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büslerin istihdam ettikleri yabancı uzmanlara 
dair Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısından 
sözlü sorusu. (6/63) 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Mehmet Ali Ankan'in, Mardin vilâyetinde ya
pılan bir düğüne dair, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu, (6/58) 233 

V — SORULAR VE CEVAPLAR 234 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından 

15 . 3 i 1977 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Muş 

Mehmet Ünaldı İsmail İlham 
Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

SORULAR 

Yazdı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in, Elâzığ İline bağlı Durmuştepe köy yoluna 
dair yazdı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/710) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, yıllık bütçe görüşmeleri esnasında 
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lığına gönderilmiştir. (7/711) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, Çanakkale Petkin Fabrikası Müdü

rüne dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir,; (7/712) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Devlet İstatistik Enstitüsündeki ata
malara dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/713) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, 6.3.1977 tarihli Cumhuriyet gazete
sinde yayımlanan bir habere dair yazdı soru önerge
si. Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/714) 

— 205 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Burdur Üyesi Ekrem Kabay'in, Cumhuri
yet Senatosu adına İran'a yapılan resmî ziyaret hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bazı sayın üyelerimizin 
gündem dışı konuşma talepleri vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Sayın Ekrem 
Kabay, Cumhuriyet Senatosu adına İran'a yapılan res
mî ziyaret hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

İran Senato Başkanı Sayın Emamî'nin daveti üze
rine, Senatomuzu temsiîen bir Heyet 1 9 - 2 8 Şubat ta
rihleri arasında İran'a resmî bir ziyarette bulunmuş
tur. 

Çağdaş toplumlar arasındaki ilişkiler güler yüz, 
tatlı dil çerçevesinin ötesinde; ekonomik, kültürel, 
sosyal bağlantılar kurularak, o öze kavuşturularak an
lam kazanıyor. Kardeş, dost» sözcükleri karşılıklı 
olarak sürekli tekrarlansa bile ekonomik, kültürel bir 
içeriği yoksa nasıl kardeşlik, nasıl dostluk olduğu 
anlaşılamıyor. Anlaşılmaması bir yana, bir tür zoraki 
nikâhsızlık, bir tür ilkel gösteri olduğu kolayca an
laşılıyor. Demek oluyor ki, çağdaş uluslararası dost
lukların özünü, inanılırlığını, geçerli seviyesini ekono
mik, kültürel, sosyal ilişkilerin işlerliği gösteriyor. 
Evler arası komşulukta bile komşuluğun ölçüsü, ek
mek vermeden ekmek istemeyeceği gerçeğine daya
lıdır. 

Sayın senatörler; 
Uzun süredir ilgililerin, ilgilenmişlerin ya da gö

rev almışların demeçlerine bakılırsa, ulr.s olarak 
İran toplumu ile dostsuz, kardeşiz. Aslında tüm kom

şularımızla tüm dünya uluslarıyle dost ve kardeş ola
bilmek en doğrusudur. Komşumuz İran ile ilişkileri
mizin dostlukla kardeşlikle ilgisini; objektif ölçüler 
içinde bugünkü, dünkü ve daha önceki sorumlular, 
meraklılar, yaşamışlar çok iyi biliyorlar. Bize, İran'da 
tüm İranlı yöneticilerin gösterdiği sıcak ve yakın ilgi 
ile az sonra sunacağım objektif görüntüyü bağdaştır
ma, uzlaştırma, açıklama olanağı yoktur. 1975 ihra
catımız 25 milyon imiş, 1976 ise 40 milyon. Trilyon 
söylemeye alışmaya çağrıldığımız bir dönemde bu 
gerçeği görmeye çalışsak daha mı iyi olur diye dü
şünüyorum. (A. P. sıralarından «Alış, alış.» sesleri). 

Sayın senatörler; 
İran pek çok tüketim mallarını dış ülkelerden sa-

tınalmaktadır. Kanada neresi, İran neresi?. Maden-
suyunu Kanada'dan alıyor İran. Meyvelerin büyük bö
lümünü başka ülkelerden... Bu gerçek ortada iken, 
bizim bakımımızdan da, İran halkı bakımından da 
ekonomik ilişkilerin kardeşlik, dostluk kavramlarıyîe 
bağdaşırlık yanını iki ülkenin yöneticileri niye dü
şünmezler? Anlamak güçtür. İki kardeş ülke, komşu ül
ke olarak birbirimizden ithal, ihraç edebileceğimiz pek 
çok ma! var; ama organizasyon; ama bu konuda ge
rekli girişim ve anlaşma eksiklikleri olduğu ortada. 
Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin kurulmasında kan
dırıcı anlaşmalar bizim adımıza ne kadar sakıncalı ise, 
bir başka ülkeyi kandırmayı düşünmek daha çok tehli
keli, daha çok sakıncalıdır. Girişim ve inandırma 
konusunda kusurun bizden geldiği kaygısını taşıyo
rum. İranlı yöneticiler, Heyetimize gerçekten özen ve 
önem gösterdiler. İlişkilerimizin gelişmesinde önemli 
bir açıklıktır bu. Hatta ziyaretimizle aynı tarihe rast
layan günlerde değerli sanatçımız Emel Saym'a, Mo
dern Folk Üçlüsü'ne rahatça çalışma imkânı tamdı-

— 206 — 
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lar. Tahran Üniversitesinde, Tebriz'de rahatlıkla ça
lışma, sanatlarını sergileme imkânı tanıdılar. İnanı
yorum ki, dostluk konusunda İran yöneticileri başka 
ülkelerin yöneticilerinden daha açık, daha rahat gö
rünüyorlar. Sanatçılarımızın başarıları Tahran'da ve 
Tebriz'de günün konusu oldu. Bu sanatçılar gerçekten 
Ulusumuz adına kendi çabalarıyle toplumlar arası 
sevgi, toplumlar arası kardeşlik bağlarını kurmaya 
çalıştılar. Bu çalışma övgüye değer niteliktedir. Dış 
ilişkilerimizi düzenleyen ilgililerin bu alanda beklenen 
görevlerini yeniden gözden geçirmeleri, sanatçıları ve 
organizasyonları gerçekleştiren yöneticileri dikkatle 
dinlemeleri gereklidir. İranlı sanatçılar da ülkemize da
vet edilmelidir. Kurulmakta olan bu kültürel bağ güç
lendirilmelidir. Hatta Basınımız bu konuda daha geniş 
kapsamlı çalışabilmelidir. 

Sayın senatörler; 
İran temsilciliğimizde yetenekli ve çalışmalarîyle 

dikkatimizi çeken görevliler vardır. Ticarî ve kültürel 
alanda Dışişlerimize yapılacak öneriler geciktirilme
den dikkate alınmalıdır. Biz, İranlı yöneticilerin eko
nomik, kültürel, sosyal alanlarda istenilen gelişme
ler konusunda daha açık olabilecekleri kanısına vardık 

İlgililerin önemseyecekleri ve dikkate alacakları 
umuduyla bu konuşmayı sundum. Şahsım ve kanıma 
katılacak heyet üyeleri adına İran'da gösterilen ilgi 
nedeniyle İranlı yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. 

Yüce Senatonun sayın üyelerine saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabay. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaddin Babür-
oğlu'nun; aile münasebetlerini zayıflatmaya yönelik 
toplum yaşamını bozan kişi, ilişkilerini yozlaştıran 
filmler ve bunların yasaklanmasında İcranın ve yargı 
organlarının çelişkileri hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye Sayın Selâhad

din Babüroğlu; «Aile müessesesini zayıflatmaya yöne
lik, toplum yaşamım bozan, kişi ilişkilerini yozlaştıran 
mesajlı filmler, bunların yasaklanmasında İcranın ve 
yargı organlarının çelişkileri hakkında..» gündem dsşı 
konuşma talebinde bulunmuştur. 

Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Caddelerinde çiftlerin rahat seviştiği ülkelerde 

dahi, birbirlerini dudaktan okşayarak uçaklarda sey-
yahat edebilen, caddelerinde gezilen ülkelerde dahi gös
terilmesi yasak edilen ya da sansüre tabi tutulan 
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I Emanuella filmi hakkında sizlere bir başka açıdan bil
gi vermek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

1975 yılında Emanuella filmini İstanbul'da seyret
miştim. Ankara'ya döndüğüm zaman Sayın İçişleri Ba
kanının yanına geldim, filmi kendilerine anlattım. 
«Bu filmi görün Sayın Bakan» dedim. «Bu film öy
le zannedildiği gibi açık seçik filmler nevinden değil; 
bu filmde mesaj var; bu filmde topluma deyişler var, 
bu filmde başka şeyler var» dedim. Sayın Bakan; «Siz 
anlatınız. Ben filmi yasaklayacağım, görmeye ihtiyaç 
yok» dediler ve filmi o gece yasakladılar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Danıştayımızm 12 nci Dairesi bu filmin » 

tekrar gösterilmesine karar vermiştir. Bu filmin tek
rar gösterilmesine karar verirken Danıştay raportörü 
şu iki gerekçeye dayanmaktadır; Danıştay raportörü 
diyor ki, «Zamanımızda her alanda gelişen kadın hak-

I lan nedeni ile ona cinsel özgürlükler tanımalıdır» 
İkinci maddede ise, «Siyasal ve ekonomik özgürlüğe 
sahip kadının, cinsel özgürlüğe de sahip olmadığını 

j kabul etmek olanak dışıdır» diyor. «Emanuella filmi 
S 

I kadının cinsel özgürlüğe kavuşmasını başarılı bir si-
\ nema dili Ye tekniği ile anlatmaktadır.» diyor. 
I Sayın senatörler; 

Şimdi, o ki, film herkese gösterilmiş, o ki film 
bu açıdan bakılıyor. Ben size izninizle filmin kaba hat-

j lannı özür dileyerek arz edeyim. 
Filmde kan - kocanın cinsel ilişkisi açıkça göste

rilmektedir. Bu eğitim olabilir. Filmde kocasından ay
rı düşen kadının uçak sandalyesinde açıkça, bir baş-
kasıyle cinsel ilişkisi gösterilmektedir. Filmde uça
ğın apteshanesinde kadının cinsel ilişkisi gösterilmek
tedir. Bu da yetmiyor. Elimde erkeğin genelevdeki iliş
kisi gösterilmektedir. Filmde kadının «Bi» isimli bir 
sevici kadınla açıktan cinsel ilişkisi gösterilmekte
dir. 

Bu da yetmiyor; bu azgın, şehvet azmanı diye 
gösterilen hanıma yaşlı erkekle ilişki kurarsa, zevkin 
daha iyi olacağı ve daha tadılmamış zevk olacağı söy
leniyor. Filmde bu artist kendine bir yaşlı erkek bu
luyor. Yaşlı erkekle ilişkisini sürdürmek istiyor; ama 
yaşlı erkek öyle yapmıyor, oyalıyor, oyalıyor; hanımı 

I oğlanların, erkeklerin toplu çıplak bulunduğu bir yere 
| götürüyor. Orada daha çok Asya tipli olan çıplak oğ-
I lanların bulunduğu yerde soğan çekiyorlar; yani esrar 
t çekiyorlar. Esrar çekildikten sonra, iki erkek çocuğu-
I na boks maçı yaptırıyorlar. Bu boks maçında kaza

nan boksörü yaşlı adam alıyor; hanımla beraber, ha-
I mm da içerisinde bir iştiyakla acaba bu yaşlı erkekle 
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ne zman beraber olacağını beklerken, filmin son kıs
mında bu şehvet düşkünü rolünde bulunan ye şimdi 
kendi filminden nefret ettiğini söyleyen Silvia 
Christine, çıplak olarak; arkasında oğlan çocuğu, 
onun arkasında da yaşlı erkek olmak üzere film 
böyle bitiyor. 

Şimdi bunun.. 
ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Ye

ter artık, yeter.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, ne bi
çim müdahale ediyorsunuz efendim? Müsaade buyu
runuz. 

ADİLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Kısa 
kesin lütfen. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, siz mü
dahale etmeyiniz hanımefendi. Rica ederim efendim, 
müsaade ediniz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Şimdi benim bunu kısa kesmemi söyleyenlere söylü
yorum; toplumumuzda bu türlü.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Babüroğlu, lütfen 
karşılıklı konuşmayınız efendim. Müdahale edenlere 
cevap vermeyiniz. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım; 

Bu filmde topluma mesaj vardır. O mesajı baş
ka bir yere koyalım; mesajının ne olduğuna gelece
ğim. 

