe okuması mümkün değildir. 
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i Ama, böyle bir şahıs gelmiş, bir senatörün akra
bası olmaktan faydalanarak yıllar yılı o camide 
imamlık yapmış, vazetmiş ve arkadaşlarım şikâyet
ler olmuş, valinin baskısı ile maalesef bu şahıs yerin
den uzaklaştırılamamış. Diyanet İşleri Başkanlığı de
falarca harekete geçmiş, uğraşmış, oraya imam - ha
tip okulu mezunu imam tayin etmiş; fakat o imam 
vali tarafından alınmış başka bir yere verilmiş, sırf 
633 sayılı Kanuna göre imamlık yapmasına imkân 
olmayan şahıs orada vazetsin, siyasî propagandaya 
devam etsin, diye. 

Ben Bakanlığa gelmişim, yine şikâyetler gelmiş, 
Diyanet İşleri Başkanlığı demiş ki, efendim biz âciz 
kaldık, üç defa imam tayin ettik üçünde de vali bir
takım baskıların altında bu zatı tayin ettiğimiz yer
de görevlendirmedi, sırf bu siyasî propaganda yapan, 
633 sayılı Kanuna aykırı olarak burada vazeden, 
imamlık, yapan, hutbe okuyan zatı orada muhafaza 
etmek için. 

Bunun üzerine arkadaşlarım müfettiş göndermi-
I şim. Acaba doğru mu, inanamamışım. Yani, benim 
I aklım 20 nci asırda Türkiye Cumhuriyetinde bunu 

kavramamıştır. Çünkü, ben dinin politika dışı tutul
ması lâzımgeldiği kadar İslâm Dinine saygılı bir in
sanım. Ne olmuş arkadaşlarım, müfettiş gelmiş de
miş ki, valiyle görüşmüş, vali demiş ki, başka işiniz 

I yok mu, uğraşmayın bununla, bu burada kalacak de
miş. 

Bunun üzerine arkadaşlarım, valiye yazı yazmı-
I şım. Vali cevap vermemiş. Buna karşılık tutmuş 

müftüyü itham etmeye başlamış, başkalarını itham et-
I meye başlamış. Tutmuşum valiye tekrar ağır şekilde 

yazı yazmışım ve arkasından işin içerisine arka-
I daşlarım, burada açıklamak zorundayım, imam - ha-
I tip okullarına düşman bir teşekkül işin içerisine gir

miş. İmam - hatip okulu mezunu imam istemeyiz. 
Niye istemezsiniz? Çünkü, imam - hatip okulu me-

I zunları «Deccal'ın» ordusuymuş. 

Arkadaşlarım; 
I Bugün burada söylemek mecburiyetindeyim. Giz-
I li bir tamim halinde de bu noktayı nazarların nere-
I den geldiğini, nasıl karşılanması lâzımgeldiğini bütün 
I valilere tamim etmişim ve valiye demişim ki, arka-
I daş ben burada bakan olduğum müddetçe Diyanet 
I İşleri Başkanlığı tarafından tayin edilen imam yerin-
I de görev yapacaktır. Ya o yerinde görev yapacak, ya 
J ben bakanlıktan ayrılırım. 
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Yaptırmışım arkadaşlar, o imamı oradan almışım, 
ve kendisi işçidir, fabrikada işçidir; ama bir senatö
rün akrabasıymış. Ne yapalım yani arkadaşlarım, bu 
memlekette bir senatörün akrabası, bir senatörün 
propagandasını yapacak diye Kanunu mu çiğneyim? 

Arkadaşlarım; 
Bu adama teklif etmişim. Demişim ki, «Arkadaş 

sen imamlık yapmak istiyor musun?... Gel imtihana 
gir, hem de seni aynı camiye tayin edeyim; ama me
mur ol, üzerine sorumluluk al.» «Hayır almam» de
miş. Hem işçilik yapacağım, hem de tutacağım bu 
camide vazedeceğim. 

Çünkü, imamlığa gelirse Kanunun içerisine giri
yor, Kanunun hükümleri içerisine giriyor, 633 sayılı 
Kanunun ceza hükümleri içerisine giriyor. Onun içe
risine girmeyeceksin, bir türlü oraya gelmeyeceksin, 
arkasından atacaksın, Kanuna aykırı olarak Diyanet 
îşleri Başkanlığının çeşitli emirlerine rağmen orada 
muhafaza edeceksin, ondan sonra bir bakan gelecek 
alnı açık, namuslu, haysiyetli, iki defa bakanlık yap
mış, bir tek hareketimi bulabildiniz mi, şuna iltimas 
yaptın, şunu şöyle yaptın diyen. İşte arkadaşlarım 
nihayet birisini çıkardılar kürsüye getirdiler, onun da 
nasıl ve ne hale geldiğini gördünüz. 

Arkadaşlarım; 
Bunu yapmasa mıydım? Yani, 633 sayılı Kanuna 

rağmen sırf falan senatörün akrabasıdır, bırak pro
paganda yapsın diye bıraksa mıydım arkadaşlarım? 
Bıraksa mıydım, bu insan kanuna rağmen yerinde kal
sın?... 

REFET RENDECİ (Samsun) — O Amasyalı ben 
Samsunluyum ne alâkası var, benimle ne alâkası var. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Pekf; ama 

niçin bir adamı burada savunuyorsunuz, neden bir 
adamı burada savunuyorsunuz?... 

Arkadaşlarım, bir telmihte daha bulundu. Ben po
litikaya elimde silâhla atıldım, doğrudur bu; ama di
limle, yalanla değil. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. (A. P. sıralarından 

«Sayın Başkan, bu ne demek, silâhla geldim sözünü 
tavzih etsin.» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, efendim anlaya
madım bir dakika. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaade 
eder misiniz?. Hakikaten «Ben silâhla geldim; ama 
yalanla, dilimle gelmedim» dediler. Bu hepimizi itham 
etmektir. 
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BAŞKAN — Sayın Özgüneş, ben işitmedim; fa
kat arkadaşlar diyorlar ki, ben politikaya silâhla gel
dim, palavrayla gelmedim. Böyle bir kelime yahut 
yalanla gelmedim, bu arkadaş... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Yanlış 
efendim, ben politikaya elimde silâhla girdim, dilim
le, yalanla değil. (Gürültüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şahsı için söylü
yor efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim,istirham 
ediyorum. 

Yani, meseleyi tavzih ederek bir anlaşmazlığı ön
lemek için rica ediyorum. Şimdi, arkadaşların iddia
sı şu: «Yalanla gelmedim» in altındaki mâna seçim
le gelen politikacılar meydanlarda yalan söyleyerek 
geliyor kastında mı bulundunuz? Böyle bir kastınız 
yok mu efendim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bu seçim
le gelen şerefli üyeleri tenzih ederim, aklımın köşe
sinden dahi geçirmem. Benim söylediğim, ben poli
tikaya dilimle, yalanla değil, elimde silâhla girdim. 

BAŞKAN — Tamam kendi şahsınıza söylediniz, 
peki efendim. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Konuştuğumuz kanun teklifi, Millet Meclisi İda

re Amirleri Sayın Kumbasar, Karaman, Görentaş 
tarafından yapılan bir teklifle Millet Meclisinde bazı 
milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı bir teklifin tev
hit edilmesi suretiyle Millet Meclisi ilgili komisyon
larında müzakere edilmiş, bilâhara Cumhuriyet Se
natosuna gelmiş ve bendeniz de Anayasa ve Adalet 
Komisyonu üyesi olarak bunun müzakeresine katıl
mış bir arkadaşınızım. 

Esasen bu teklifin müzakeresi sırasında imzamı 
atarken, daha önce söylemiştim, söz hakkım mah
fuzdur kaydını koymuştum. Bunu koymaktaki maksa
dım şu idi; hizmet aslında fevkalâde isabetlidir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Kütüphanesi sadece 
zengin olmakla kalmaz, bazı kitaplarını bugün Tür
kiye'nin herhangi bir yerinde bulmak imkânı yoktur. 
Bilhassa eskiden alınmış olan kitaplar bunlar ara
sındadır. Türkiye'de herhangi bir kütüphanede bu
lunmayacak Parlamento için lüzumlu, fevkalâde de
ğerli kitaplar vardır. Müellifine göre kitap aradı
ğınızda da bugüne kadar kütüphanede mevcut olup-
ta bulamadığım kitaba rastlamadım; ama mevzuuna 
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göre kitap aramaya göre yeterli bir tasnifi yoktur, 
elbette bazı kitaplar bulunmayabilir. 

istifade etmek isteyen kişiler için de, hakikaten 
son derece istifadeli bazı eserler vardır, her konuda 
gerek Parlamentonun komisyon çalışmaları; bir ko
misyon çalışması nasıl yürütülür tekniğine varınca
ya kadar, gerekse komisyonlarda ve Meclislerde ka
nun teklif ve tasarılarıyle alâkalı olarak, gensorularla 
alâkalı olarak son derece istifade edilebilecek kıymetli 
"eserler mevcuttur. Zaman zaman kendim almışımdır. 

Şimdi, bu arkadaşlarımız bir noksanı görmüşler, 
hakikaten yeterince tanzim edilmemiş ve bilhassa kü
tüphanenin açık olduğu zamanlar bakımından üye
lerin istifadesinin son derece sınırlı olduğu da dik
kate alınmış ve şahsen oy verirken bilhassa bu nok
taya bağlı kalarak, şimdi maddeyi okuyacağım; tatil 
günlerinde dahi kütüphanenin açık bulunması imkân 
altına alınmış ve üyeler tatil günlerinde isterlerse, es
ki, yeni üye gelip istifade edebilecek. 

Böylesine geniş bir istifade imkânı sağlayan- kü
tüphane de pek azdır, onu da ifade edeyim. Tatil 
günlerinde açık. Kolay bir şey değildir; ama bunun 
yanında «söz hakkım mahfuzdur» kaydını koyarken 
bilhassa çok büyük masraf ihtiyar etmek zaruretinde 
olduğumuzu da görmekteyim. Bunu da tatbikatta 
bertaraf edebilmek imkânının mevcut olduğunu dü
şünerek aleyhte vaziyet almadım. 

Şimdi, öyle hizmetler kütüphanede kütüphanenin 
sorumlu kişilerine verilmiştir ki, bu hizmetleri bir 
anda tahakkuk ettirmeye kalkmak, değil malzemesi, 
vasıtası, cihazı ve sairesi bakımından, onları kulla
nılacak kadrolara yer bulma bakımından, masa bul
ma bakımından, oturtma bakımından dahi kütüpha
nenin şu anda imkânı olmadığı kanaatindeyim ve bu 
suali sorduğumuzda, halen kütüphane olarak kullan
dığımız yerlerin alt katının da kütüphaneye ileride 
tahsis edileceği söylenince biraz tatmin olabildim. 
Çünkü memleketimizde, bütün vekâletlerde bilirim ki, 
bir kısım memurların oturacak masası (Oda demiyo
rum.) yoktur. Meclisin de böyle bir örneğe kendisini 
kaptırmasından endişe ettiğim için Kanunun uygu
lanmasında son derece imsak ile davranılmasını, per
sonel alma ve hizmetlerin genişletilmesi bakımından 
son derece düşünceli davranılmasını bilhassa temen 
niye değer görmekteyim. 

Maddeye bakınız arkadaşlar, ben bunu bir başka 
kütüphanede görmedim. 7 nci madde var ki : 

«Kitaplığın çalışma süresi : 
Madde 7. — Kitaplık, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Birleşik 
Genel Kurulları ile komisyon toplantılarının devamı 
süresince ve tatil günlerinde üyelerin yararlanması 
için açık tutulur. 

Olağan çalışma saatleri dışında açık tutulan ki
taplığın hizmetlerinin aksamaması için, kitaplık mü
dürü gerekli tedbirleri alır.» 

Bir başka maddesinde, Kitaplık Müdürlüğünün 
aylık gelen mevkute veya gayri mevkutenin bültenini 
neşretmeyi emrediyor. E.. Kütüphaneye her ay, han
gi konularda, hangi kitapların geldiğini bildiren bir 
bülteni üyelerin gözlerinde bulması, öğrenmesi, o Ki
tapları kütüphaneye gidip okuması yönünden teşvik 
edici bir tedbir değil midir?.. Yani öyle birtakım 
vazifeler verilmiş ki, hakikaten Kanun, kanun tekniği 
bakımından birçok noksanları ihtiva etmesine rağ
men, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyele
rinden istifade etmek isteyenlere büyük imkânlar bah
şettiği ve onları âdeta araştırmaya, tetkik yapmaya, 
okumaya teşvik edici birtakım imkânlar ve tedbirler 
getirdiği için tümüyle, müspetini, menfisini karşılaş
tırmak suretiyle bugüne nazaran daha iyi bir düzenin 
gelebileceğine hükmederek memnuniyetle taraftar ol
duğumu da ifade ettim. 

Bu itibarla, bu Kanun teklifi kanuniyet kazandı
ğı takdirde, (ileride bir kısım hükümleri değiştirebi
lir.) hiç olmazsa şu yaz aylarında, yani tatil ayların
da kitapların katalog edilmesi, yani birtakım tedbir
lerin alınabilmesi için üç aylık tatilden kütüphanenin 
bu sorumlu kişilerini faydalandırmak imkânımız ola
bilirse, Kasım ayında kitaplık hizmetlerinden bugüne 
nazaran daha geniş ölçüde yararlanmak imkânı hâsıl 
olabilecektir. Sadece bu tedbir dahi hakikaten tü
müyle kabul etmeye yeter; ama yalnız bu konuda de
ğil, hakikaten bugünkü Türkiye Büyük Millet Mec
lisi eski Millet Meclisine nazaran kıyas edilemeyecek 
ölçüde masraflı çalışmaktadır. Yalnız kitaplık bakı
mından değil her yönüyle masraflı çalışmaktadır. İn
sanın, hakikaten masrafların kabardığını gördükçe 
vicdanı titriyor. Eskiden bu ölçüde masraf, (Ne per
sonel masrafı, ne hizmet masrafı) yoktu arkadaşlar. 
Sadece sağda - solda, elektriğinden, suyuna - malze
mesine kadar yapılan masrafları görüyorum ve eski 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yönlerdeki mas-
raflarıyle mukayese ettiğimde hafsalanın almayacağı 
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ölçüde israf olduğunu üzülerek görüyorum. E.. Bu 
yalnız kütüphanede değil, her yönde böyle. Bu mev
zuda ne gibi tasarruf tedbiri aldırabilirsek cidden 
yerindedir. E.. Türkiye Büyük Millet Meclisi herke
sin gözünün önündedir. Masraflarının alabildiğine 
ölçüsüz gittiğini gören Devlet daireleri de masrafla
rını artırmak hususunda herhangi bir fren görmeye
cektir. Bu, üzerinde durulacak bir konudur. Bu ve
sileyle işaret edilmesinde fayda görürüm; ama bunun 
da sorumlusu yine bizleriz arkadaşlar. Hepsi geliyor, 
önümüzden geçiyor, hiç kimse bir şey demiyor ve bu 
suretle Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşitli mas
raflarının kabarması, Devletin diğer daireleri yönün
den de kötü bir emsal oluyor. 

Temenni edelim ki, önümüzdeki yıllarda (Bütçe 
müzakerelerinde olsun) bu masrafların kısılması için, 
bugünkü konuşulanlardan ilham alarak daha mümsik 
davranalım ve bu konuda bilhassa İdare Âmirleri 
bütçeler üzerine biraz daha eğilsin ve Meclislerimizi 
daha az masraflı çalışır hale getirsin arkadaşlar. Bu 
vesileyle cidden bunu da temenniye değer gördüğü
mü arz etmek istiyorum. Yoksa genel hatları itiba
riyle, hizmetleri geniş ölçüde artan bir müessese ol
mak yönünden bizim için faydalı bir kuruluş olacak
tır. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 500 sıra sayılı kanun teklifi
nin, şifahen belirteceğim sebeplerle Komisyona iade 
edilmesini teklif ederim. 

Saygılarla. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Biraz önceki konuşmalarında se
bepleri belirttiler. Önergedeki «Şifahen belirteceğim 
sebeplerle» kısmının «Belirttiğim sebeplerle» olması 
icabediyor. 

Önergeyi dinlediniz. 
Komisyon, Kanun teklifinin Komisyona iadesine 

katılıyor mu efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üye katılıyor mu 
efendim?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ HASAN 
TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun teklifi 

Kitaplığın amacı : 
Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki

taplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınları en geniş 
çerçevede izleme olanağı sağlayan ve görevleri nede
niyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi edinme ih
tiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

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

Bu maddeyle ilgili bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 500 sıra sayılı kanun teklifi
nin -1 nci maddesinin madde başlığının «Amaç» şek
linde düzeltilmesini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, konuşmasında bu

nun izahını yaptılar. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Takdire bı
rakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üye katılıyor mu 
efendim?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ HASAN 
TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — İdareci Üye katılıyor, Komisyon 
takdire bırakıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Filhal Komisyon iştirak ediyor mu efendim?.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Şu halde ,bu maddenin başlığı, mat-
labı, yani «Kitaplığın amacı» kısmı «amaç» şeklinde 
düzeltilmiştir. 
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Maddeyi, önergede kabul edilen şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,, Ka
bul edilmiştir. 

Kitaplığın yönetimi : 
Madde 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki

taplığı teşkilât bakımından. Millet Meclisi Başkan
lığına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortakla
şa ilgilendiren hususlarda Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının mütalâası alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Ben istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
Lütfen kısa olsun çalışma süremiz doluyor efen

dim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım, merak buyurmayın, konuşmam 
kısa olacak. 

Efendim, Millet Meclisinin kabul ettiği metinde 
2 nci maddenin ikinci paragrafında «Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisini ortaklaşa ilgilendiren hu
suslar, Birleşik Başkanlık Divanınca karara bağlanır.» 
denmiştir. Bizim Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metinde «... hususlarda Cumhuriyet Se
natosu Başkanının mütalâası alınır.» denerek bir ilâ
ve yapılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanının mütalâası müs
pet olmadığı takdirde Komisyon ne yapacaktır? 