Bu filmde evli erkekle evli kadının kanun dışı 
birleşmesini teşvik vardır. Bu filmde, af edersiniz, 
genç erkeklerle ilişki vardır. Bu filmde narkotizmin 
teşviki vardır. Bu filmde esrar âleminden sonra cin
sel ilişkinin daha özendirici olduğunun propagan
dası vardır. Bu filmi açık seçik diye yargı organının 
önüne götürmek yanlıştır. İçişleri Bakanlığı bu yanlışı 
yapmıştır, filmi bu açılardan görmek lâzımdır. Çün
kü, Türkiye'de kürtajla ilgili bir film gösterildi. Bu 
konuları Tercüman Gazetesi açıkça dile getirmiştir; 
ama Tercüman Gazetesi dahi bu son çizdiğim hatlan 
dile getirmemiştir. Film sadece açık seçiklikle malûl 
değildir. Filmin mesajı vardır, film toplumu yarala
maktadır. Davayı; maksat, mahiyet ve şekil yönün
den İçişleri Bakanlığı Danıştayda savunamadığı için, 
dava tersine tepmiştir. Görüyoruz ki, İçişleri Bakanlı
ğı dün de Danıştaya müracaat ettiği bir dilekçesinde 
harcı vermeyi unutmuştur. O halde, İçişleri Bakanlığı 
dilekçe verirken eğer hukukçuları harcını vermeyi 
unutuyorlarsa, bunun üzerinde de dikkatle durmak 
lâzımdır. 

Filmin mesajı nedir? Filmin mesajı şudur: Top
lumu 21 nci Asra aile müessesesi parçalanmış, yıpran
mış ve kişileri daha çok çıkar müessesesine bağlı .ola
rak götürmek isteyenlerin sanata ve filme yerleştirdik
leri mesaj vardır. Filmdeki mesaj budur. Bundan do
layı kınamak lâzımdır. 

Ayrıca, bu filmde bir başka şey daha vardır; kâr 
hırsı vardır. Temel ilkesi, çıkar sağlamak olan sistem
lerin, ekonomik sistemlerin artık insanların belden 
aşağısına iıûp onu ticaret metaı yapmaya çalışması 
vardır. Dolayısıyle iki ekstrem tip arasında kalan 
bizlerin burada reaksiyon göstermeksizin kalmamız, 
sus pus etmemiz, kendilerini kamuoyunu temsil edi
yor yaygarasına kaptıran bazılarına eğilmemiz top
lumumuza fena yara verir, toplumu saptırır. 

Damştayın sayın üyeleri eğer filmi seyrederek ka
rar vermişlerse, kendileri, vicdanlarına ve görevlerine 
karşı suç işlemişlerdir. Eğer filmi seyretmeksizin, sey
retmeden karar vermişlerse, onun üzerinde de görev 
yönünden düşünmek lâzımdır; ama biz toplumumuzda 
hiç bir yurttaşın sekso - manyak olmasına, sapdt ya 
da esrarkeşlik anlamına gelen yollara sapmasına ve bu
nun propagandasının yapılmasına izin vermemeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toplumlar eğer hazır değillerse; bu tür hareketler 

toplumda şok yapar, toplumsal şizofreni, başlar. O 
zaman çare bulamayız. İsveç'te bu bir ölçüde başla
mıştır. İsveç'in yaşlı babalan, anaları; gençlerin nor-
kotik olaylar ve seksüel olaylardan bunalımlarını çöz
mek için bir araya gelmişlerdir, pedagoglar çare bu
lamamaktadırlar. Türk toplumunu bu tür yanlışlara 
götürmemek ve uyarmak için söz almış bulunuyo
rum. 

Ben daha fazla vaktinizi alıp aynntıya girmek is
temem. Ancak, son derece mutaassıp bir tip vermemek 
için şu hoşgörümü de anlatmak isterim. 

Değerli arkadaşlanm; 
20 nci Asırda, çağımızda cinsel yaşam felsefesi 

kuşkusuz değişmiştir. İsveç'te, Almanya'da, Fransa' 
da, İngiltere're ortaokullara kadar cinsel ilişki eğitim
leri konulmuştur. Bu cinsel ilişki Tanrı'nın bir lüt
fü kabul edilmiştir, doğrudur. İnsanın soyunun devamı 
olarak, eğer kurallara uygunu yapılırsa bu küfür de
ğildir. Ben bu tür açıklığın seçikliğin karşısında de
ğilim. Mesele toplumu yaralayan, toplumu şizofreni
ye götüren propagandaların önüne çıkabilmektir, ve 
İçişleri Bakanı tekrar bu filmi göstermeden alabilir ve 
asıl amacında yasaklatabilir. 
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Cinsel ilişki bir içdürtüdür, içgüdüdür, kabul edi
yorum ve bu duyguların sonunda hemcinsin ortaya 
çıkacağım da kabul ediyorum. Hatta bu cinsel ilişkiyi 
çocuklarımıza doğruyu söyleyerek anlatmak lâzımdır. 
Yeni felsefe diyor ki, çiçeklerin birleşmesinde, çi
çeklerin ilkahında çiçekleri; insanların ilkahında da 
insanların ortaya çıkacağını rahatça çağına gelmiş 
oln çocuklara anlatalım diyor. Ben bunlara kesin ola
rak karşı değilim; ama doğaya ters düşen cinsel iliş
kiler, hele bizim gibi hazır olmayan toplumlarda tek 
yanlı yaralar açabilir ve düzeltilmesi son derece zor 
olur. 

Ben seksin bir moral işi olduğunu, fizik yapıyla 
ilgili olduğunu, bereciyi ve verimliliğ artırdığını; ama 
bunların belli bir plan içerisinde yapılmadığı takdirde 
zararlı olduğunu ifade ediyorum. Buluğ çağındaki 
kimselerin önceden yanlış öğrendiği cinsel ilişkilerin 
sonradan sapıklıklara, sonradan birtakım başka tür 
denemelere, saldırganlıklara götüreceğini biliyorum; 
ama tekrar tekrar içişleri Bakanından rica ediyorum, 
sözlerimi uzatmadan, bu film üzerinde kesenkes dur
malıdırlar. Film çeşitli gazetelerde yaymlanılmıştır 
son zamanlarda Adalet ve Tercüman Gazeteleri dile 
getirdiler; ama hep bütün gazeteler açıklık, seçiklik açı
sından bakıyorlar. Film öyle değildir, filmin artisti 
dahi burada kendinden ve rolünden nefret ettiğini 
söylemektedir. 

Türk toplumunu bu denli uygar düzeye gelmiş ka
bul eden sayın yargıçların bir kez daha gerçekleri
mize dikkat etmelerini diler, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğlu. 

3. — Kars Üyesi Sırrı At alay'in, Yasama Meclis
lerinin 100 ncü Yıldönümü münasebetiyle yasama ha
yatımızın bugünkü yeri ve koşulları hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sırn 
Atalay; «Türk Yasama organı 100 ncü Ydına kavuş
mak üzeredir. Devlet hayatında lider organ olan ya
sama meclislerinin 100 yılı bulan varlığı önemli siyasî 
bir varlıktır. 100 ncü ylında yasama hayatımızın bu
günkü yeri ve koşulları hakkında gündem dışı konuş
mama olanak sağlanmasını saygılarımla rica ederim.» 
diyerek gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

19 Mart 1877 yılında Ulusal Genel Meclis, (Bu
günkü deyimiyle) eski deyimiyle Meclisi Umumi! 
Millî, siyasî hayatımızda ilk kez toplanıyordu. Ba
zı kaynakfara göre bu 20 Mart 1877'dir. 19 Mart 
1877 büjük bir törenle ilk yasama organının açılı
şıdır. 20 Mart 1877 Meclisi Mebusanın iik defa Baş
kanlık Divanı seçimleriyle ant içme töreninin ya
pılmasıdır, ikisi de doğrudur. Biri törendir, diğeri gö
reve başlamadır. 

19 Mart 1877'den, 1977 Mart'ına kadar geçen 
100 yıllık bir zaman dilimi içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 100 yılına bakmak zorundayız. 
Bu 100 yıllık zaman içinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi görevini hangi ölçüler içinde yerine getire
bilmiştir? 

Gerçekten egemenliği yansıtan ve egemenliğin 
kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, uhdesin
de topladığı ve üstesinden gelmeye zorunlu ve gö
revli olduğu memleket sorunlarını yerine getire
bilmiş midir? Asıl önemli oîanı da, bugün içinde bu
lunduğu sorunlar karşısında Türkiye'de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi görev şuurunu hangi ölçüler 
içinde tutabilmektedir ve bugün Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kendisine düşen görevleri yerine getiri
yor mu, getirebilecek midir? 100 ncü yılında her 
üyenin, her sade vatandaşın, her düşünen insanın 
bunun muhasebesini yapması gereklidir. 

100 yıllık yasama hayatımızı bazı bölümler içe
risinde gözden geçirebiliriz. 

1877 - 1920 dönemi meclisleri, Meşrutiyet dö
nemi meclisleridir. Bu meclislerin demokratik bir 
Anayasaya dayanan, demokratik hak ve özgürlük
leri kollayan bir meclis olduğunu iddia etmek çok 
güçtür; ama yine bir gerçek vardır ki, bu meclis
lerde; yani ne seçim güvencesi, ne gerçek anlamda 
yasama dokunulmazlığına sahip bulunmamalarına 
rağmen, 1877'nin meclislerinde milletvekillerinin 
gösterdikleri cesareti, gösterdikleri görev şuurunu 
nice nice yıllar sonra görememenin ıstırabını ta
rih kesin olarak göstermektedir. 

1877 - 1920 meclislerinin birleşik bir kaderi var
dır, hepsi feshedilmiştir. Hiçbir, meclis bu geçen 
zaman dönemi içerisinde normal müddetini doldu
rarak seçimlere gitmemiştir. Şu veya bu bahane
lerle bu meclislerin hepsi feshedilmiştir; hepsinin 
seçimlerinden şikâyet edilmiştir, yakınılmıştır. 

1920 - 1946 dönemi Türkiye Büyük Millet Mec
lisleri; millî kurtuluşu, Devlet kuruluşunu, devrim
leri sağlayan, tek partiye dayanan Türkiye Büyük 
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Millet Meclisleridir. Dantel işler gibi yasaların iş
lendiği, en iyi, teknik anlamda en mükemmel ya
saların çıktığı bir dönemi simgeler 1920 - 1946 dö
nemi meclisleri. 

1946 - 1960 meclisleri, çok partili hayatın mec-
lisleri ve gerçekten fırtınaların koptuğu, demokratik 
hak ve hürriyetlerin en çok tartışıldığı bir dönemi 
kapsar. 

1960 27 Mayısım takip eden günler, Kurucu 
Meclis döneminin Yasama Organı zamanı. En iyi, 
Batıh anlamda anayasalara eşdeğer sayılabilecek 
bir Anayasayı Millete veren Kurucu Meclis döne
mi. 

1961'den bugüne kadar yaşadığımız kanlı, silâh
lı ayaklanmaların olduğu, Kıbrıs Barış Zaferinin 
şahidi olduğumuz bir dönemin ifadesi olan bu mec
lisler, 100 yıllık bir tarihi bulmaktadır. Bir hafta 
önce Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Millet 
Meclisi Başkanhğına müracaat ederek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 100 ncü yıldönümünün ha
tırlanmasını istedim. Henüz neler yapılacağı Türk 
kamuoyuna açıklanmış değildir. Umuyoruz ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Yüzüncü Kuruluş Yıl
dönümü Türk Kamuoyunda hatırlanabilecektir; ama 
bütün bunlardan daha önemli olan Yüzüncü Yılın
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısında bu
lunduğu sorunlar ve mecbur olduğu görevler var
dır. Kısaca bunlara değinerek sözlerimi bitirece
ğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenlik yetkisi
ni kullanırken, denetim görevini yerine getirirken 
yeteri kadar beklenenleri yapabilmiş midir? 

Geçmiş yüzyıl içinde berrak ve kesin bir yanıt 
verilemez. Beklenen verilebilmiştir. Bazen, belki da
ha çok en karanlık ve karışık günlerde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi halkın özlemlerinin bilinçli tem
silcisi olabilmiştir. Ne var ki, yine hiç unutmayaca
ğımız gerçekler vardır. Gün olmuş, uzun süre Türki
ye Büyük Millet Meclisi susabilmiş, görevini yerine 
getirmemiş, haksızlıkların, sömürünün sessiz seyir
cisi olabilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi gö
revini yapabildiği sürece basan, barış başbaşa git
miş, müjdeler duyurabihniştir. Keyfiliğin, zorbalı
ğın alkışlandığı zamanlarda utanç, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yakasını bırakmamıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yüzüncü yılına girerken, 
peşimizdeki zamanın bir yüzyılı tarih olarak ib
ret işaretleriyle çok gerçeği yansıtıyor. Oysa, geçmi
şin oluşuna geleceğin görünürlerine inatla karşı 

çıkanlar bugün hiç de az değildir. Ekonominin bu
günkü dar boğazında her günün kanla yıkanması, 
her lokmanın bir ateş pahası olması, korkunun ül
keyi bir ucundan bir ucuna sarması, canından bez
me sınırına tüm sabırların varması karşısında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sorumluluk sıkıntısı 
mı, gününü gün etme hevesinin mi içinde olduğu
nun hesabım yapmak zorundayız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Yüzüncü Yılında bu hesabı yapmak 
zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir seçe
nek hakkı olmadan şartsız bir görevle karşı karşı
yadır. 