Birleşik Başkanlık Divanınca karara bağlanması, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının mütalâasının alın
masından yeğdir. Netice alınabilir. Bunda netice al
maya imkân yoktur. 

Tetkiklerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 
Madde 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu Ko
misyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Ku
rullarınca seçilmiş beşer üyeden kurulur. 

Kitaplık Karma Komisyonu ilk toplantısında, ara
larından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi üyelerinden birer sözcü ve bir kâtip se
çer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonun sekreterlik 
hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 

Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli olarak 
çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her türlü ya
yını, gerekli araçları ve malzemeleri seçmek ve sa-
tınalmak ve personel ücretleri dışındaki her türlü 
harcamaları yapmak hususlarında karar verme yetki
si Kitapl'k Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçesini 
de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

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

Bu maddeyle ilgili bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 500 sıra sayılı Kanun teklifi
nin 3 ncü maddesinin dördücü paragrafındaki «mal
zemeleri» kelimesinin «gereçleri» olarak düzeltilme
sini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ

KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Takdir Yü
ce Heyetindir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ HASAN 

TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) — Takdire bı
rakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve İdareci Üye arkada
şımız takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kitaplık hizmetleri : 
Madde 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır : 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş 

kataloguna ve sınıflandırma sistemlerinden en uy
gun olanını saptayıp uygulamak. 

b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları tara
fından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ihtiyaç
larını en kısa zama.nda ve en iyi biçimde karşılamak. 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin çalış
maları için yararlanmasın! sağlayacak çevirileri yap
mak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazlarından 
çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde ya
rarlanmak ve üyeleri yararlandırmak. 
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e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
bancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğren
melerini sağlamak amacıyle yeni tekniklere uygun dil 
laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, 
tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınları ve kap
sadıkları konuları üyelere duyurmak için ayda bir 
bülten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin gerektir
diği diğer yayınları yapmak. 

g) Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuru
luşlar ile bunlara bağlı olarak çalışan kurumların ya
yınlarını üyelerin yararlanmaları için izlemek ve top
lamak. 

VI. — SORULAR 

A) YAZILI SOI 

l. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumlarına 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı 
Çağlayangil'in yazılı cevabı. (71362) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Dışişleri Bakanı tarafından Ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim, 

• Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 
Kıbrıs toplumları arasındaki anlaşmalarda, nüfus 

farkından ziyade eşit haysiyet ve eşit hak esasına da
yanılacağına inanıyorum. Bazı konularda nüfus esa
sına göre tanınacak haklarda, Türk ve Rum toplum
larının nüfus saysını tespit ederken Kıbrıs menşeli 
oluşları esas alınmalıdır. 

1878 den bu güne kadar Kıbrıstan göç ederek 
başka Devletlerin uyruğuna girenlerle, başka ülkeler
den gelerek Kıbrısa yerleşenlerin miktarını tespit et
mek gerekir. 

1878 den önce Türk toplumunun çoğunlukta olu
şunu, gayrimenkullerin tapu kayıtlarında kanıtlamak
tadır. îngiliz işgalinden sonra Türk toplumu üzerinde
ki baskı artmış ve 1923'ten sonra dayanılmaz hale 
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h) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin icabet-
tirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek. 

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

Bu maddenin müzakeresi bitmiş ve verilmiş olan 
önergelerin işleme tabi tutulmasına sıra gelmiştir. 
Ancak, çalışma süremiz dolduğu için gelecek birle
şimde bu önergelerin işlemiyle müzakerelere başlana
caktır. 

Alınmış olan karar gereğince 27 Haziran 1975 
Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

VE CEVAPLAR 

U VE CEVABI 

gelmiştir. Kıbrıs menşeli Türkler göçe zorlanırken Yu-
nanistandan akın eden Rumlarla Ada doldurulmuş
tur. 

Türkiye ve İngiltere Garantör Devletler olduğu 
için Kıbrıslı Türkler can ve mal güvenliğini sağlamak 
amacı ile bu Devletlere sığınmış ve uyrukları altına 
gitmiştir. Fakat Kıbrısla olan bağlarını kopartmamış 
ve her an doğacak imkânı beklemişlerdir. 

Şu halde Kıbrıs Türk toplumu hesap edilirken, sa
dece Kıbrıs'ta bekleyenleri değil, zorlamalarla öz yurt
larından kaçırılan bu insanları da hesaba katmak ge
rekir. 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin Anayasası ve ya
pılacak anlaşmalar bunları da Türk toplumu kapsa
mına almalıdır. 

Yukarıda özetini yaptığım gerçek nedenlere daya
narak: 

1. — Kıbrıs menşeli olup da zorlamalarla yurtla
rından kaçırılan Türklerden Adaya dönmek isteyen
ler, Kıbrıs Türk Federe Devletini teşkil eden Türk 
toplumuna dahil edilecek midir? 

2. — Yunanistan menşeli olup da sonradan Kıb
rıs'a yerleşen Rumlar, Kıbrıs Rum toplumu içinde 
kabul edilecek midir? Böyle bir kabul, Türk toplumu
na karşı Rumlara bir avantaj sağlayacak mıdır? 
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T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 24 . 6 .1975 

Sigm (Siyd) 
Sayı : 5009-1698-16 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : 28 Mayıs 1975 tarihli ve 6312-2908-7/362 
sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hamdi 
Özer'in ilgi'de kayıtlı yazılarının ekinde yer alan Kıb
rıs'a ilişkin soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

Soru 1. — Kıbrıs menşeli olup da zorlamalarla yurt
larından kaçırılan Türklerden Adaya dönmek iste
yenler, Kıbrıs Türk Federe Devletini teşkil eden Türk 
toplumuna dahil edilecek midir? 

Cevap 1. — Kıbrıs dışında bulunan Kıbrıslı Türk
lerin diledikleri takdirde Kıbrıs'a dönerek Kıbrıs Türk 
Toplumuna dahil olmaları tabiidir. Uygulama bu is
tikamettedir. Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası 
üzerinde yapılan halk oylamasının Kıbrıs dışında bu
lunan Kıbrıslı Türklere de teşmil edilmiş olması bu 
maksada matuftur. 

Soru 2. — Yunanistan menşeli olup da sonradan 
Kıbrıs'a yerleşen Rumlar, Kıbrıs Rum toplumu için
de kabul edilecek midir? Böyle bir kabul, Türk top
lumuna karşı Rumlara bir avantaj sağlayacak mıdır? 

Cevap 2. — Rumlar Kıbrıs'ta hali hazırda esasen 
nüfus bakımından avantajlı durumdadırlar. Kıbrıs ta-
biyetine geçmiş olan Yunanlıların sağladığı avantaj 
ancak uzun vadeli bir nüfus politikası ile telâfi edile
bilir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası ve Baraj Gölü mn Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşmamn 

Onaylanmasınm Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgürieş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
•M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 138 

Kabul edenler : 137 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 40 

Açık üyelikler : 6 

[Kdbıöl edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Gem al ettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kahay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetiıı 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lııtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ1 Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali xllkan 

KOCAELİ 
Lütfİ Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmuıncu 

MALATYA 
Hamdi Özer 
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MANİSA 
Doğan Banrtçuoğhı 
Oral Karaosrnanoğlıı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mettıteşeoğîu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cönrert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertür'k 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atavurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONCRJLDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Şerif Tüten 
Bahrive Ücok 

[Çckiııscr] 
BURSA 

Şeref Kayalar 

[Oya Kah!mayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ah Celâlettin Coşkun (I.) 

• 

] 
1 

BALIKESİR 
Hi k m et Asi an o ğl u 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

j GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 

[Açık ü 

Vııkara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Ĵiğde 1 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F eyy a t 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyur t ' 

MANİSA 
A. Orhan Süersaıı 

yelikler] 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

ORDU 
Selâhattin Acar-

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
ü. Lûtfi Hoca oğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANI N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlı 
Hüsamettin Çelebi (İ.) 
Özer Derbil 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 

1 
1 

5 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasansma Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Kara matı 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 48 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESJR 
Raif Eriş 
Cemal ettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergencli 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdetm 
Fikret Gündoğaaı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı At al ay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin I^alpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet. Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğfti -
Oral Karaosnıanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Bakkal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
V / ö I U r t i i Ü U U U U g l U 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendcei 

SİİRT 
Süreyya Öner 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukaddar Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun (I.) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

(Çekinser) 

BURSA 
Şeref Kayalar 

[Oya katılmayanlar] 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 

İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(I. A.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Do$an 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya İ 
Niğde 1 

Samsun 1 
Tunceli 1 

Yekûn 6 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 

Nihat Erim 
Nakıı Talû 
Şerif Tüten 
Bahriye Uçok 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin; Çelebi (İ.> 
Özer Derbil 
Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Halil Tunç, 
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Ege Üniversitesi 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aiksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapana 
Yiğit KöTser 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy Yarenler .- 120 

Kabul edenler : 120i 
Reddedenler 
Oekinserler 

Oya katılmayanlar : 58 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edtrütr] 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Oemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıoalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddm Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yal'çuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deiiveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdeım 
Fikret Gündoğam 