Ülkeyi halkın özlemlerine, özgürlük tutkusuna, 
yasal haklarına uygun ölçüde meşru, gölgesiz seçi
me götürebilmek... Bunalımlardan, erken seçim is
temleri oyalandı, uzatıldı, bugün güncel olay 7 ay 
normal seçimden önce bir erken seçim sorunu de
ğildir. Demokrasiyi tehlikelerden koruyarak, çağdışı 
düşlerin kan ve zorbalık usullerinden kurtularak hal
kın iradesini kesin olarak göstermesini sağlamak
tır. Yüzüncü Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
daha ilk yılından 6 Haziran 1877 günü bütçe ve iç 
istikraz konusu görüşülürken İstanbul Milletvekili 
Yenişehirlizade Ahmet Efendinin gösterdiği cesareti, 
siz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, siz aynı 
cesareti bugün gösterebilecek misiniz ve gösterebili
yor musunuz? 

Yüzyıl sonra bu Mecliste, bu kürsüde bu cesa
reti gösterip, göstermemenin sorununu size sorar
ken ıstırap duyuyorum, üzüntü duyuyorum; ama vic
dan rahatlığı içinde ifade edeyim ki, tam bir gerçe
ği ifade ediyorum. 

Seçimlere ağır ve ciddî ithamlardan korkunç ve 
kanlı tertiplerden arınmış olarak gidebilecek miyiz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüzyılında açık
lığa kavuşturacağı ve Anayasa andının kefaleti için
de olan her milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üye
si için sorumluluğunu duyarak sahip çıkacağı sorun 
işte budur. Yüzyılında Türkiye Büyük Millet Mecli
si görkemli törenler yerine ulusa, ülkeye özgürlük
çü demokrasinin gereği olan kuşkusuz, korkusuz, 
kansız, göîgesiz hepimizin paylaşabileceğimiz, şe
ref olarak bakabileceğimiz bir seçim ortamım 
sağlamayı görev bilebilecek midir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi? Bunu, hepimiz görev sayabilecek 
miyiz? 

Önemli olan, seçimlerden kazançlı çıkma veya 
gerileme değildir. Seçimlerin her vatandaşın yasal 
seçmen hakkının unutulmadan, yanıltılmadan kul-
lanabilmesidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yol ayrımın
da değil, bir kader çizgisinin içerisindedir ve tari
hin şaşmaz yargısı önündedir. Dünyanın kimi ür
kek, kimi uykulu, kimi umutsuz çoğunluğu ve geliş
mişliğin rahatlığı içinde dünyanın azlığı, kendi dav
ranışlarının ölçüsü içerisinde bizim bu durumumu
zun izîeyicisidirler; kimi hesapları, kimi umutları 
için. Sade vatandaş Türkiye Büyük Millet Meclisin
den mucizeler beklemiyor. Hayır, mucize beklemi
yor. Türkiye Büyük Millet Meclisinden büyük fe
dakârlıklar da beklemiyor; ama beklediği çok önem
li; özgürlükçü demokrasiye Anayasa güvencesindeki 
hak ve hürriyetlere, insancıl duygulara, insan olma
nın haysiyetine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
borçlu olduğu görevlerini normal, sade, gerekli gö
revlerini yerine getirmeyi bekliyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüzüncü Yılın
da bu görevlerini yerine getirebilecektir. Umudu
nu taşıyorum; ama şimdilik. 

Umutlu olmak güzel bir şey. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Yüzüncü yılında bu umudu paylaşmak
tan anlamlı başka ne vardır, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri?.. 

Saygılar sunarım, saygılar sunarım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a, Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/1002) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin «Başkan
lık Divanı Sunuşları», kısmına geçiyoruz. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır bilgileri
nize sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kıîıç'ın dönü
şüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanhgma, 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin vekillik etme
sinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Konıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Ba
kanı Şevket Kazan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1001) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'm dönüşü
ne kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
Çalışma Bakanı Şevket Kazan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Konıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısı Başkanlığının; 16 Mart 1977 Çarşamba 
günü saat 15.00'te birleşik toplantı yapılacağını bil
dirir tezkeresi. (3/1007) 

BAŞKAN — Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkanlığı tezkeresi vardır, bil
gilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan

tısı gündeminde bulunan işleri görüşmek üzere, 16 
Mart 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna duyurul
ması dileğiyle bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkam 

Not : Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı aynca radyo ve televizyon haber bül
tenlerinde sayın üyelere duyurulacaktır. 

BAŞKAN — Yarın, 16 Mart 1977 Çarşamba 
günü saat 15,00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplantısı yapılacağı hakkındaki tezkere bilgilerinize 
sunulmuştur. 

7. Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğ-
lu'na, 21 gün izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi. (3/1006) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi vardır okunup oylarınıza sunulacak
tır. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Kâ

zım Karaağaçhoğlu'nun hastalığına binaen 1.3.1977 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle izinli sayılması 
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hususunun Genel Kuruta arzı, Başkanlık Divanının 
2 . 3 . 1977 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyonkara-
hisar Üyesi Sayın Kâzım Karaağaçhoğlü'na 1 Mart 
1977 tarihinden itibaren 21 gün süre ile izin veril
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grup 
Başkanlığının, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye 
Üçok'un gruplarından ayrıldığına dair tezkeresi. 
(3/1004) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye
ler Grupu Başkanlığının bir tezkeresi vardır oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Saym Bahriye Üçok 9 Mart 1977 tarihli bir yazı 

ile grupumuzdan ayrıldığını bildirmiştir. 
Durumu bilgilerine ve gereğini tensiplerine arz 

ederim. 
Prof. Nihat Erim 

Grup Başkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

9. C. H. P. Grup Başkanvekilliğinin, Cumhurbaş
kanınca S. Ü. Bahriye Üçok'un partilerine katıl
dığına dair tezkeresi. (3/1003) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekilliğinin bir tezkeresi vardır, bilgilerinize 
sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü Sayın 

Bahriye Üçok 9 . 3 . 1 9 7 7 tarihinde Cumhuriyet Halk 
Partisine katılmışlardır. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 

Grupu Başkanvekiii 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılmış 

olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 13 .- 4 . 1977 
tarihinden itibaren komisyonlarının görev süresi
nin iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1005, 
10/13) 

15 s 3 s 1977 O : 1 

BAŞKAN — Bir araştırma Komisyonu tezkere
si vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılan nakil 

ve tayin tasarrufları hakkında araştırma yapan Ko
misyonumuzun çalışma müddeti 13 . 3 . 1977 tari
hinde bitmektedir. 

Konu ile ilgili araştırmanın sıhhatli bir şekil
de sonuçlandırılması için 13 . 3 . 1977 tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere 2 ay daha müddet veril
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam tarafından 
yapılan nakil ve tayin tasarrufları hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonunun, görev süresinin 
13 . 3 . 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üze
re 2 ay daha uzatılması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

11. — Su ürünleri ile meşgul olan kooperatifler 
ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumun
da bulunanlar hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının 4 E 3 . 1977 tarihinden itibaren 
Komisyonlarının görev süresinin iki ay daha uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/1000, 10/37) 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma Komisyonu 
tezkeresi var okutuyoaum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.5.1976 

tarihli 67 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
«Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan Bak-
kalbaşı'nın Su Ürünleri ile meşgul olan kooperatif
ler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı du
rumunda bulunanlar» hakkındaki Araştırma Komis
yonumuzun görev süresi 4 Mart 1977 tarihinde sona 
erdiğinden 4 . 3 . 1977 tarihinden başlamak üzere 
2 ay müddetle çalışma izninin verilmesini arz ede
rim. * 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 13 Mayıs 1976 tarihli 67 nci Birleşiminde 
kurulması kabul edilen; Cumhuriyet Senatosu Kon
ya Üyesi Erdoğan Bakkaîbaşı'nm; su ürünleriyle 

I meşgul olan kooperatifler ve su ürünleri üretimi 
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bölgelerinde kiracı durumunda bulunanlar hakkın
daki Araştırma Komisyonunun görev süresinin, 4 
Mart 1977 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 ay 
süre ile uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

12. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri 
ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamı
nın önlenmesi hakkında kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının 1 . 3 . 1977 tarihinden itibaren 
Komisyonlarının görev sürelerinin 2 ay daha uza
tılmasına dair tezkeresi. (3/999, 10/41) 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma Komisyonu 
tezkeresi var okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenleri

ni ve nedenlerini araştırmakla görevli Komisyo
numuz, görevini süresi içinde tamamlayamamıştır. 

Çalışmalarımızı bitirmek ve raporumuzu yaz
mak üzere 1 Mart 1977 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere 2 aylık süre verilmesi hususunda de
lâletlerini saygı ile arz ederim. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Toplumu etkileyen şiddet olayları
nın kökenlerini ve nedenlerini Araştırmakla Görev
li Komisyonun, süresinin 1 Mart 1977 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem gereği her ne kadar «Sorular», kısmına 

geçmek gerekiyorsa da, Gündemde bulunan bir ka
nun teklifi ile bir kanun tasarısının gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesi hususunda Bütçe ve Plan Komisyonu Başkam 
tarafından Başkanlığımıza müracaat edilmiş oldu
ğundan, bu kanun teklif ve tasarılarının>görüşülme-
sine geçiyoruz. 

NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Şu, arka arkaya okunan komisyon yazılarından 

da anlaşılacağı üzere, bu Meclisimizde her nedense 
denetim mekanizması bir türlü işlememektedir. 

Denetimden Hükümet kaçmaktadır, denetimden 
birtakım müesseseler kaçmaktadır. Bu denetimi ko
valamakla görevli olan Parlamento, bu görevini yap
maktan kaçmaktadır. 

Senatonun oyîarıyle burada bir usul kondu; 
«Salı günü denetim önergeleri görüşülecektir, diğer 
çalışma günlerinde de yasama işlemleri ve diğer iş
lemler ele alınacaktır.» dendi. Her nedense, komis
yonlardan bir ivedilik karan alınarak bu denetim 
işleminde bekleyen önergeler günbegün, aybeay, se-
nebesene geriye atılıyor; yani öyle konular var ki, 
güncelliğini kaybediyor. Denetleyeceğimiz Hükümet, 
denetleyeceğimiz kimseler görevlerini tamamladı
lar, nerede ise bu denetim işinden, denetim yerinden 
ayrılacaklar, bizler hâlâ kurduğumuz komisyonları 
çalıştıramıyoruz, verdiğimiz önergeleri gündeme ge
tiremiyoruz. 

Başkanlık da her nedense bu gibi işlere, âdeta 
kolaylık sağlarcasına, kendi aldıkları kararı bozar-
casına, «Her ne kadar gündemde denetimle ilgiM iş
lemler varsa da», dedikten sonra diğer işlere geçi
yor. Varsa, öyle ise görüşülecektir bu, dahası kal
mıyor Sayın Başkan. Geçen gün aynı şekilde bir ka
rar alındı; bu işlemler geriye bırakıldı. Yani bunun 
önceliği nerede, bir anlayalım. İvedilik ve öncelik 
teklifinde * bulunanlar gelsinler, gündemde geriye 
atılan tekliflerden daha önemli ne ise bunu söyle
sinler. 

Bundan bir yıl önce Keban Barajında yapılan bir 
sürü yolsuzluk için, Keban Barajının Erzincan yö
resinde doğurduğu felâketler, dramlar için önerge ver
dim; bir senedir bu gündeme gelmiyor. İşte şu gün, 
gündemin ilk sırasında bu bekliyor; ben hazırım. 
Siz bunu yine bir oluruna getirip, «Bir teklif var» 
diye engelliyorsunuz Sayın Başkan. Şahsen bu tu
tumları ben, Başkanlığın tutumu olarak kınıyorum; 
bu, uygun değildir.Denetimden kaçanların işini ko
laylaştırıyor sunuz, denetimden kaçanlara siz de ayak 
uyduruyorsunuz. 

Bunları söylemek için çıktım; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Unsal tarafından beyan edilen fikirleri 

saygı ile dinledik. Gerek Parlamentoyu, gerek Baş
kanlığımızı itham eden sözlerini gerçekler karşısın
da kabul etmemize imkân yoktur. 

Ne Parlamento denetimden kaçmaktadır; yani 
denetim hakkı görevini kullanmaktan kaçmakta
dır, ne de Başkanlığımız denetimi zorlaştıran metot
lara yarduncı olmak niyetindedir. Tutumlarımızda 
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Sayın Ünsal'a hak verecek en ufak bir nokta bul
mak imkânı yoktur. 

Parlamentonun icra organını denetleme açısın
da Başkanlık Divanımızın gerek bu yıl, gerek ge
çen yıl göstermiş olduğu çabaları kendileri de her 
noktası ile biliyorlar. Bugüne kadar parlamento ta
rihinde görülmemiş derecede usullere başvurula
rak Hükümet, şifahen ve yazılı olarak defaatle uya
rılmıştır; yazı ile bildirilmiştir; şifahi olarak bildi
rilmiştir. 

NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Sonuç ne ol
muştur?.. 

BAŞKAN — (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. 

Gündemdeki sorular kısmına gelince: Genel 
Kuru] geçen yıl bir karar ihdas buyurmuştur. Bu 
karara göre; Salı günlerini yalnız denetime ayır-

/ . — Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 
yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman - Köy İşleri, 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/516; C. Senatosu : 2/113) 
(S. Sayısı : 683) (1) 

BAŞKAN — 683 Sıra Sayılı, Küçük Çiftçilerin 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kre
di Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit 
taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon hazır. 
ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Karar al

madınız. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükümet 

burada yoksa muameleye geçebilir miyiz? Müsaade 
buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Hayır, gün
demle ilgili olarak karar almadınız Sayın Başkan. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Gündeme 
alınması, öncelik ve ivedilik kararı alınması lâzım. 

BAŞKAN — Gündemde efendim. Müsaade bu
yurun. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Gün
deme alınması lâzım. 

(1) 683 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

mış, Yüce Senatonun Çarşamba günü de çalışma
sını karara bağlamıştık. Yüce Senato yalnız Sah 
günleri denetim görevini yapıyor; Çarşamba ve Per
şembe günleri de; yani toplantısını haftada ikiden 
üçe çıkarmak suretiyle, diğer kanunların ve diğer 
meselelerin görüşülmesini sağlıyordu. Ancak, bu 
kararın bir toplantı yılına ait okluğu gerekçesiy
le, bu karar, bu yıl için uygulanmadı. 

Onun için, Başkanlık Divanı tarafından herhan
gi bir uygulamada noksanlık olduğu kanaatinde 
değiliz. Yalnız bir yıla mahsus olarak ahnan ka
rar gereğince, geçen yıl uygulanan usulün, bu yıl 
Başkanlık Divanınca değil, Danışma Kurulu tara
fından yapılan müzakere sonunda uygulanması 
mümkün görülmedi. 

Keyfiyeti, tekrar Yüce Genel Kurulun bilgileri
ne sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, gündemde. Komisyon 
yoksa, Komisyonun önerisini nazan itibara alabilir 
miyim efendim?... Komisyonu soruyorum, Komis
yon bir talepte bulunuyor. Sayın üyeler, muamele
ye koymak için talepte bulunan komisyonun burada 
hazır olması lâzım. 

Komisyon burada hazır, Hükümet temsilcisi 
hazır. 

Sayın üyeler, 683 Sıra Sayıh Kanun teklifinin 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hakkında bir teklif vardır. Tek
lifin leh ve aleyhinde görüşmek isteyen sayın üye 
var mıdır?.. Olmadığına göre Kanun teklifinin gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanuni teklif inin gerekçesinin ve maddelerinin 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Gerekçesinin okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması hu
susu kabul edilmiştir. 

Maddelerin tümünün okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması 
hususu kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz. Kanun teklifinin tümü üzerinde Cumhu-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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riyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın Ziya Gökalp 
Mülayim, Adalet Partisi Grupu adına da Sayın Ömer 
Ucuzal söz istediler. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri su
nuyorum: Sayın Savcı, Sayın Bilgen, Sayın Âdem
oğlu ve Sayın Tuna. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ziya 
Gökalp Mülayim, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsun) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 

Görüşmekte olduğumuz 683 Sıra Sayılı Yasa 
teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili 
Sayın Doğan Arash tarafından teklif edilmiş, Millet 
Meclisinde geliştirilerek Yüce Senatoya gönderil
miştir. 

Millet Meclisinden gönderilen metin, önce Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunda sonra Malî 
ve İktisadî İşler ve daha sonra da Bütçe ve Plan 
Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula 
gönderilmiştir. 

Gerek Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda, ge
rekse Bütçe ve Plan Komisyonunda Millet Meclisin
den gelen metin aynen kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Bütçe ve Plan Komisyonundan gelen metne gö
re, 31 Aralık 1975 tarihine kadar açılmış ve esas iti
bariyle «Ana borcu 15 bin liraya kadar olan küçük 
çiftçi borçları» faizsiz olarak 10 yılda 10 eşit taksit
le ödenecektir. 

Yine teklifin Millet Meclisinde kabul edilen 
metnine göre, faizler, Hazinece karşılanacaktır. 

Sayın Arasîı'nın yapmış olduğu ilk teklife Mil
let Meclisinde bir önerge ile yapılan bir ilâvede ay
rıca «Ana borcu bin liraya kadar olan küçük çiftçi 
borçlarının faizleriyle birlikte tamamının affı» 
öngörülmektedir. Bu durumda da affedilen para 
tutarı, gerekse faizleri Hazinece Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenecektir. 

Tabiî, teklif üzerinde birçok şeyler söylenebi
lir; fakat bütünüyle kabul etmemiz gereken bir hu
sus var ki, ülkemiz tarımındaki kredi düzeni bo
zuktur, bu bir gerçektir. Küçük çiftçi, Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden yeter kre
di alamamaktadır, aldığı krediyi zamanında ödeye
memektedir. Ödeyemediği için yeni kredi alama
makta ve böylece ülkemizin birçok yerlerinde kü
çük çiftçi tefecinin kucağına düşmektedir. Bu du
rum yıllardan beri böyle devam eder. Hatta bunun 

için son 20 yılda Yüce Meclisten çiftçi borçlarının 
taksitlendirihnesi için üç defa yasa çıkarılmıştır. 
Bu yasalar 1957, 1960 ve 1970 yıllarında çıkarılmış
tır. 

Sayın senatörler; 
Şu anda görüşmekte olduğumuz Yasa tekli

fiyle borçların taksitlendirihnesi, ülkemizde bir 
milyona yakın küçük çiftçinin yükünü hafiflet
mekte; fakat küçük çiftçinin kredi sorununu kö
künden çözmemektedir. Bunun için bozuk kredi dü
zenini düzeltici köklü tedbirlerin alınması gerek
mektedir. Bu tedbirlerin neler olabileceği tartışıla
bilir. Bu tedbirlerin tartışma yerinin bu Yasa tek
lifinin olmadığı kanısındayım; fakat şunu belirt
mekte yarar vardır ki, küçük çiftçinin kredi soru
nunu çözebilmek için, küçük çiftçiden yana bir si
yasal iktidarın oluşmasının en başta gelen şart ol
duğunun belirtilmesi ve kabul edilmesi gerekir. 

Şu anda görüşmekte olduğumuz Yasa teklifi, 
çiftçinin kredi sorununu temelden çözecek bir tek
lif değildir; fakat küçük çiftçiyi rahatlatacak bir 
yasa teklifidir. 

Küçük çiftçi ülkemizde her yönden Devlet ta
rafından korunmaya muhtaçtır. Kredi konusunda 
da korunmaları zorunludur. Kars Milletvekili Sa
yın Doğan Arash bu Yasa teklifini Meclise getir
mekle, borç yükü altında ezilen küçük çiftçilere 
önemli bir hizmet yapmıştır. Yüzbinlerce küçük çift
çi bu teklifin biran önce yasalaşmasını sabırsızlık
la beklemektedir. 

Senato olarak bu teklifi Millet Meclisinden gel
diği şekliyle yasalaştırırsak, zamanında bir hizmet 
yapmış olacağımızı ayrıca belirtmek isterim. 

Teklifteki bazı teknik noksanlıklar Millet Mec
lisinde yeterince düzeltilmiştir. Burada, «Artık ke
limeler üzerinde oynamayalım; teklifi biran önce 
yasalaştırmaya çalışalım.», derim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grupu olarak teklifin tümü üzerindeki görüşümüz 
olumludur. Ağır borç ve faiz yükü altında ezilmek
te olan küçük çiftçileri, geçici de olsa nispeten ra
hatlatacağına yürekten inandığımız bu teklifin, 
Yüce Senatodan Meclisten geldiği şekilde geçiri
lerek biran önce yasalaştırılmasında büyük yarar
lar olduğuna inancımızı tekrarlar, hepinizi saygıyle 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mülayim. 
Adalet Partisi Grupu adına Saym Ömer Ucuzal, 

buyurun efendim. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresine başladığımız teklif, Millet Meclisin
de yapdan değişiklikle huzurunuza gelmiş, komisyon
larımızda gereken ehemmiyetle incelenmiş, bir komis
yonumuz değişildik yapmış ise de, sonradan Bütçe ve 
Plan Komisyonu, kanunun taşıdığı hükmü ve istifade 
edecek küçük çiftçilerin sayısını nazarı itibara ala
rak, kendisinden önce meseleyi müzakere edip değiş
tiren Komisyonun getirdiği sebeplerden, süratle yü
rürlüğe girmesinde daha fayda olduğu mülahazasıyla 
Millet Meclisi metnini kabul ederek huzurunuza getir
miştir. 

Getiirîen metinde, küçük çiftçilerin Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunun 
31 . 12 . 1975 tarihine kadar teraküm etmiş, 15 bin 
lira asıl borcu, 10 müsavi taksitte, 10 yılda faizsiz ola
rak ödeme hükmünü taşımakta olduğu gibi, bir baş
ka maddesinde de tatbikat imkânlarını getiriyor. 3 ncü 
maddede ise her türlü kanunî işlemler durduruluyor, 
bu borçlardan dolayı haczedilen tarım araçlarını sa
hiplerine iade ediyor. Ertelenen borç nedeniyle küçük 
çiftçilerin kredisinin de durduruîmamasına imkân 
sağlıyor. 

Metin, maca ve muhteva itibariyle fevkalâde gü
zeldir. Uzun yıllardan beri memleketimizde meydana 
gelen ve üst üste devam eden kuraklıklar nedeniyle 
borcunu ödeme imkânını kaybeden küçük çiftçileri
mize yeni bir imkân getiren bu teklifi Adalet Partisi 
olarak müspet karşılıyoruz ve teklifin tümüne müspet 
oy vereceğiz. 

Şimdi, benden önce konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sayın Sözcüsü bu münasebetle ortaya bazı 
görüşler koymaya çalıştı. «Şimdiye kadar küçük çift
çiler, Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatif
lerince gereken himayeyi görmemiştir.» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerek Ziraat Bankası, gerekse Tarım Kredi Koo

peratifleri, kendi imkânları nispetinde ve onun ö'e-
sinde küçük çiftçiye her türlü yardımı yapagelmekte-
dir. Bunun için bir düzen aramaya lüzum yok. Ziraat 
Bankasının on sene evvel Türk çiftçisine sağladığı 
imkân, on sene sonra binlerce nispeti aşarak huzuru
nuza gelmiştir. Daha geçen ay Bütçe müzakereleri sı
rasında da bunu gözden geçirdik. 1964'te Ziraat Ban
kasının çiftçi vatandaşımıza ayırdığı kredi 2,5 milyar, 
iken, 1977 yık uygulama plamnda 2,5 milyarı 72 mil
yara çdfardığımızı hepimiz memnuniyetle gördük bu 

nedenle de Ziraat Bankasını yöneten kişilere şükran
larımızı bildirdik. 

Bir noktada arkadaşımız haklı olabilir; belki 72 
milyarlık miktar Türk çiftçisinin imkânına ihtiyacı 
nispetinde yetişmeyebilir. Gönül arzu eder ki, bu 72 
milyarlık imkân 172 milyara çıksın, böylece Türk 
çiftçisine muhtaç olduğu kredi sağlanmış olsun; ama 
on yıl içerisinde 30 misli artan imkân, arkadaşlarımı
zın beğenmediği bozuk düzen içerisinde gelişmiştir. 

Şimdi, yeniden bir siyasal düzen ve ona bağlı bir 
iktidar beklemeye lüzum yoktur. Kanaatimiz odur ki, 
bu işi yöneten ve yürüten kişiler tedbirli olduğu müd
detçe Ziraat Bankasının imkânı artırılır ve artan im
kân nispetinde de Türk köylüsünün yardımına koşu
lur. 

«Kredi düzeni bozuktur...» dediler. Bu, yıllardan 
beri söylenen sözdür. Bozukluğu iddiasını da şuna 
dayatırlar : Büyük çiftçinin aldığı kredi miktarıyla, 
küçük çiftçiye ödenen kredi miktarı arasında büyük 
fark vardır, büyük çiftçiden yanadır.» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Halbuki, alın bakın Ziraat Bankasının 1977 yılı 

Programım; orada göreceksiniz ki, % 5'i aşmayan 
bir nispet dahilindedir büyük çiftçiye ödenen kredi, 
% 95'i küçük çiftçiye ödenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önümüze gelen metin güzel bir metin. Milyonlar

ca çiftçi ailesine az da olsa bir imkân sağlamaktadır.-
Bunun kabulünde büyük fayda var; ama bu nedenle 
gelip burada birtakım sözleri söylemenin, zannediyo
rum ki, ne bu müzakere ettiğimiz mevzua, ne de kü
çük çiftçiye bir faydası vardır. 