IZMIR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan Karajküçük 
KARS 

Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERI 
Hüseyin Kalpalklıoğlı? 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait? Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meîtıteşeoğlu 

MUŞ 
Isftnail İlhan 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Hüseyin Avnı Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baytkal 
Şevfket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman .Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İneheyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
İbrahim Halil B alkış 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mdhmet Ali Pestile i 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Bıykara 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 
Naim Talû 
Şerif Tüten 
Bahriye Üeok 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHUSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfravî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Ş&rafettin Paker 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun (İ.) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(İ. A.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Hasan Engeçen 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Teikin Arıburun 
(Başkan) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz (B.) 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliîgil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öihat Alpan 
Selâhaddiri Babüroğlu 
Hüsamettin' Çelebi (1.) 
Özer Der bil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

69 NCU BİRLEŞİM 

26 . 6 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız üye seçimi. 
4. — Dışişleri Bakanının, dış politikadaki son ge

lişmeler konusunda gündem dışı olarak verdiği bilgi 
hakkında grupların yapacakları konuşmalar. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
rv 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi, (10/71* 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs

nü DikeçligiFin, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata^ 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9i — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakam 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner^ 
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (iq/44) (Dağıtma tarihi : 24 .2 .1975) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
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Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplan İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesin hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4 . 1975) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesaplan hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncelemek Ko
misyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Dağılma ta
rihi : 23 . 6 . 1975) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası idare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararlan 
(Dağıtma tarihi : 1 6 . 1 2 . 1974) 

23. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

24. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 

5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 58S4 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nczahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Soimaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldrya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13,- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

25. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 5 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

28. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 , 3 . 1975) 
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29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka

nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 .1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

30. —• Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları ( C Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 saydı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakam) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

33. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19. 6.1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1 9 7 5 ta
rih ve 31. sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28. 5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5(33 sayılı Pakize îzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 50, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C, Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 .1974 tarih ve 49, 
6 .3 .1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 •. 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se-. 
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
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6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporlar. (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Kanna Komisyonu j 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eîki Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . i975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta

lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4 186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. ,— Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgrye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato-



su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

49. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı. -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erktıl vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 393"e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

50. — Ziya Müezzinoğlu nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Gene! 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 123 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

51. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . İ969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

52. '— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo

nunun, 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6. 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

53. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı nm Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatom Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı nm Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsalın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

58. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/298; C. Senatosu : 1/354) (S. Sayısı : 496) 
(Dağıtma Tarihi : 1 2 . 6 . 1975) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İn
şası ve Baraj Gölünün Teşekkülü konusunda İşbirli-. 
ğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
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kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle- j 
ri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonla
rı raporları. (M. Meclisi : 1/6; C. Senatosu : 1/346) 
(S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) (Bitiş 
tarihi : 23 . 8 . 1975) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergi
lendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 
Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet | 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 1/64; C. Se
natosu: 1/347) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 23 . 8 . 1975) i 

3. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/101; C. Se-

•+*—-•* 

natosu : 2/88) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 30 . 8 . 1975) 

4. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniver
siteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Genç
lik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 2/249; C. Senatosu : 2/86) (S. Sa
yısı : 498) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) (Bitiş ta
rihi : 23 . 8 . 1975) 

5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/288; 
C. Senatosu : 2/90) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tari
hi : 19 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 12 . 9 . 1975) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/215; 
C. Senatosu 2/87) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 23 . 8 . 1975) 

* • • • » * 



Toplantı .' 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 492 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle
ri Birliği Hükümeti arasında Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde 
Baraj İnşası ve Baraj Gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine da
ir anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Komisyonları ra

porları (M. Meclisi : 1/6; C. Senatosu : 1/346) 

(Not: M. M. S. Sayısı: 160) 

•ft t 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . 23 . 5 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 137 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, -
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj inşası ve baraj gölinün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 9 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 20, 
22 . 5 . 1975 tarihli 78 ve 80 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 160) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 29 . 5 . 1975 

Karar No. : 26 
Esas No. : 1/346 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında sınırdaki Arpaçay 
(Ahuryan) Nehrinde baraj inşaası ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun tasarısı, Komisyonumuzun 29 . 5 . 1975 tarihinde ilgili bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakiyle yapılan toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde açıkça belirtildiği gibi, Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından inşası öngörülen 
Arpaçay Barajında düzenlenen sularda, taraflar yarı yarıya istifade edecekler ve T. C. tarafından İğdır Ovası 
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ve yine barajda düzenlenen suların Araş Nehrinden gelen sularla birlikte kullanılması suretiyle T. C. tarafın
da 66 000 hektar saha sulanabilecektir. Bu suretle bu bölge halkının ekonomik ve tarımsal alanda kalkınma
sı için gerekli unsurlar sağlanmış olacaktır. 

Böylece Komisyonumuz tasarının gerekçesini benimsemiş ve tasarıyı Millet Meclisinden gelen şekliyle ay
nen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile takdim 
olunur. 

Başkan 
Bitlis 

K. İnan 

Üye 
Niğde 

H. Avni Göktürk 

Üye 
Bursa 

S. Ural 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
C. Bşk. S 

Başkanvekili 
Ankara 

H. O. Be kata 

Sözcü 
İstanbul 
E. Adalı 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 
İmzada bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

N. Çağatay 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
. Ü. C. Bşk. S.Ü. 

Nihat Erim Ö. Derbil 

Üye 
İzmir 

M. Bozoklar 

Üye 
Giresun 

/. Topaloğlu 

Üye 
Trabzon 

R. Zaloğlu 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

M. Vural 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 11346 
Karar No. : 25 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

5 . 6 . 1975 

YUksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri arasında sınırdaki 
Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde baraj inşası ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliğine dair Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mayıs 1975 
tarihli ve 137 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5 Ha
ziran 1975 tarihli Birleşiminde Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında, 
sınırdaki Arpaçay Nehri üzerinde yapılacak olan barajın inşası ve baraj gölünün teşekkülü konusunda işbirliği 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 492) 
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Arpaçay Barajında toplanacak sulardan taraflar yarı yarıya faydalanacaklar ve Türkiye bu suyla İğdır Ova
sını sulayacaktır. 

Halen 8 000 hektar saha Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliğinin ortak tesisi olan Araş Nehri üze
rindeki Karakale Serdarabat regülatöründen alman su ile sulanmaktadır. Ayrıca 26 000 hektar saha yeraltı 
suyu gibi diğer tedbirlerle sulanabilmektedir. Bu yeni proje ile sulanabilir saha 66 000 hektara çıkarılırken 
İğdır ve Dil ovalan sulanacaktır. 

Baraj, iki ülke arasında sınır teşkil eden Arpaçay Nehri üzerinde, Araş ve Arpaçay nehirleri kavşağının 
47 kilometre menbaında ve Kars ili sınırları içindedir. Böylece baraj tesisleri ile rezervuar sahası kısmen 
memleketimizde kısmen de Sovyetler Birliği topraklarında yer almaktadır. 

Baraj inşası ile ilgili masraflar hazırlanan projeye göre 16,6 milyon ruble tahmin edilmektedir. Taraf
lara düşen hisse c/c 50 oranında olacaktır. Bunun yanı sıra anlaşmanın diğer maddelerinde Türkiye lehine 
hükümler getirilmektedir. 

Türkiye'ye düşen hisse ilk tahminlere göre 26 598 000 TL. olarak hesap edilmiştir. 
Bunun yanı sıra barajın inşası süresince geçiş kolaylıkları ile barajın inşasından sonra göl üzerindeki hu

dut çizgisinin şamandıralarla tespiti gibi hususlar da Anlaşmanın kapsamında yer almaktadır. 
Barajın Ülkemize getireceği yararlan gözeten Komisyonumuz Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunma

sını öngören işbu tasarıyı benimsemiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Anlaşmanın biran önce yürürlüğe girmesinde yarar gören Komisyonumuz tasarının Genel Kurulda 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda da istemde bulunulmasını karar a'tına almıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkan Vekili Sözcü 
Ankara Konya Kahraman Maraş 

Y. Köker F. Özlen A. Karaküçük 

C. Bşk. S. Ü. Diyarbakır Edirne 
N. Talû A. Erdoğan M. N. Ergendi 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas Tabiî Üye Trabzon 
K. Kangal S. Karaman A. Ş. Ağanoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Urfa Yozgat 
/. H. Balkın V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Yozgat 

S. Ergin 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 492) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti Arasında Sınır
daki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde 
Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Te
şekkülü Konusunda İşbirliğine Dair 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26 Ekim 1973 ta
rihinde Ankara'da imzalanan «Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti arasında sınırda
ki Arpaçay (Ahuryan) nehrinde 
baraj inşası ve baraj gölünün te
şekkülü konusunda işbirliğine dair 
Anlaşma» nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun, Anlaş
manın onay belgelerinin teati edil-
mesİ5-le yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti Arasında Sınır
daki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde 
Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Te
şekkülü Konusunda İşbirliğine Dair 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince 
kabul edilen 3 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Hükümeti Arasında Sınır
daki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde 
Baraj İnşası ve Baraj Gölünün Te
şekkülü Konusunda İşbirliğine Dair 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 492) 



Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 493 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bazı hu
susların düzenlenmesine ilişkin Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 

ve Plan Komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 
1/347) 

(Not : M. M. S. Sayısı: 161) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 5 . 1975 
Sayı : 568 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Ön
lenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : 
Bu tasarı 14 . 3 . 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 20, 

22 . 5 . 1975 tarihli 78 ve 80 nci Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 161) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Karar No. : 27 29 . 5 . 1975 
Esas No. : 1/347 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 5 . 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bâzı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 29 . 5 . 1975 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcile
rinin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarının gerekçesinde belirtildiği gibi bu Anlaşma, iki memleket arasında gelir ve servet vergilerinde çifte 
vergilendirmeyi önlemekte ve her iki memleket arasında ticaret, iktisat, kültür ve işçi akımı ilişkilerinde do
ğabilecek vergi meselelerini düzenlemektedir. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Norveç sermaye ve teşebbüsünün kendi amaçlarımıza uygun şekil ve 
şartlar altında yurdumuza gittikçe artan seviyelerde gelmesi olanağı sağlanacaktır. 