Ben daha fazla değerli zamanınızı almak istemi
yorum. Grupum adına Yüce Heyetinize saygdar su
nuyor, bu metinden istifade edecek vatandaşlarımıza 
işlerinde başarılar diliyor, bir daha böyle bir metinle 
karşılaşmamayı da ayrıca diliyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Efendim Grupları adma konuşma talebinde bu

lunan saym grup temsilcileri konuşmuşlardır. Şahıs
ları adma görüşmelere geçiyoruz. 

Şahsı adına Sayın Savcı, buyurun efendim. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Şu anda, küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 
yılda 10 eşit taksite bağlanması ve faizlerinin affıyla 
ilgili bir kamın teklifini Yüce Senatoda görüşmüş 
oluyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği gibi bu kanun teklifi, Millet Meclisinde 

38 nci maddeye göre ihtisas komisyonlarında görü
şülmeden Genel Kurula gelmiş ve Genel Kurulun ka-
rarıyîc görüşülerek, geliştirilerek bugün de huzuru
muzda görüşülmekte bulunmaktadır. 

Ama şunu ifade edeyim ki, Yüce Genel Kurulu
muza gelmeden önce de Cumhuriyet Senatosunun 
ilgili komisyonlarında biraz daha müzakeresi yapıl
mış ve Cumhuriyet Senatosu komisyonları Millet 
Meclisinden gelen metin üzerinde genel olarak ka
rar verip, bugün görüşülmesi tensip edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk tarım sektöründe Türk çiftçisinin büyük bir 

çoğunluğunun meselesi halinde bugün önümüzde bu
lunan bu kanun teklifi, ayrıca Millet Meclisinde, ge
rek hükümet tasarısı ve gerekse bendenizin arkadaş
larımla birlikte parti görüşüne uygun olarak da ver
miş olduğumuz kanun teklifinin mahiyetinin aynıdır. 
Bu bakımdan, aynı mahiyette bulunan bu kanun tek
lifini ben de Türk tarım sektöründe çiftçinin yararı
na ve isabetli bir görüş olarak omin hayrına mütalaa 
ediyor ve olumlu karşılıyorum. 

Bilindiği üzere, Türkiye, bir tarım memleketi ol
ma vasfını daha bir müddet taşıyacak ve devam et
tirecektir. Tarımsal üretimin tabiat şartlarına bağlı
lığını azaltacak gerekli tedbirlerin gerekli şekilde alın
mamış olması, üretim istikrarsızlığını doğurmuş, çift
çilerimizin malî durumlarını elbette sarsmış bulun
maktadır^ 

Geçen yıllarda, gerek Doğu, gerekse Güneydoğu 
illerinde gördüğümüz gibi, kuraklığın meydana ge
tirdiği sosyal ve ekonomik faktörler üreticilerimizi 
hakikaten bazı zamanlarda zor duruma sokmuştur. 
Çağdaş üretim tekniğine rağmen, ziraî faaliyetlerde 
(sürüm ve satış imkânları bakımından taşıdığı Özellik
leri gibi) ziraî kredilerin vadelerinde tahsilleri de ha
zan büyük güçlükler göstermektedir. 

Ödeme gücünün geçici; fakat uzun süre yitirilme
si halinde tespit edilen vadelerin uzatılması ve borcun 
uzun bir vade içerisinde taksitlendirilmesi elbette ki 
uygun bir tedbir olur. Bu arada ödeme gücünü kay
betmiş çiftçilerin, yıllanmış banka borçlarının îaksit-
lendirilmesiyle yeniden üretici duruma getirilmeleri, 
istikbal endişelerinden uzak bırakılmaları, Devletin 
vatandaşa sağlayacağı yeni imkânlar meyanında aslî 
görevini de yapmış olması demektir. 

Bu bakımdan Türk çiftçisine büyük hizmetleri 
dokunan ve kanunuyla hizmet götüren T. C. Ziraat 

Bankasının yükünün, görevinin ne kadar ağır oldu
ğunu da müdrik bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şunu ifade edeyim ki, bu son 20 yıl içerisinde üç 

adet kanun daha bu mahiyette çıkarılmış bulunmak
tadır. Bunlardan bir tanesi, arkadaşlarımın da belirt
tiği gibi, 1957 yılında çıkarılan 7052 saydı Kanun
dur. Diğeri, 1960 yılında çdcanlan 123 sayılı Kanun, 
üçüncüsü de 1970 yılında çıkarılmış bulunan 1305 
sayılı Kanundur. Fakat görülüyor ki, bundan önce
de hükümet tasarıları veya teklifler halinde çıkarıl
masına çalışılan bu kanun teklif ve tasarılarının Zi
raat Bankası görevlisi olarak, Devlet görevlisi ola
rak hizmetlerinde yine de yeterli bir neticeye var
mamış bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu üçüncü taksittendirmenin 1970 yılında yapıl

mış olduğunu belirtmiştim. Bugün halen 123 sayıh 
Kanunla yapdan taksitlendirmeden de, gerek banka
nın, gerekse tarım kredi kooperatiflerinin alacakları 
üzerinde de elbet yelkili makamlar bizi tenvir etme
ye çalışacaklardır. Fakat şunu ifade edeyim ki, bu 
Kanunla hakikaten 4 milyona yaklaşan çiftçi ailesi
nin büyük bir kısmının; daha çok «küçük çiftçi» ta
biriyle Ziraat Bankası Kanununda da anılan bu bü
yük çoğunluğun biraz ferahlaması, borçlarını öde
mekle daha çok üretici hale gelmeleri mümkün ola
caktır. 

Bu bakımdan, maddelere geçilmeden önce, kanun 
teklifinin tümü üzerindeki görüşlerimizin olumlu ol
duğunu ifade etmek ve bu uygulamada eğer olumlu 
sonuçlar alınamazsa, Parlamentoya bundan sonra da 
yeni görevlerin, yeni kanun teklif ve tasarılarının çı
karılması görevinin düşeceğini belirtmekle sözlerimi 
bitirirken, kanun teklifinin teknik mahiyette ve belki 
de bazı ihtiyaçları karşılayamaması bakımından nok
sanları olabileceğini de belirtmek isterim; ama biran 
önce Türk çiftçisinin, küçük çiftçilerin biraz daha 
bu kanun teklifiyle huzura kavuşabilmelerini sağla
mak bakımından, Cumhuriyet Senatomuzdan süratle 
geçmesinde ve uygulamanın da süratle en iyi şekilde _ 
yapılmasında fayda mütalaa ediyor, diğer maddelerde 
cihetteki sorulması gereken, Hükümetin bizleri ten
vir etmesi gereken hususların da olduğumu umuyo
rum. Sırası geldikçe ona da temas etmek imkânı mev
cuttur. 

Bu vesileyle bu kanun teklifinin tümü üzerindeki 
olumlu kanaatimi belirtirken, Senatoyu saygılarla 
selâmlarmis 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Buyurun Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BÎLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 

Evvelâ bu kanun teklifini iyi karşıladığımı, sonun
da müspet oy kullanacağımı belirtmek ve bir de bun
dan 3 sene evvel bir defa, 2 sene evvel bir defa olmak 
üzere, iki kere bu kürsüden Komisyon Başkanı Sa
yın Yiğit Köker taarfından bir konunun yanlış tes
cil edilmesi nedeniyle tarihî bir belgeyi düzeltmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ bu küçük köylü Ziraat Bankası borçlarının 
ortaya atılışı 1969 seçimlerinden önce Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından yapılmıştır ve seçim bildirge
sinde 500 liraya kadar olan köylü borçları affedile
cektir» denmiştir. 

Ben o zaman, senatördüm ve Mersin'de Cumhu
riyet Halk Partisi İl Seçim Komitesi Başkanıydım. 
1968 seçimlerinde buraya gelmiştim, köylere gittiği
miz zaman bunu ilk defa biraz sert karşıladılar. «Bu 
mümkün değildir, affedemezsiniz» dediler. «Çok gör
dük bu lafları, bunlar seçimden sonra unutulur» de
diler köylüler, haklıydılar, şimdiye kadar seçimlerden 
önce vaadedilenler yerine getirilmemişti. Biz de bir 
seçimle iktidara gelip durumu göstermemiştik. 

Böyle olunca, ben İl Seçim Komitesi Başkanı 
olarak bono hazırladım. İşte şimdi Sayın Yiğit Kö
ker buradalar, bunu hatırlayacaklardır. Orada de
dik ki; «Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidara ge
lir de, 500 liraya kadar olan köylü borçlarını öde-
mezse biz ödeyeceğiz.» Ben imza ettim, İl Başkanı
ma imza ettirdim ve ilgili İlçe Başkanıma da imza 
ettirdim ve böylece biz, kendi malî güçlerimizin top
lamı kadar bono hazırladık. Gerçekten, köylerde tar
tışmaya gelenlere de «Buyur» dedik, verdik. 

1969 seçimleri bitti, tabiatıyle bonolar da öldü, 
her şey biti. Ondan sonra partiler bu konuda bir ya
nşa girdiler. Sayın Yiğit Köker bu bono konusunu 
burada iki defa şöyle dile getirdiler; sanki ben ken
di seçimlerimde bono dağıtarak oy toplamışım gibi 
beyanda bulundular; fakat her defasında da benim 
söz hakkım olmadı her nedense. Çünkü kendileri 
Komisyon Başkanı olarak burada son konuşmayı 
yaptılar, ben de cevap veremedim; cevap vermek için 
fırsat bekledim. Üç sene sonra şimdi cevap verme 
fırsatı geldi, onu açıklamak istiyorum. 

Sayın Yiğit Köker, o konu benim kendi seçimim
le ilgili değildir ve 1969 seçimlerinde ilk defa Cum-

| hurîyet Halk Partisi tarafından ortaya atılan bir ko-
I nudur. Böylece, bazı aflar da şimdi gerçekleşmiştir. 
I Burada, kanunun uygulamasında elbette bazı ak

saklıklar olacaktır. Ben bunu açıklarken, vaktiyle 
belgelerin yanlış geçmiş olduğunu tespit ettim; dü
zeltmek için onu açıkladım. Bazı hatalar, uygulama 
aksaklıkları elbette olacaktır; ama bu aksaklıklarına 

I rağmen kanun genelikle büyük sayıdaki küçük Türk 
I çiftçisine faydalı olacağı için Senatodan şu anda çık-
I masını dilerim. Çıkmasını önleyecek düzeltici teklif-
I ler de yapmak niyetinde değilim. Eğer geniş zaman 

olsaydı, seçim yakın olmasaydı, Senato ve Mecliste 
I çoğunluklar sağlanabilir durumda olsaydı, bu kanu

nu biraz daha iyi çıkartabilirdik; ama kanunu tek-
I îif eden arkadaşlarımıza da, yürüten Meclis ve Se

nato üyelerine de, Komisyon üyelerine de teşekkür 
I eder, kanunun Türk Milletine hayırlı olmasını di-
I lerim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgen. 

Buyurun Sayın Köker, Komisyon Başkam ola
rak. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 

I değerli arkadaşlarım; 

I Biraz önce burada konuşan değerli arkadaşım 
Sayın Lûtfi Bilgen, benim 1970 senesi Haziranının 

I 16'smda bu kürsüden, yani 6 seneyi mütecaviz bir 
zaman önce bu kürsüden yapmış olduğum bir ko-

II nuşma dolayısıyle ismimden bahsetmemiş olsalardı, 
söz almak niyetinde değildim. 

O tarihteki gazete neşriyatından öğrendiğimize 
göre, Sayın Bilgen arkadaşımızın, seçim bölgesi olan 
İçel'de beşer yüz liralık bonolar dağıtmak, beşer yüz 
liralık kâğıt paraları ortadan yarıya bölerek dağıt
mak suretiyle propaganda yaptığını gazeteler yazmış 
İdi. 

1305 sayılı Kanunun, yani Çiftçilerin T. C. Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 
Borçlarının Taksitlendirilmesiyle ilgili ve «3 ncü 
Kanun» adiyle adlandırdığımız; biraz önce görüşme 
tarihini de ifade ettiğim Kanunun müzakeresi sıra-
rasında, Sayın Bilgen'in isminden de bahsetmemek 
suretiyle, Çiftçi borçlarının bir kısmının takside bağ
lanmaması halinde, bunun bonolarla ve ortadan yır
tılan 500 liralık bankonotlarla temin edilmiş bulun
duğu şeklinde, sanıyorum buna yakın bir ifadem ol
muştu. Şimdi zaptı da getirteceğim, daha tafsilâtlı 
söylemek imkânım olacaktır. Ben o vakit bunu ga-

J zete haberlerine istinaden söylemiştim. Şimdi Sayın 
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Bilgen'in izahatından öğreniyorum ki, Cumhuriyet 
Haîk Partisinin Seçim Bildirgesiyle Türk Milletine 
vaat ettiği çiftçi borçlarının ertelenmesi konusunu, 
Sayın Bilgen burada da biraz önce itiraf ettiler; ken
dilerinin tanzim ettikleri 500'er liralık bonolarla ga
rantiye bağlamışlar. Ben, Sayın Bilgen'in, Cumhuri
yet Halk Partisinin taahhütlerinin kefili olduğunu bu 
suretle öğrenmiş bulunuyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köker. 
LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Bilgen, çok rica ediyorum, 

zatıâlinizin imzaladığı bonolarla, vermiş olduğunuz 
senetlerle, bugün görüşülmekte olan kanun teklifi
ni bendeniz kafamda bağdaştıramadım. Çok özür 
dilerim, istirham ederim; siz, olanak geldi, açıklama
da bulundunuz, Sayın Köker de görüşlerini söyledi
ler. Müsaade ediniz efendim, kanun teklifinin görüş
mesine devam edelim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bonoyu ben icat et
tim; doğrudur, ama kâğıt paralar da sizin eseriniz 
Sayın Köker. 

Sayın Âdemoğlu, buyurunuz efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

Küçük çiftçilerin borçlarını 10 eşit taksitle 10 yıl
da ödemelerine dair Kanun teklifini büyük bir mem
nunlukla karşılıyorum ve sözlerime, bu kanun tek
lifini getiren kim olursa olsun, arkadaşıma teşek
kür ederek başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz daima, gerek Adalet Partisi Grupu olarak; 

bendeniz de Adalet Partisi Grupunun bir mensubu 
olarak, Türkiye'de bütün sanat sınıflarının, bütün 
meslek mensuplarının lehinde bulunduk ve bütün 
kanunlarda onların lehine hareket ettik. Bu itibarla, 
bu gelen kanun da, bilhassa Türkiye'nin büyük bir 
ekseriyetini teşkil eden küçük çiftçiyi alâkadar et
tiği için, fevkalâde memnunuz. Biz, henüz seçimler 
bittikten sonra, 30 000 liralık çiftçi vergi muafiyetini 
90 000 liraya çıkaran ve götürü gider usulünün 3 se
ne daha tatbikini isteyen ve bu hususta çaba sarfe-
den partinin bir mensubuyuz. Bu itibarla, bu kanunu 
hakikaten çok yerinde ve çok olumlu karşılıyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yalnız, ben biraz daha geniş davranmak istiyo

rum şahsen. Bu teklifin global miktarını az buluyo

rum. Buradaki 15 000 liranın 25 000 liraya çıkarıl
masını gönlüm arzu ederdi ve bu hususta bir önerge 
de vereceğim. 

Di ğer taraftan, yine bu kanunda 15 000 lira ola
rak gösterilen miktarın 31 . 12 . 1975 tarihine kadar 
geçen müddet zarfındaki faizi de ilâve olmaktadır. 
Farz ediniz ki, bir küçük çiftçinin 1965 senesinde, 
1963 senesinde, 1968 senesinde aldığı 10 000 liralık 
bir borcu vardır, bunun üzerine 31 . 12 . 1975 tari
hine kadar olan faizi de ilâve ederseniz; «Faiz ve 
birtakım masraflar da» diyor; bunları da ilâve eder
seniz; emin olunuz ki anaborcundan çok ilâve yap
mış olursunuz. 

O itibarla, ben şahsen üzerine, anaparaya ilâve 
edilecek faiz ve diğer masrafların 1970 senesinden 
itibaren beş senelik kısmının alınmasını ve ondan ev
velki kısmının alınmamasını arzuluyorum ve bu hu
susta da bir önerge teklif edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Diğer taraftan, Kanun teklifinde deniliyor ki, 

«Bunun ilk taksidi Kanunun yayım tarihinden itiba
ren bir yıl içerisinde ödenir.» 

Şimdi, bu Kanunu bu ay içerisinde çıkardığımızı 
farzediniz. Önümüzde Orta Anadolu için bir buğday 
idraki mevsimi var; Çukurova, Ege Bölgesi vesair 
için bir de pamuk idraki mevsimi var. Yani ondan 
sonraki aylar; artık Ekim, Kasım ayından sonraki 
ayları taksit ödemek için çiftçinin eline bir imkânın 
geçeceğini tasavvur etmeyiniz. 

Bu itibarla; şimdi buğdayım veyahutta pamuğunu 
ekmek için kat kat borcun içine girmiş olan bir 
çiftçinin faizle aldığı bir paranın sarfı ile ekle edeceği 
mahsulünün bir kısmını da buraya aktarmak, o çift
çi için büyük bir yardım olmayacaktır. 

Ben, onun için ancak 1978 senesi buğday ve pa
muk mahsulünün idrâki zamanında ilk tasidin öden
mesine dair bir teklifi, maddesi gelince vereceğim. 
Bunu desteklemenizi istirham edeceğim. 

Bu Kanun fevkalâde yerindedir, küçük çiftçimi
ze yardımcı olacaktır. 

Bu itibarla, teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Âdemoğlu. 

Buyurun Sayın Atalay. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bi

zim yok mu Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Şimdi efendim; şimdi zatıâlinizin 

efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yasa teklifi iki ama

cı güdüyor. Birinci, küçük çiftçilerin bin liraya ka
dar olan borçlarının bağışlanması, 
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Diğeri de, 15 bin lira anaborç artı faiz ve di
ğer masrafların takside bağlanması. 

Sayın Mülayim'in ifade ettiği gibi, Cumhuriyet 
Senatosu metni ya aceleye gelmiş, ya belli bir gö
rüş açısından soruna eğilmiş bulunmaktadır. Hem 
sakıncalı hem yanlışlarla doludur. 

Örneğin yanlış; ilâve edilen 4 ncü maddenin (c) 
bendinin okunuşu: «Taksit borçlarını muntazam 
ödediği takdirde, «Küçük çiftçilerin 1 nci madde ge
reğince taksitlendirilmiş borçları nedeniyle kredileri 
kesilmez.» diyor. 

Şimdi, burada borç takside bağlandığı takdirde, 
taksit zamanında ödenmediği takdirde, o çiftçi Zi
raat Bankasından başka bir ad veya şekilde kredi 
almaktan yoksun kalacaktır. Cumhuriyet Senatosu 
böylelikle küçük çiftçiyi Önemli ölçüde hakkın veril
mesinden yoksun kılıyor. Cumhuriyet Senatosu, böy
lesine çiftçiyi mahrum eden müesseseyi getirmeme
liydi. Millet Meclisinden gelen metinde bu yok. 

Millet Meclisi metni: «Küçük çiftçilerin î nci 
madde gereğince ertelenmiş borçları nedeniyle kre
dileri kesilmez.» diyor. 

Daha olumlu, daha net ve küçük çiftçilerin ya
rarına olan bu hükmü Cumhuriyet Senatosu Ko
misyonu «Kesilmez»i şarta bağlamıştır; eğer taksidi 
muntazam ödemiyorsa. Mümkündür ki, köylü, çift
çi taksidi biraz geciktirebilir. En uzaktaki bir çiftçi 
mümkündür ki, tarım nedeniyle, çeşitli nedenlerle 
ürününü değerlendiremez, taksidini vaktiyle ödeye
mez. Böyle olunca derhal banka bir başka kredi im
kân ve olanağını ortadan kaldırmış olacaktır ve kre
di hakkı elinden alınmış olacaktır. 

Millet Meclisi metni eğer, 2 nci maddenin bağış
lama ile ilgili hususu belli bir sonucu veriyorsa, Cum
huriyet Senatosu metninden daha geçerlidir ve doğ
rudur. Miiîet Meclisinin 2 nci maddesinin borç ba
ğışlaması ile ilgili metninde bağışlamanın «Bin» lira 
olarak belirli bir limiti ifade ediliyor. Cumhuriyet 
Senatosu metninde ise faiz ve diğer masraflarda da
hil olmak üzere bağışlanıyor. Millet Meclisi metni; 
bin lira, faiz ve diğer masraflarını kapsıyor ve eğer 
komisyon ve Hükümet kabul ediyorsa, Millet Mec
lisi metni daha doğrudur. 

Bir tercddütüm vardır; Millet Meclisi metnindeki 
ibarede «Bağışlanma» vardır; bin liranın bağışlan
ması. Cumhuriyet Senatosu metninde, bin lira artı 
faiz ve masraflar. Doğrudur, burada bir açıkhk var
dır. Eğer Millet Meclisi metni de bin liranın bağış
lanmasına, bin liranın faiz ve masraflarını da katı-
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yor ve bağışlama buna dayanıyorsa, bir değişikliğe 
lüzum yok, geciktirmeye de lüzum yok; Millet Mec
lisi metnini rahatlıkla kabul ederiz. 

Kaldı ki, tatbikçi müessese olarak Ziraat Banka
sı Genel Müdürü de buradadır. Sayın Genel Müdür, 
kıymetli hemşerim eğer, 2 nci maddenin bağışlama 
konusunu (Bin lira artı faiz ve masraflar) olarak tat
bik edeceklerini Cumhuriyet Senatosunda ifade eder
ler ve maddeyi bu şekilde anhyorlarsa, Millet Mec
lisinin yaptığı bu değişikliğe lüzum yok ve diğer mad
de de getirilmiş kısımda mevcut bulunduğu cihetle 
Sayın Mülayim beyin ifade ettiği gibi, Millet Mec
lisi metnini aynen kabul daha doğru ve yerinde ola
caktır. 

Ben, sadece bu konulara değinecektim; eğer 
Adalet Partisi adına Sayın Ucuzal bize bazı yasak
lar koyma alışkanlığım bir kez daha göstermiş ol
masa idi. O da Türkiye'nin içinde bulunduğu kredi 
düzenindeki gerçekten çarpıcı haksızlığın ve gerçek
ten Türkiye'deki kredi düzenindeki büyük çelişki
lerin mevcudiyetini görmemezlikten gelerek Sayın 
Ucuzal; «Canım şu kredi düzenindeki haksızlıktan 
bahsediyorsunuz, bakın 1977 yılında büyük çiftçile
re verilen kredi oranı ile küçük çiftçilere verilen 
kredi oranındaki fark ne kadar az..» 

Cumhuriyet Senatosu bünyesinde kurulmuş bir 
Araştırma Komisyonu vardır. Doğu ve Güney Do
ğu bölgelerinin geri kalması ile ilgili bu Komisyonun 
yaptığı çalışmalardan Türk kamuoyuna birçok ger
çekler getirilecektir. Bu gerçeklerin İçinde birisi de, 
tarım kredileri dahil olmak üzere, Türkiye'deki tüm 
kredilerden aklın alamayacağı, vicdanların rahatlık
la kabul edemeyeceği çok büjiik bir haksızlık ve ada
letsizlik mevcuttur. Türkiye'de tarım . kredileri, Tür
kiye'de özel banka kredileri, Sınaî Kalkınma Banka
sı kredileri, teşvik kredileri, başka ülkelerden borç 
alarak dağıttığımız tüm krediler dahil olmak üzere 
sektörler arasında kredi adaletsizliği, bölgeler arasın
da kredi adaletsizliği ve nüfusun çeşitli katları ara
sında büyük oranda kredi adaletsizliği vardır. Tür
kiye'de tarım kredilerinin paylaşılmasında nüfusun 
yüzde 20'sini etşkil eden yoksul köylünün, bir ikinci di
limi olarak ikinci yüzde 20'sinin aldığı krediler ka
dar Türkiye, de belli sayıda, 100'ü bulmayan büyük 
çiftçinin kredileri eşdeğer taşımaktadır. Türkiye'de 
kredilerin yüzde 5ö'sinden çoğunu, nüfusun yüzde 
10'undan azı almaktadır. 

Bu gerçekler karşısında Sayın Ucuzal'm, kendi 
düzenindeki büyük haksızlıkları ve adaletsizlikleri, 
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gerçekten bozuk ve kokmuş olan bu düzene bir di
ğer yönden damgasını vuran kredi düzenini savunma
sı doğaldır. Bu, Adalet Partisinin siyasî partiler içe
risindeki yerinin icabıdır. Adalet Partisinin var olu
şunun ve bekçiliğini ettiği gerçeklerin ve çeşitli sı
nıfların bir gereğidir. Elbette bu görevi yerine getire
ceklerdir, ama Türkiye'de kredi dağılımı ister Plan
lamanın, ister Devlet İstatistik Dairelerinin, ister 
Hacettepe Üniversitesinin, ister Siyasal Bilgiler Fa
kültesinin hazırlamış oldukları ve Türkiye İş Banka-
sınının da kısmen değindiği açık gerçekler, riyazi 
geçerliklerle ortadadır ki, büyük ölçüde kredi den
gesizliği ve adaletsizliği vardır. Sınaî Kalkınma Ban
kasının Türkiye'de dağıttığı kredilerinin yüzde l'ini 
bile bulmamaktadır, nüfusun yüzde 25'ini bulan Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Kredi düzeni Türki
ye'de işte böylesine yoksul halkı ve bölgeleri ezen 
bir mekanizma olarak işlerken, biz bu konuya do
kunmadık. Sadece Sayın Mülayim, «Yeri burası de
ğildir. Kredi, özellikle tarım kredilerinde düzensizlik 
vardır...» Masum bir cümleyle değinip geçmesi kar
şısında iktidarın büyük ortağının Cumhuriyet Sena-
tosundaki Sözcüsü derhal tarihî bekçiliğinin gereği 
olarak (kendisini değil tabiî, Sayın Ucuzal değil) 
Partisinin tarihî bekçiliğini yaptığı çevrelerin savu
nucusu olarak derhal kredi düzenindeki bu düzen
sizliğin mevcut olmadığını ve bunun ifadesinin yeri
nin bura olmadığım ifade ettiler. 