Komisyonumuz tasarının gerekçesini böylece benimsemiş ve tasarıyı Millet Meclisinden gelen şekliyle ay
nen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile takdim 
olunur. 

Başkan 
Bitlis 

K. İnan 

Başkanvekiii 
Ankara 

H. O. Bekata 

Sözcü 
istanbul 
E. Adalı 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Niğde 

H. Avni Göktürk 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

M. Bozokla, 

Üye 
Trabzon 

R. Zaloğlu 

Üye 
Bursa 

S. Ural 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

N. Çağatay 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Giresun 

/. Topaloğlu 

Üye 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İmzada bulunamadı. 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Nihat Erim 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S.Ü. 

Ö. Derbil 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

M. Vural 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 493) 



Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/347 
Karar No. : 26 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

5 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenme
sine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mayıs 1975 tarihli ve 568 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 5 Haziran 1975 tarihli Birleşiminde, Dışişleri ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendir
menin önlenmesine ve diğer bazı hususların düzenlenmesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
masını öngörmektedir. 

31 maddeden oluşan anlaşma, yabancı sermayenin Türkiye'ye akışı, sermaye yanında bilgi transferinin de 
kolaylaştırılması açısından bazı tedbirleri de, gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesinin 
yanı sıra bünyesinde getirmektedir. Özellikle, planlı kalkınma döneminde yabancı sermaye ve teknoloji akımı
nın memleketimiz lehine kullanılabilmesi açısından anlaşmanın sağlıyacağı yarar büyüktür. Norveç sermaye
sinin Türkiye'de elde edeceği temeddü, faiz ve gayri maddî hak bedelleri üzerinden vergi ve kesinti hakla
rımız azamî derecede saklı tutulmaktadır. Böylece memleketimizin faiz ve temettüler açısından bir kaybı 
söz konusu olmamaktadır. 

Anlaşmanın memleketimize sağlıyacağı yararları gözeten Komisyonumuz, işbu tasarıyı benimsemiştir. 

II) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III) Anlaşmanın bir an önce yürürlüğe girmesinde yarar gören Komisyonumuz, tasarının Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

C. Bşk. S. İJ. 
N. Talû 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkan Vekili 
Konya 

F. Özlen 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sivas Tabiî Üye 
K. Kangal S. Karaman 

Toplantıda bulunamadı. 

Urfa 
/. H. Balkıs 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Yozgat 

S. Ergin 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 493) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirme
nin Önlenmesine ve Diğer Bazı 
Hususların Düzenlenmesine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu
riyeti ile Norveç Krallığı arasında 
16 Aralık 1971 tarihinde Ankara' 
da imzalanan, Gelir ve Servet Ver
gilerinde Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesine ve Diğer Bazı Hu
susların Düzenlenmesine İlişkin An
laşmanın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun sözü 
geçen Anlaşmaya ilişkin onay bel
gelerinin teati tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirme
nin Önlenmesine ve Diğer Bazı 
Hususların Düzenlenmesine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen 2 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince 
kabul edilen 3 ncü madde aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç 
Krallığı Arasında Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirme
nin Önlenmesine ve Diğer Bazı 
Hususların Düzenlenmesine İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin 1 nci maddesi Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin 2 nci maddesi Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin 3 ncü maddesi Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 493) 



Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 494 

2 5 . 6 . 1 9 7 3 Günlü ve 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun 212 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Komisyonlarından 
3'er Üye Alınmak Suretiyle Kurulan Geçici Komisyon Raporu 

(M. Meclisi : 2 /101; C. Senatosu : 2 /88) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 84) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 5 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 340 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 5 . 1975 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyle kabul edilen, 
25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 6.2. 1974 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29 . 5 1975 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 84) 

Geçici Komisyonun raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 9 . 6 . 1975 
Esas No. : 2188 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 5 . 1975 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında - Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un - kanun teklifi, Devlet Bakanı ve yetkilileri ile 
imar ve îskân Bakanı ve yetkililerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzun 6.6. 1975 ve 9 . 6 . 1975 tarihli 
birleşimlerinde tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan inceleme neticesinde : 
Teklifin 1 nci maddesiyle 1757 sayılı Kanunun 212 nci maddesine eklenmesi istenen birinci fıkra 6785 sa

yılı Kanuna göre esasen mahallî idarelerin ve Devletin kontrolünde bulunan sahalarla ilgili hüküm getirdiği 
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cihetle Komisyonumuzca aynen kabul olunmuş, ancak; 400 dönümü geçen yeni yerleşme planlarının onanma
sında yine Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının görüşünün alınmasının yerinde olacağı kanaatine varıl
mıştır. Madde buna göre tanzim edilmiştir. 

Kanun teklifinde yer alan ikinci fıkranın ise; Toprak ve Tarım Reformunun uygulamasında ilerde ak
saklıklar doğurabileceği düşünülerek, bu fıkranın metinden kaldırılması yerinde görülmüştür. Bu durumda ka
nun teklifinde yer alan «fıkralar» yerine «fıkra» olarak düzenlemesi yoluna gidilmiştir. 

Kanun teklifi, 1757 sayılı Kanunun 212 nci maddesinde her hangi bir değişiklik getirmeyip, sadece bir 
fıkra eklenmesini öngördüğünden, kanun teklifinin başlığı da, «25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve 
Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi» şeklinde düzen
lenmiştir. 

Kanun teklifinin bir an önce kanunlaşması zarurî görülmüş, Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görü
şülmesi temennisiyle, 

Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Kütahya Yozgat 

M. N. Ergendi A. Öztnumcu V. Uyar 

Malatya U^ak İzmir 
İV. Akyurt M. F. Atayurî M. Bozoklar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye Balskesir Giresun 
S. O'Kan N. Sarlıcalı î. Topaloğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Denizli Ankara 
H. Tunç A. K. Turgut M. Vural 

Toplantıda bulunamadı. İmzada bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 494) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

25 , 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Belediye sınırları içinde veya 6785 sayılı İmar Ka
nununun 47 nci maddesine göre kabul edilen mücavir 
sahalarda veya 6785 sayılı Kanuna 17 . 7 . 1972 gün
lü ve 1605 sayılı Kanunla eklenen 8 nci Ek maddede 
belirtilen yerlerde bulunup da, İmar ve İskân Bakan
lığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili kanunla
rın uygulanması için ayrılan alanlar veya İmar plan
larında belirli bir amaca ayrılması uygun görülen yer
lerin planlamasında, plan ve değişikliklerin onanma
sında ve bu yerlerde, ifraz ve tevhit işleri dahil ol
mak üzere, yapılacak her türlü uygulamada, ayrıca 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine ve 
Bakanlar Kurulu kararı alınmasına lüzum yoktur. 

Toprak ve Tarım Reformu uygulamasına başlan
mayan bölgelerde, yukarıda belirtilen yerler dışında 
olmakla beraber, köy sınırları içinde bulunan ve ko
nut veya turizm veya sanayi tesisleri veya köy kal
kınması amacını güden diğer tesislerin yapılmasında 
ve bunların yapılacağı alanların lüzumu halinde ve 
tapudaki vasıfları arsa olarak değiştirilmek şartıyle, 
parçalara bölünmesinde de yukarıdaki fıkralarda sö
zü geçen izin ve kararın alınması gerekmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

..».. 
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i GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 Sayılı Toprak ve Tarım 
j Reformu Kanununun 212 nci maddesine bir fıkra 
I eklenmesi hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 Sa
yılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

j Belediye sınırları içinde veya 6785 Sayılı İmar 
Kanununun 47 nci maddesine göre kabul edilen mü
cavir sahalarda veya 6785 Sayılı Kanuna 17.7.1972 

I günlü ve 1605 Sayılı Kanunla eklenen 8 nci Ek 
I Maddede belirtilen yerlerde bulunup da, İmar ve İs-
I kân Bakanlığınca gecekondu veya tabiî âfetlerle ilgili 
I kanunların uygulanması için ayrılan alanlar veya 

İmar planlarında belirli bir amaca ayrılması uygun 
görülen yerlerin planlamasında, plan ve değişikliklerin 

I onanmasında ve bu yerlerde, ifraz ve tevhit işleri 
dahil olmak üzere, yapılacak her türlü uygulamada, 

[ ayrıca Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığının 
iznine ve Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına lüzum 
yoktur. Bu gibi yerlerde 400 dönümü geçen yeni yer-

j leşme yerlerinin planlarının onanması Toprak ve 
I Tarım Reformu Müsteşarlığının iznine bağlıdır. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

;.«... 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 494) 





Toplantı : 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 496 

Ege Üniversitesi 1975 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/298; C. Senatosu : 1/354) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 6 t 6 ._ 1975 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1969/2839 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 26 .5 .1975 
tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 

1. — Ege Üniversitesinin : 
a) Kurulması kararlaştırılmış bulunan «Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu» na ait, akademik ve 

idarî kadrolar 1975 yılı Bütçesi hazırlıkları sona erene kadar verilmemiş ve bu hizmetlerin yürütüldüğü 
faaliyetlere ayrıca bir ödenek tahsisi düşünülmediğinden, ilgili faaliyetler açılmamıştır. 