Evet Sayın Ucuzal, gerçekten bu, Ziraat Banka
sı kredilerinin bir kısmının taksitlcndirilmesi ve bir 
kısmının da bağışlanmasıdır; ama bunların görüşül
mesi sırasında Türkiye'deki kredi düzeninin üyeler 
tarafından dile getirilmesinde ne bir yasak, ne de bir 
sakınca vardır. Fakat, meseleyi biz küçük çiftçinin 
biran önce bu imkânlara kavuşması yönünden bu 
tartışmanın yapılmasında yarar görmeyiz. Dediğim 
gibi» sırası gelince bu konu, umut ederiz ki, çok ya
kın bir tarihte, eğer 100 ncü yılında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu büyük sorunu, özellikle siyasî ik
tidarın eğer yürekliliği olup da imkânını sağlar ise, 
burada görüşülmesi sırasında bütün yönleri ile tar
tışılacaktır. 

. Sayın Âdemoğlu'nun, gerçekten daha yararlı 
olabilecek şekildeki önergeleri olacaksa, çiftçiye fe
rahlık vermesi yönünden ve küçük çiftçiye belli öl
çüler içerisinde olanaklar sağlaması yönünden katıl
ması olumlu olabilecek önerilerdir. Bu önerilere ka
tılmamak mümkün değildir. Önergeleri verildiği tak
dirde kişisel düşüncem ile önergelerine katılabilece
ğimi açıkça kendilerine ifade etmek isterim. 
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Sayın Âdemoğlu'nun işaret ettiği 15 bin liranın 
rakam olarak yukarı çıkmasında sanırım yanhş an
laşılan bir nokta vardır. 15 bin lira biraz daha faz
la olabilecektir. Çünkü, yıllardan beri biriken faizler 
buna dahil olacaktır; yani bu 15 bin limiti yüksek 
olacaktır. Benim anladığım bu, Bilmem yanlış mı 
anladım? (15 bin artı yıllarca ödenmeyen bütün faiz 
ve masraflar) ilâve edilecektir bu taksitlendirmeye? 
Bin lira ya da faizler ve diğer masraflar ilâve edile
cektir. Benim metinlerden anladığım bu, ama bugün 
bin lira; 20 kilo pirinç. Büyük edebiyat ile küçük 
çiftçiye bağışladığımız 10-15 kilo yağ, 20 kilo pirin
ci bulabilecek. Bugün para değerindeki düşüklük, 
pahalılığın ateş çemberi karşısında bağışlanan mik
tar bin lira, nihayet Re-va'da garsonlara verilen bah
şişten öteye bir anlam da taşımaz. Bunu da ilâve et
meden geçemeyeceğim. Ne var ki, bu bin liraya da 
muhtaç büyük bir çoğunluk vardır. Çünkü, siyasî ik
tidar sahiplerinin millî gelirdeki nüfus başına düşen 
payı 3 rakamlı dolarlarla ifade etmelerine rağmen, 
Bingöl'de, Bitlis'de millî gelire düşen pay Türk li
rası ile henüz 2 rakamı ancak geçebilmiştir. 

Bu gerçekler karşısında bir yandan bin lira çok 
az bir rakam; ama yoksul bırakılmış, yoksulluğun 
ıstırabını çeken Güney Doğu ve Doğu Anadoludaki 
küçük çiftçi için bin lira hiç de az bir rakam değil
dir. Azımsanmayacak bir rakam değildir, Türkiye' 
nin bu büyük çelişkisi içerisinde. 

Özetleyeyim ve bitireyim; Millet Meclisi metni 
daha doğru ve daha geçerli bulunduğu için Cumhu
riyet Senatosu metni yerine, Cumhuriyet Senatosu 
Komisyonunun tanzim ettiği metin yerine, Millet 
Meclisi metninin kabulü ricası ile saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Sayın Atalay, konuşmasının bir yerinde şahsıma sa
taşmıştır, söz istiyorum. «Tarihî bekçiliğini yaptığı 
çevre» diye hem beni bekçilik sıfatına indirmiştir, 
hem de itham etmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun bir şeyi 
arz edeyim. Orada hassaten zatıâlinizi bu ithamdan 
tenzih ettiklerini belirtiler. Sayın Ucuzal'ı tenzih ede
rim, ancak Adalet Partisi olarak söylediler. Ben size 
bu açıdan söz veriyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben, bu parti
nin bir üyesiyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsınıza değil, Grupunuz adına. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kastettikleri çev

re ile benim alâkam ve irtibatım yoktur. 
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BAŞKAN — Ona hiç şüphe yok. Efendim, ken
dileri açıkladılar. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben, görüşmelerin bu safhasında bazı mevzulara 

kısaca temas etmekle iktifa edeceğim. 
Fakir köylüye, küçük çiftçiye kısmen ferahlık 

getiren bu kanunu canı yürekten tasvip etiğimizi ifa
de etmek isterim. 

İkincisi, muhterem arkadaşlar, ehemmiyetli gör
düğüm bir mevzuu açıklamak istiyorum. 

Şimdi, şu kanun ele alındığı zaman, Parlamento, 
Ziraat Bankası gibi bir itimat müessesesinde, mev
duatları toplayan bir müessesede onun alacağım Ya
sama Organı bağışlıyor, bir kısmını faizsiz takside 
bağlıyor gibi, başlığından bu manayı çıkarmak müm
kün. Hakikat halde, teklif de bu şekilde Anayasaya 
da uygun olmayacak bir şekilde yapılmış; fakat şu
nu memnuniyetle ifade edeyim ki, Hükümet ban
kanın faizden ve taksitlendirmeden doğacak borç
larım üzerine almak suretiyle Hazineden bunların 
ödeneceğini kabul etmek suretiyle mevzuu Anaya-
sa'nın çerçevesi içerisine sokmuş ve itibar müessese
lerinin, bankaların alacaklarının faizsiz takside bağ
lanması ve bir kısım alacaklılarının ödenmesi gibi. 
hakikaten olmayacak bir şeyin içerisinden de mev
zun dışarı çıkarmış. Bu itibarla, Hükümete teşekkür
lerimi arz etmek istiyorum. 

Hakikaten Parlamento, Yasama Organı, banka 
gibi mevduat toplayan ve para hakikat halde, mev
duat sahiplerine olan bir müessesenin alacağını af 
edememelidir. Bunun alacaklarını faizsiz takside bağ-
iıyamamaîıdır. Nitekim böyle olmuştur. Hazine di
yor ki, ben takside bağlıyorum, ben bin liraları af 
ediyorum; ama bu parayı bankaya ben ödiyeceğim. 
Bu, mevduat sahiplerinin bankaya olan itimadını te
yit edecek bir tutumdur. İş, bu raddeye gelmiş, Hükü
met bu borçları Hazineden ödemeyi kabul etmiş, 
kanun Anayasa'nm istediği çerçeveye girmiş ve em
niyet ve itimat müessesesi olan bankalar, paralarının 
Yasama Organı tarafından bu şekilde af edilebili
yor, faizsiz bağışlanabiliyor şekle girmesini kurtar
mış. Bundan dolayı Hükümete teşekkür ediyorum. 

Bu Kanunun mahiyeti, bankada toplanan para
ların taksitle faizsiz 10 yıla bağlanması değil, her 
şalısın aldığı bin liranın bağışlanması değil, Hazine 
tarafından bunların bankaya ödenmesi suretiyle va
tandaşlara ferahlık getirmesidir. Kanunun manası 

ı ve mahiyeti bu ve başlıktan maalesef bu mana çak
mıyor. Çünkü, başlığı yapan arkadaşımız teklif etti
ği zaman, bunlar Zinraat Bankasının bünyesinden 
geçsin gibi bir teklifin içerisindedir. 

Medis'teki müzakehrelerde «Hazinenin ödemesi» 
girmiştir, başlık bu şekilde bünyeyi kavramamakta-
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi şöyle bir kanun gelmiş. «Cumhuriyet Se

natosunda hiç mi tetkik edilmemiş?», denmemesi 
için gördüğüm hatalı noktalara temas etmekle iktifa 
edeceğim. 

Hata, kanunun başlığında başlıyor. Birkaç yerde 
hata var. Şimdi, bunu tashih edelim desek, çiftçi ora
dan bunu bekiiyor; etmiyelim desek. Cumhuriyet Se
natosu bir nevi «Tastik müessesi» gibi bir duruma 
düşüyor. Biz de ne şekilde konuşmamızın sonunu 
bağlıyacağız hususunda tereddüt ediyoruz. Hakikaten 
arkadaşlarımız ısrarlı, bu kanun hemen çıksın; ama 
bu kanununda bazı hatalarının olduğu da meydan
da. Ben bu hatalı kısımlara temas edeceğim. Tashih 
edip etmeme Yüksek Senatonun takdirine bırakıl
mış. 

Şimdi başlık şu «Küçük çiftçilerin Türlüye Cum
huriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine olan Borçlarının 10 yılda on eşit taksitle faiz
siz ödenmesine» ilişkin kanun teklifi. Başlığı bu. 

Muhterem arkadaşlar, görüyoruz ki, bu kanun 
içerisinde bin liraya kadar olan borçların affı da var. 
Simdi bu başlık, bu kanunun muhtevasını ifade et
miyor; ama o bin liralık bağış keyfiyeti, Millet Mec
lisinde bir önerge ile kabul edilmiş; o önergenin ka
bulünden sonra başlık, tashih edilmemiş. Hata açık. 
Sonra, yine başlıkta, sözümün başlangıcında da ifa
de ettim, mana bakımından büyük ehemmiyet arz 
eden farklılık da var. Bağışı yapan Hazine, aşağı yu
karı Ziraat Bankası ile hiç alâkası yok gibi; ama bu 
teklif verildiği zaman, Bankanın bünyesinden bu ba
ğışlar, bu aflar istenmiş vaziyette; fakat bilâhara 
mecrasına oturtulmuş, başlığın değişmesi zarurî ha
le gelmiş. Takdirinize bırakıyorum. 

Sonra, 3 ncü maddede, 1976 diyor. « Bu kanunun 
1 nci maddesinin uygulamalarının, taksiflenme işlem
lerinin başlangıcı 1976 yıh ürün toplama ve pazar
lama zamanı gözetilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sap
tanır.» 1976 bitti. 1977'deyiz; ama bu kanun Şubat 
1976 da verilmiş 1-2 ay içerisinde çıkacağı kabul 
edilmiş. Bu itibarla, ürünlerin istihsali bakımından 
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bu tarih konmuş. Bu tarihin konmasında lüzum yok
tu; ama şimdi böyle geçmesi büsbütün sıkıntılı. Ar
tık bunu şöyle anlamak lâzım gelecek. Taksitlendir-
melerde, taksidin ödeneceği tarih, köylünün mahsu
lünü idrak ettiği zamana göre ayarlanacak. Bunu, bu 
şekilde anlamaya mecburuz. Çünkü bu tarihler gel
miş geçmiş. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu kanun dolayısıyle, 
yani çiftçi, bizim köylümüz borcunu neden ödeyemi
yor; şahsî müşahademi de arz etmek istiyorum. 

Vatandaşlar, köylüler toplu halele 50 kişi, 60 ki
şi, 100 kişi şehre geliyor. Birbirine müşterek ve mü
teselsil kefalet yoluyle 500 lira, 1 000 lira, 2 000 lira, 
gibi bir kredi alıyorlar. Şimdi bunların hepsi birbi
rine kefildir. Ben malî vaziyeti iyi olan bazı arka
daşlara sordum; «Senin 2 000 lira borcun var. Sen 
bu 2 000 lira borcu ödeyecek kudrettesin. Niye bunu 
ödemiyor sun da, her yılın sonunda borç yatırma, tek
rar kredi alma durumuna giriyorsun?» dedim. Borç 
yatırma ve kredi alma da ayrı bir konu; yani bir 
facia bu konu. Köylü bu ufak miktar paraları alır. 
Bu paraların alınması ayrı bir derttir, o kısımlara te
mas etmeyeceğim. Arkadaşıma, «Sen bu borcu öde
yecek vaziyettesin» dediğimde aldığım cevap şu ol
du: «Ben borcu ödemişim kıymeti yok ki. 60 kişinin 
60'ı da borcunu öderse ben borçtan kurtuluyorum; 
ama 60 kişi ödemezse, ben gider borcumu ödersem, 
müşterek ve müteselsil kefil olduğum için ben sade
ce 500 liradan kurtulmuş oluyorum; ama geri taraf
ta 100 bin lira daha var, ben 100 bin liranın borçlu-
suyum. Bu itibarla bunun ödeme lüzumunu hissetmi
yorum.» Ben, vatandaştan öğrendiğim bu hali siz
lere duyuruyorum. 