Bu okulla ilgili akademik kadrolar 1 8 . 3 . 1975 tarih ve 1869 sayılı Kanunla, idarî personel kadroları 
da Bakanlar Kurulunun 16 . 2 . 1975 tarih ve 7/9619 sayılı kararıyle verilmiş bulunmaktadır. 

1975 - 1976 ders yılında adı geçen okulun faaliyete geçebilmesini sağlamak üzere, idarî personel için İÜ 
aylık, akademik personel için de 7 aylık olmak üzere personel giderleri ödeneği olarak 1 903 511 liralık, 

b) Eczacılar ve Sosyal Bilimler fakültelerinin % 1 ek karşılıkları için 1975 yılı Bütçesine konulmadığı 
anlaşılan 32 895 liralık, 

Olağanüstü ödeneğin tasarıya ekli harcama kalemlerine verilmesi zorunlu görülmüştür. 

İkinci Madde : 
Eklenmesi derpiş olunan 1 936 406 liralık ek ödeneğin Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(B) işaretli cetvelin (3) Kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) Kod numaralı (Hazine yardımı) ke
simine eklenmesi gerekmektedir. 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/298 
Karar No. : 82 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

10 . 6. 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta 
sarısı, Maliye Bakanlığı ve ilgili hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü, 

Tasarı, gerekçesi ile verilen bilgilerden 1 nci madde ile kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen prog
ramlara (1 936 406) liralık olağanüstü ödenek verilmesini, 

2 nci madde ile verilen bu ödeneğin (B) işareth" cetvele eklenmesi öngörülmekte olduğu anlaşılmıştır. 
Komisyonumuz tasarıyı olumlu bularak cetveli ile birlikte aynen kabul etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Adıyaman 
A. Unsal 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Giresun 
O. Yılmaz 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Edirne 
M. Nafiz Er geneli 

İçel 
/'. Göktepe 

İstanbul 
N. Ölçen 

İstanbul 
M. Parlar 

İstanbul 
M. Tüzün 

Kars 
K. Okyay 

Kayseri 
C. Cebeci 

Kocaeli 
S. A kay 

Konya 
F. Özlen 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kütahya 
M. Ersoy 

Malatya 
M. Delikaya 

Malatya 
H. Gökçe 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
H. Okçu 

Manisa 
G. Sevil gen 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
V. Bozatlı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Tokat 
H. Abbas 

Trabzon 
Ş. Ağanoğlu 

Trabzon 
Ö. Çakıroğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı ; 496) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Eğe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yeniden açılan tertiplerine 1 936 406 liralık 
olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı 
(Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazi
ne yardımı) kesimine 1 936 406 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

26 . 5 . 1975 

Başbakan 
S. D e mir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kov an 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asildirk 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Maliye Bakanı V. 
H. Başol 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - T. ve H. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 
G. Karaca 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 496) 
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Tasarıya bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

A Ç I K L A M A 

06 

Ege Üniversitesi 
(A) 

REKTÖRLÜĞE BAĞLI OKUL VE ARAŞTİRMA HİZ
METLERİ 
BEDEN EĞİTİM VE SPOR YÜKSEK OKULU 

Eklenen 
miktar 

1 903 511 

133 

161 

90 

90 

001 Yönetim faaliyetleri 
100 Persone giderleri 
110 Aylıklar 
140 Sosyal yardımlar 

011 Lisans öğretimi 
100 Personel giderler 
110 Aylıklar 
140 Sosyal yardımlar 
160 Tazminatlar ve ödüller 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 
ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

001 T. C. Emekli Sandığına ödenen % 1 ek karşılıkları 
950 Sosyal transferler 16 165 

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 16 730 
ALT PROGRAMLARA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

103 
4 

1 312 
70 

412 
16 

626 
500 

225 
260 
900 
165 

001 T. C. Emekli Sandığına ödenen c/c 1 ek karşılıkları 
950 Sosyal transferler 16 730 

Genel toplam 1 936 406 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

(1 Sayılı Cetvel) 

Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

\>&<t 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 496) 



Toplantı : 14 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 500 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun Teklifinin, Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları (M, Meclisi : 

2/215; C. Senatosu : 2 /87) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 67) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 5 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 977 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22. 5 .1975 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kitaplığı Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 27.5.1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 20, 
22. 5. 1975 tarihli 78 ve 80 nci Birleşimlerinde görüşülerek kahul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 67) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 9 . 6 . 1975 

Esas No. : 2187 
Karar No, : 33 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mayıs 1975 tarihli ve 977 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 9 Haziran 1975 tarihli Birleşiminde teşkil 
olunan Alt Komisyon tarafından hazırlanan metinden de yararlanılarak tetkik ve müzakere olundu. 

I) Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına en 
yararlı biçimde yardımcı olabilecek seviyede hizmet verebilecek bir teşkilât kurulmasını ve çalışma düzeninin 
gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, personelinin bütün iyiniyetli ve üstün gayretlerine ve çalışmala
rına rağmen, günümüzde sahip bulunduğu imkânlar sonucu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin 
görevlerini arzulanan etkinlik ve verimlilik içinde yerine getirebilmelerine yararlı olabilecek bir düzeyde ve iş
leyişte hizmet vermediği açık bir gerçektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, arzu edilen seviyede hizmet verebilmesini engelleyen önemli 

etkenler, eksik kadro, eksik teknik ve teknolojik kuruluş ile hizmet vermek durumunda kalmış olmasıdır. Ay
rıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı hizmet etkinliğini ve verimini artırabilecek imkânlardan da yoksun 
durumdadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığına. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin arzulanan 
etkinlik ve verimlilik içinde yerine getirebilmelerine yararlı olacak hizmetler verebilmek için gerekli kadro, tek
nik ünite, teknolojik kuruluş ve hukukî imkân sağlamayı gerçekleştirici teklif, Komisyonumuzca da benimsen
miştir. 

II) Millet Meclisi metninin 8 ve 9 ncu maddeleri ile Geçici Maddesi ve 12 ve 13 ncü maddeleri Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin isminde bir - maddî - hata tespit edilmiş ve teklifin ismi, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplığı Kanunu» teklifi şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
ancak, madde matlabı, madde metni gözetilerek «kitaplığın amacı» şeklinde değiştirilmiş ve madde metninde 
yer alan «yasama» ibaresi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin yetki ve görev alanı gözetile
rek metinden çıkartılmış ve görevlere ilişkin tabir de çoğul hale getirilmiştir. 

Madde 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
ancak, maddenin ikinci fıkrası hükmü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün bu yol
daki hükmü gözetilerek yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi esas itibariyle Komisyonumuzcada benimsenmiş, an
cak, Komisyonun teşekkül tarzına ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiş ve Kitaplık Karma Komisyonunun 
5 Cumhuriyet Senatosu üyesi ile 5 Millet Meclisinin katılması ile oluşan 10 kişilik bir Karma Komisyon ol
ması hükme bağlanmıştır. Keza, maddenin ikinci fıkrası hükmü, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İçtü
züklerinin, Komisyonlarda görev taksimine ilişkin genel nitelikteki kuralları gözetilerek, bu Komisyonun da, 
üye kâtibinin bulunması gereği üzerinde durulmuş ve fıkra bu yolda değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş. 
ancak, maddenin (c) işaretli fıkrasında 1 nci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak değişiklikte bulu
nulmuş, (f) işaretli fıkrada yer alan süre tatbikat gerçekleri gözetilerek değiştirilmiş ve madde metnine (g) 
işaretli fıkra olmak üzere yeni bir fıkra eklenerek, uluslararası kuruluşlar ile bunlara bağlı kurumların çok 
kıymetli yayınlarının da üyelerin istifadesine arzı yararlı mütalaa olunmuştur. Bu eklemenin zorunlu sonucu 
olarak da. (g) işaretli fıkranın, işareti (h) olarak değişmiştir. 

Madde 5. — Millet meclisi metninin 5 nci maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
ancak, maddenin ikinci fıkrasında bir terim değişikliği yapılmış, ayrıca, üçüncü madde yeniden düzenlenerek 
Sınav Kurulu'nun ne yolda kurulacağı, Karma Komisyonun ihtiyaçlara göre vereceği karara bırakılmış, dör
düncü fıkraya bir eklemede bulunularak alt derecedeki memurların tabi olacakları atanma statüsü belirlen
miş ve bu maddenin sonundaki «anlaşmalı» tabiri, Devlet Memurları Kanunundaki ilgili tabir esas alınarak 
değiştirilmiş ve ayrıca, yine Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Anayasanın 117 nci maddesi 
hükmü gözetilerek maddenin son fıkrası metinden çıkartılmıştır. 

Madde 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci • maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş 
ancak, «gruplar» ile ilgili hüküm gereksiz bulunduğu cihetle metinden çıkartılmış ve ayrıca Türkiye Büyük Mil
let Meclisi eski üyelerinin de bütün bu imkânlardan yararlanabilecekleri hususuna açıklık getirmek üzere bu 
yolda düzenlemede bulunulmuştur. 

Madde 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
ancak, madde ifade biçimi bakımından düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Madde 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
ancak, madde metninin sonundaki «bir» tabiri metinden çıkartılmış ve maddenin düzenleme konusunun da 9 
ncu maddedeki yönetmelik kapsamında olacağı belirtilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 500) 
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Madde 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi esas itibarı ile Komisyonumuzca da benimsenmiş, 
ancak, madde metninde 1974 malî yılı bütçesine yapılan atıf, bir maddî hata sonucu metinde bu şekilde yer 
aldığı tespit olunarak değiştirilmiş ve doğrulanmıştır. 

İşbu raporumuz, gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rcndeıi 

Sözcü 
Eskişehir 

Ö. Ucuzal 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
İmzada bulunamadı. 

Amasya 
M. Zeren 

Artvin 
R. Kocaman 

İmzada bulunamadı. 

Bursa 
§. Kayalar 

İmzada bulunamadı. 

C. Bşk. Seç. Üye 
Söz hakkım saklıdır. 

F. Çelikhaş 

C. Bşk. Seç. Üye 
iV. Erim 

Gaziantep 
/. T. Kutlar 

Hatay 
M. Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
F. H. Esatoğht 

İstanbul 
R. Erdem 

İmzada bulunamadı. 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

imzada bulunamadı. 

Zonguldak 
M. A. Pestiki 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2187 
Karar No. : 30 

Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 

9 . 6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mayıs 1975 tarihli 80 nci Birleşiminde açık oyla kabul edilen, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplığı kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanhğının 23 Mayıs 1975 tarihli ve 977 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 9 Haziran 1975 tarihli Birleşiminde tet
kik ve müzakere edildi. 

I. - Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına 
en yararlı biçimde yardımcı olabilecek seviyede hizmet verecek bir teşkilât ve çalışma düzenini gerçekleştire
cek kanunî düzenlemeyi öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, personelinin bütün iyi niyetli ve üstün gayretlerine ve çalışma
larına rağmen, günümüzde sahip bulunduğu imkânlar sonucu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üye
lerinin yasama görevlerini arzulanan etkinlik ve verimlilik içinde yerine getirebilmelerine yararlı olabilecek 
bir düzeyde ve işleyişte cevap vermediği açıktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 500) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, arzu edilen seviyede hizmet verebilmesini engelleyen önemli 

etkenler eksik kadro ile eksik teknik ve teknolojik kuruluş ile hizmet vermek durumunda kalmış olmasıdır. 
Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı, hizmet etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek imkânlardan da 
yoksun durumdadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığına, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin yasama 
görevlerini arzulanan etkinlik ve verimlilik içinde yerine getirebilmelerine yararlı olacak hizmetler için gerekli 
kadro, teknik ünite, teknolojik kuruluş ve hukukî imkân sağlamayı öngören teklif, Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ncu maddeleri ve Geçici Maddesi ile 12 ve 13 ncü 
maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. Millet Meclisi metninin isminde bir - maddî hata -
tespit edilmiş ve teklifin ismi, «Türkiye Büyük MilletMeclisi Kitaplığı Kanunu» şeklinde değiştirilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi esas itibariyle Komisyonumuzca da benimsenmiş ancak, maddenin 
son fıkrasının bir maddî hata olarak metinde yer aldığı tespit edilmiş ve maddenin istisnai görevlendirme bi
çimine ilişkin sistemin konulabilmesi için bu fıkra metinden çıkartılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi gerek önerdiği kadro istihsal sistemi ve gerek madde metninde 
yer alan 1974 malî yılma ilişkin düzenleme, kadro istihsal sisteminin 1327 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
31 Temmuz 1970 tarihinden itibaren değişmiş olması nedeni ile benimsenmemiş ve madde, gerek bu sistem ve 
gerek ihtiva ettiği ve geçmişe ait tarih itibarı ile yeniden düzenlenmiştir. 

III. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına en ya
rarlı biçimde yardımcı olabilecek seviyede hizmet verebilecek bir çalışma ve teşkilât düzenini gerçekleştirecek 
olan işbu teklifin biran önce kanunlaşmasında yarar gören Komisyonumuz, teklifin Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

C. Bşk. Seç. Üye 
N. Talû 

Sivas 
K. Kangal 

Urfa 
İ. H. Balkıs 

Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
Konya 

F. Özlen 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Yozgat 
V. Uyar 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Kahraman Maraş 

A. Karaküçük 

Edirne 
M. N. ErgeneU 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

Muhalifim 
S. Ergin 
Elâzığ 

S. Hazerdağlı 
Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Cumhurivet Senatosu (S, Sayısı : 500) 





MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifi 

Kitaplığın tarifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınları en geniş çer
çevede izleme olanağı sağlayan ve yasama görevi nedeniyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi edinme ih
tiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

Kitaplığın yönetimi ; 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Başkanlığına 
bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortaklaşa ilgilendiren hususlar, Birleşik Başkanlık Divansnca 
karara bağlanır. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili : 

MADDE 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu Ko
misyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Kurullarınca seçilmiş beş Cumhuriyet Senatosu Üyesi, 
on Millet Meclisi Üyesi olmak üzere en az onbeş üyeden kurulur. 

Kitaplık Karma Komisyonu ük toplantısında, aralarından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisi üyelerinden birer sözcü seçer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonun sekreterlik hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 
Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli olarak çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her türiü yayını, 

gerekli araçları ve malzemeleri seçmek ve satınalmak ve personel ücretleri dışındaki her türlü harcamaları 
yapmak hususlannda karar verme yetkisi Kitaplık Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçelerini de hazırlar ve Miilet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kitaplık hizmetleri : 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır : 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş kataloglama ve sınıflandırma sistemlerinden en uygun 

olanını saptayıp uygulamak. 
b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları tarafından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ihtiyaçları

nı en kısa zamanda ve en iyi biçimde karşılamak, 
c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin yasama çalışmaları için yararlanmasını sağlayacak çevirileri 

yapmak, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 500; 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu teklifi 

Kitaplığın amacı : 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı; üyelere yerli ve yabancı yayınları en geniş 
çerçevede izleme olanağı sağlayan ve görevleri nede
niyle Meclislerde duyulacak her türlü bilgi edinme ih
tiyacını karşılayan bir kuruluştur. 

Kitaplığın yönetimi: 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ki
taplığı teşkilât bakımından, Millet Meclisi Başkan
lığına bağlıdır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisini ortakla
şa ilgilendiren hususlarda Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının mütalâası alınır. 

Kitaplık Karma Komisyonu teşkili: 

MADDE 3. — Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kitaplık Karma Komisyonu yönetir. Bu Ko
misyon her iki Meclisin içtüzüklerine göre Genel Ku
rullarınca seçilmiş beşer üyeden kurulur. 

Kitaplık Karma Komisyonu ilk toplantısında, ara
larından bir başkan ve Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi üyelerinden birer sözcü ve bir kâtip se
çer. 

Kitaplık Müdürü Karma Komisyonun sekreterlik 
hizmetlerini de yürütmekle görevli danışmanıdır. 

Kitaplığın amacına uygun biçimde verimli olarak 
çalışmasını sağlamak, yerli ve yabancı her türlü ya
yını, gerekli araçları ve malzemeleri seçmek ve satı-
nalmak ve personel ücretleri dışındaki her türlü har
camaları yapmak hususlarında karar verme yetkisi 
Kitaplık Karma Komisyonuna aittir. 

Komisyon, Kitaplık kadrosu ile yıllık bütçesini 
de hazırlar ve Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kitaplık hizmetleri: 

MADDE 4. — Kitaplık hizmetleri şunlardır: 
a) Kitaplıkta mevcut her türlü yayın için çağdaş 

kataloglama ve sınıflandırma sistemlerinden en uy
gun olanım saptayıp uygulamak. 

b) Konu uzmanları ve kitaplık uzmanları tara
fından üyelerin bilgi edinme ve belge sağlama ihtiyaç
larını en kısa zamanda ve en iyi biçimde karşılamak. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 4 ncü 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 500) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazlarından çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde yararlan
mak ve üyeleri yararlandırmak. 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yabancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğrenmelerini 
sağlamak amacıyle yeni tekniklere uygun dil laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınlan ve kapsa
dıktan konuları üyelere duyurmak için 15 günde bir bülten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin gerektir
diği diğer yayınları yapmak. 

g) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin icabettirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek. 

Kitaplık personeli : 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uzmanları, belli bilim dallarında yeteneği saptanmış yabancı 
dil bilen konu uzmanları, dil öğretmenleri, çevirmenler, danışmanlar, memurlar, daktilolar, teknisyenler, cilt-
çiîer ve müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı kitaplık amaçlarım gerçekleştirecek nitelikteki kişiler arasın
dan sınavla seçilir. 

Sınav kurulu en az ikisi üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere (5) kişiden oluşur ve kitaplık karma 
komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık ve konu uzmanları yapılacak sınav sonunda Karma Ko
misyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanlığınca atanır. Bunlann dışında kalan personel ise Karma Ko
misyonun teklifi ile Millet Meclisi Başkanlığınca atanır. Hizmetin etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve temini 
güç elemenların sağlanabilmesi yönünden kitaplığa anlaşmalı uzman alınabilir. 

Bu şekilde alınacak personel için 657 sayılı Kanunun değişik 4 ncü maddesinin (B) bendindeki geçicilik 
vasfı aranmaz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 500) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

c) Yabancı dillerdeki yayınlardan üyelerin ça
lışmaları için yararlanmasını sağlayacak çevirileri yap
mak. 

d) Mikrofilm, fotokopi ve teksir cihazlarından 
çağdaş kitaplık sistemlerinin gerektirdiği ölçüde ya
rarlanmak ve üyeleri yararlandırmak. 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
bancı dil bilgilerini geliştirmek ve yeni diller öğrenme
lerini sağlamak amacıyle yeni tekniklere uygun dil 
laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak. 

f) Yerli ve yabancı kitap, dergi, gazete, bülten, 
tutanak, rapor ve benzeri her çeşit yayınları ve kap
sadıkları konuları üyelere duyurmak için ayda bir bül
ten yayınlamak ve kitaplık hizmetlerinin gerektirdiği 
diğer yayınları yapmak. 

g) Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuru
luşlar ile bunlara bağlı olarak çalışan kurumların ya
yınlarını üyelerin yararlanmaları için izlemek ve top
lamak. 

h) Meclis Kitaplığının olağan işleyişinin icabet-
tirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek. 

Kitaplık presoneli : 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uz
manları, belli bilim dallarında yeteneği saptan
mış yabancı dil bilen konu uzmanları, dil öğ
retmenleri çevirmenler, danışmanlar, memurlar, 
daktilolar, teknisyenler, ciltciler ve müstahdemlerden 
oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı kitap
lık hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikteki kişiler 
arasından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu, (5) kişiden oluşur ve kitaplık kar
ma komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık 
ve konu uzmanları yapılacak sınav sonunda Karma 
Komisyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkan
lığınca atanır. Bunların dışında kalan personel ise 
genel hükümler uyarınca Karma Komisyonun teklifi 
ile Millet Meclisi Başkanlığınca atanır. Hizmetin 
etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve temini güç ele
manların sağlanabilmesi yönünden kitaplığa sözleş
meli uzman alınabilir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

Kitaplık personeli : 

MADDE 5. — Kitaplık personeli, kitaplık uzman
ları belli bilim dallarında yeteneği saptanmış yabancı 
dil bilen konu uzmanları, dü öğretmenleri, çevirmen
ler, danışmanlar, memurlar, daktilolar, teknisyenler, 
ciltciler ve müstahdemlerden oluşur. 

Kitaplık personeli 4 ncü maddedeki yazılı kitap
lık amaçlarını gerçekleştirecek nitelikteki kişiler ara
sından sınavla seçilir. 

Sınav kurulu, en az ikisi üniversite öğretim üye
lerinden olmak üzere (5) kişiden oluşur ve Ki'aphk 
Karma Komisyonu tarafından kurulur. 

Kitaplık Müdürü, Müdür yardımcıları, kitaplık ve 
konu uzmanları, yapılacak sınav sonunda Karma Ko
misyonun teklifi üzerine Millet Meclisi Başkanlığınca 
atanır. Bunların dışında kalan personel ise Karma 
Komisyonun teklifi ile Millet Meclisi Başkanlığınca 
atanır. 

Hizmetin etkin bir biçimde yürütülebilmesi ve te
mini güç elemanların sağlanabilmesi yönünden, ki
taplığa sözleşmeli uzman alınabilir. 
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Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyasî parti grupları, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri ve üyeler dışındaki kişilerin yararlanma şartları ve 4 ncü maddedeki hizmetlerin sınır 
ve kapsamı Karma Komisyon tarafından düzenlenecek ve Millet Meclisi Başkanınca onaylanacak bir yönet
melikle tespit edilir. 

Kitaplığın çalışma suresi : 

MADDE 7. — Kitaplık, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Birleşik Genel Kurul ve komisyon toplan
tılarının devamı süresince ve tatil günlerinde üyelerin yararlanması için açık tutulur. 

Olağan çalışma saatleri dışında açık tutulan kitaplığın hizmetlerinin aksamaması için, kitaplık müdürü 
gerekli tedbirleri alır. 

Yukarıdaki süreler dışında da Kitaplığın açık tutulacağı süreler Kitaplık Karma Komisyonu tarafından 
belli edilir. 

Kitaplığa yayınların gönderilmesi : 

MADDE 8. — 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü bas-
mayazı ve resimlerden birer nüshayı Basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisr kitaplığına gönderilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar. 

Bu yolla derlenen yayınlar, Kitaplık Karma Komisyonu tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar 
Kütüphaneler Genei Müdürlüğüne devredilir. 

Kitaplık Yönetmelisi ' 

MADDE 9. — Kitaplık Kanunu hakkında hazırlanacak yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden baş
layarak altı ay içinde çıkarılır. 

Alımlarda Usul : 

MADDE 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı için yapılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı Kanunlara 
tabi değildir. 

Bu alımların yapılması usulü bir yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE 11. — 1974 yılı Bütçe Kanununa ekli Millet Meclisi kadrolarının, Kitaplık Müdürlüğü kısmına, 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Meclis Kitaplığı personeli hak
kında yukardaki 5 nci madde hükmü uygulanmaz. 
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Kitaplıktan yararlanma : 

MADDE 6. — Kitaplıktan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ve eski üyeler ile dışındaki kişilerin 
yararlanma şartları ve 4 ncü maddedeki hizmetlerin 
sınır ve kapsamı Karma Komisyon tarafından dü
zenlenecek ve Millet Meclisi Başkanınca onaylana
cak bir yönetmelikle tespit edilir. 

. Kitaplığın çalışma süresi : 

MADDE 7. — Kitaplık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Birleşik 
Genel Kurulları ile komisyon toplantılarının devamı 
süresince ve tatil günlerinde üyelerin yararlanması 
için açık tutulur. 

Olağan çalışma saatleri dışında açık tutulan ki
taplığın hizmetlerinin aksamaması için, kitaplık mü
dürü gerekli tedbirleri alır. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Alımlarda Usul : 

MADDE 10. — T. B. M. Meclisi Kitaplığı için 
yapılacak her türlü alımlar 2490 ve 1050 sayılı Ka
nunlara tabi değildir. 

Bu alımların yapılması usulü yönetmelikte tespit 
edilir. 

MADDE 11. — 1975 yıü Bütçe Kanununa ekli 
Millet Meclisi kadrolarının, Kitaplık Müdürlüğü kıs
mına, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin Geçici 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun getirdiği düzenleme
ye ilişkin gerekli kadrolar 1975 malî yılı Bütçe Ka
nununa ekli Millet Meclisi kadrolarının, Kitaplık 
Müdürlüğü kısmına ilâve edilir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin Geçici 
Maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Bu kanun Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yürütülür. 

(1) SAYILI CETVEL 

Sınıfı D. Unvanı 

Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Teknik Hizmetler 
Teknik Hizmetler 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

Kitaplık Baş Uzmanı 
Kitaplık Uzmanı 
Mikrofilm Baş Teknisyeni 
Dil Laboratuvarı Operatörü 
Çevirmen (İngilizce) 
Çevirmen (Fransızca) 
Çevirmen (Almanca) 
Şef 
Daktilo (Dil bilir) 
Daktilo (10 parmak yazar) 
Teksirci (Fotokopi için) 
Ciltci 
Ciltci 
Odacı 
Odacı 

Yekûn 
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MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(1) SAYILI 

Sınıfı D. 

Genel îdare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Teknik Hizmetler 
Teknik Hizmetler 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Genel İdare Hizmetleri 
Genel îdare Hizmetleri 
Genel idare Hizmetleri 
Yardımcı Hizmetler 
Yardımcı Hizmetler 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 

Unvanı Adedi 

Kitaplık Baş Uzmanı 
Kitaplık Uzmanı 
Mikrofilm Baş Teknisyeni 
Dil Laboratuvan Operatörü 
Çevirmen (ingilizce) 
Çevirmen (Fransızca) 
Çevirmen (Almanca) 
Şef 
Daktilo (Dil bilir) 
Daktilo (10 parmak yazar) 
Teksirci (Fotokopi için) 
Ciltci 
Ciltci 
Odacı 
Odacı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 18 
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