Bu Kanunun bugün değiştirilmesi mümkün de
ğildir; fakat Bankamızın kıymetli Müdürü ve ida
recileri burada, bu borcun ödenmemesinin anasebe-
bi; Türk köylüsünün 500 lirayı ödeyemeyecek durum
da olmasından değil, ödediği zaman borçtan kurtula-
mamasmdandır. Maddî hadise budur, vakıa budur. 
«Ben 1 000 lirayı ödedim; ama daha 200 bin liralık 
kefaletim var bu müşterek kefaletten dolayı» di
yor köylü. 

Şimdi benim istirhamım, bu işin hastalığı bura
dadır. İnşallah bu borç güzelce temizlenir; ama be
nim şu andaki kanaatim, taksitîendirmeîere rağmen, 
vatandaş Ziraat Bankasına olan borcunu ödemekle 
borcundan kuıtuîmayacaktır. Niye kurtulmayacak-
tır?.. Çünkü, «Müşterek ve müteselsil kefalet devam 
eder..» deniyor. Buna bir formül bulunmalıdır. Bu-

15 ? 3 . 1977 0 : 1 

na formül bulunmadığı takdirde, köylü «Ben taksit-
lendirdim borcumu gidip ödüyorum, borcumu ödü
yor gibi gözüküyorum; ama herkes ödemediği için ben 
diğer borçların kefili olarak yine borçlu olarak mey
danda kalıyorum» diyor. Köylü topyekûn ittifakla 
hareket ederse borçtan kurtulmak mümkün; fakat 
maalesef ittifakla hareket etmek de mümkün olmu
yor. Sözümün bu kısmında muhterem idarecilerimize 
duyurmak istediğim husus budur. Elbette onlar d sı 
hem bankalarının parasını işletmek isterler, hem de 
fakir çiftçinin borçtan kurtulmasını isterler. Bunun 
formülü, müşterek ve müteselsil kefalete bir çare bul
mak, başka bir teminat yolu aramak suretiyle vatan
daşları bu dertten kurtarmaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Atalay Millet Meclisi metninin kabulünü 

önerdi. 
TALÂT DOĞAN (Rize) — Yanıldı, yanıldı o. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 
yaıııldılar. Zaten biz burada Bütçe ve Plan Komis
yonunun raporunu müzakere ediyoruz ve müzake
rede onlar da Millet Meclisi metnini aynen kabul 
etmişler. 

Yalnız, Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonun
da bazı ihtilâflar, bazı anlayış farkları oldu. Kanun 
teklifi konuşulurken bu ihtilâf doğarsa, tatbikatta kat 
kat fazlası doğabilir. Onun için ben Sayın Komis
yon Başkanından ve Sayın Hükümetten, bazı husus
ların burada tashih edilmek suretiyle Kanun teklifi
nin Millet Meclisine gitmesini önlemelerini rica edi
yorum. Çünkü, ele alındığı zaman başka türlü anla
maya da müsait hükümler var teklifte. Yalnız onlar 
derlerse ki, «Biz şöyle anlıyoruz» ve bu anlaşmamız
da ittifak haline gelirsek, metinde değişiklik yapma
ya lüzum kalmaz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hükümet ve Ko
misyon dinlemiyor ki. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 
maalesef ben de onu müşahade ediyorum. 

Şimdi Millet Meclisinden gelen metinde, «Ana 
borç toplamı 1 000 Türk lirasına kadar olan küçük 
çiftçi borçları affedilir» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi burada bir sual soruyorum; 15 sene evvel 

çiftçi 1 000 lira borç almış, bu borcu affediyor; ama 
o borç dolayısıyle birikmiş olan faizler var, bunlar 
affa dahil değil mi?.. Çünkü, af hangi hususta sara
hat ihtiva ediyorsa, o husus için geçerli olur. Bizim 
kanaatimiz, anapara 1 000 lirayı affettiği gibi, 1 000 
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liraya miiteferri olarak işleyen faizlerin ve bu hu
sustan doğan masrafların da buna dahil olması lâ
zım. Biz bunu böyle anlıyoruz ve böyle anlamanın 
lâzım geldiği kanaatindeyiz; fakat bazı arkadaşları
mız «Bu bir af kanunudur, hangi hususta sarahat 
varsa ona sarf edilmiş sayılır. 

Bu itibarla, kanunun uygulamasında Hazine kaç 
çiftçinin 1 000 lirası affedildiyse o kadar parayı Zi
raat Bankasına öder, diğer masrafların karşılığını 
Bankaya ödemez» dediler. Bunun üzerine arkadaş
larımız, bu metne bir sarahat getirmek istedi. 

Ben şimdi Sayın Hükümeten ve Sayın Komis
yon Başkanından bu açıklığı getirmelerini rica ediyo
rum. Yani, bize desinler ki, «Biz burada 1 000 Türk 
lirasına kadar olan kısmı affediyoruz. Bunun içine 
borcu aldığı tarihten bugüne kadar olan faizler ve 
masraflar dahildir. O takdirde, Hazine de bankaya 
bu parayı ödeyeceği zaman elbette 1 000 lirayı ve di
ğer miktarları ödeyecektir.» Bu şekilde konuşmalı
lar ki, burada bir ihtilâf çıkmasın. Biz 10 kişilik ko
misyon içerisinde bu ihtilâfa düştük. «1 000 liranın 
içine bu masraflar ve faizler dahil mi, değil mi?» di
ye komisyonda uzun münakaşalar oldu. Hükümette
ki arkadaşlar işe karıştı, onların arasında çeşitli fi
kir ihtilâfları oldu. Arz ettiğim veçhile, metnin an
laşılmasında sarahat yoktur. Bu sarahatin, burada 
Hükümetin ve Komisyon Başkanının açıklaması su
retiyle halledilmesinin faydalı olacağına kaniyim. 
«Affedilen kısım, 1 000 lira zait masraflar ve faiz
dir. Hazinenin de Ziraat bankasına ödeyeceği kısım, 
1 000 lira zait masraflar ve faizdir» şeklinde bu te
barüz ettirilmelidir ki, Banka da ileride mağdur ol
masın. 

Yine Komisyondaki müzakereler sırasında 4 ncü 
maddenin ton bendinde de bir ihtilâfa düşüldü. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bir hususu arz edebilir 
miyim?. 

Şimdi kanun teklifinin tümü üzerinde görüşüyo
ruz. Her madde teker teker yüksek ıttılaınıza sunu
lacak ve her madde üzerinde arkadaşlarımızın.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bitire
yim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 

4 ncü maddenin son fıkrasında, «Küçük çiftçilerin 1 
nci madde gereğince ertelenmiş borçları nedeniyle 
kredileri kesilmez» hükmü var. Bunun da «Taksitini 
ödesin veya ödemesin alacağı kredi kesilmez» ma
nasında olmadığının tashihi lâzım. Taksitini ödeme-
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misse mütemerrid hale geçmiştir, hakkında takibat 
başlar ve dolayısıyle bankadan munzam bir kredi al
ma imkânı olmaz. Bu itibarla, bu kısmın da Komis
yon ve Hükümet tarafından açıklanmasını rica edi
yorum. 

Bu şartlar tahakkuk ettiği takdirde, metin ka
bul edilebilir ve bu hatalar da bir daha olmaması 
temennisiyle hoşgömîebilir. 

Netice itibariyle küçük çiftçiye, fakir vatandaşa 
bir ferahlık getirecek olan bu Kanunun lehinde ol
duğumu ve müspet oy kullanacağımı saygılarımla 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuna. 
Buyurun Say sn Köker. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz Kanun teklifi hakkında 
Sayın Sırrı Ataîay arkadaşımız tarafından ileri sü
rülen mütalaalar, değerli arkadaşlarımızın Cumhu
riyet Senatosu Tarım-Orman-Köy İşleri Komisyonu 
raporunu Cumhuriyet Senatomuz görüşüyormuş 
şekliyle mütalaa ettikleri için, kanunla alâkalı bir 
kısmını göremedim. Onun için kendilerine arzı ce
vap etmeyeceğim. 

Son olarak konuşan Sayın Tuna arkadaşımız da, 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plan Komisyonu tara
fından tanzim edilen raporun, yani dağıtılmış olan 
elimizdeki metnin 6 ncı sayfasını okumuş bulunsalar
dı, burada yapmış oldukları konuşmanın lüzumu sa
nıyorum ki, kalmayacaktı. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe Plan Komisyonunda 
Kanun teklifinin müzakeresi esnasında Sayın Tuna' 
nın işaret ettikleri mahzurlar tek tek tespit edilmiş 
ve Komisyonda hazır bulunan Ziraat Bankası ve 
Kooperatifler temsilcileriyle Hükümet temsilcilerinin 
görüşleri alınmıştır. 

Komisyon raporunun 6 ncı sayfasından zabıtla
ra tescil etmek bakanından aynen okuyorum. «Mil
let Meclisi metninin 2 nci maddesinin son fıkrasın
da yer alan itfa uygulamasına esas hüküm Komis
yonumuzca genel hükümler dairesinde değerlendiril
miş ve ana borçla beraber, bu ana borç hakkında yü-
yürütüîen faizler de af kapsamında olduğu ve bu itfa 
işlemini müteakip bunların karşılıklarının da Ha
zine tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeneceğinin, 
maddenin mevcut tedvin şeklinin olağan sonucu ka-

224 — 



C. Senatosu B : 42 15 ; 3 . 1977 O : 1 

bul edilmek suretiyle madde benimsenmiştir.» şek
linde bir hüküm mevcut bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bir hususu daha bu görüşümüze ilâve 

etmek istiyorum. Faizierle birlikte, her türlü masraı 
da kaldırılacaktır ve bunlar Hazine tarafından Zi
raat Bankasına ödenmiş bulunacaktır. Ben bu kısa 
izahatan sonra Kanun teklifinin tümü hakkında ar
kadaşlarıma kısa bir bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlan ilk de

fa 24 Haziran 1935 tarihinde 2814 sayılı Kanunla, 
ondan sonra 11 . 9 . 1957 tarihinde 7052 sayıh Ka
nunla, üçüncü defa 10 . 11 . 1960 tarihli ve 123 sa
yılı Kanunla, dördüncü defa 29 Haziran 1970 tarih 
ve 1305 sayılı Kanunla, elimizde tetkik etmekte bu
lunduğumuz kanuna benzer hükümler taşıyan dört 
kanunla faizleri de anaparaya eklenmek suretiyle 
taksitlendirilme yapılmıştır. Bu görüşmekte olduğu
muz kanun teklifi beşinci olmaktadır. 

Kanun teklifinin getireceği, yani 1 nci maddesiy
le 15 bin liraya kadar taksitlendirilecek alacak tuta
rının T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarda 3-3,5 milyar lira civarında 
bir milyonun üzerinde bulunduğunu Komisyon ola
rak tespit etmiş bulunuyoruz. Keza Kanun teklifinin 
2 nci maddesiyle «Ana borç toplamı 1 000 Türk li
rasına kadar olan küçük çiftçi borçlarının tamamı 
affedilir» hükmünden de üçyüz bin çiftçi ailesinin 
yararlanacağı ve bunların affedilecek borç miktarla
rının da 300 milyon Türk Lirası olacağı tespit edil
miş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanunun 1 nci maddesinde her ne kadar ana-

borçîarı 15 bin liraya kadar olanların borçlarının er
teleneceği ifade edilmekteyse de, anaborçla birlikte, 
biliyorsunuz faiz anaparayı geçebiliyor, Murabaha 
nizamnamesi kaldırılıp yeni Ticaret Kanunu yürür
lüğe konduktan sonra, faiz, anaparayı da geçebili
yor. Bazı ahvalde 15 bin lira anapara ile birlikte 10, 
15 bin, hatta 20-25 bin lira faizin de 10 eşit taksitle 
ve 10 yıl vade ile takside bağlanması hususu da 
mümkün hale gelebilmektedir. Keza 2 nci maddenin 
son fıkrasıyle küçük çiftçinin affedilen 1 000 Türk 
lirasına kadar anapara borcunun muhtemelen 1 000, 
1 500 lira, hatta 3-4 bin liraya varan faizlerinin de 
affedileceğini tespit etmiş bulunuyoruz. Biraz önce 
Sayın Tuna'ya cevap arz ederken ifade ettiğim gibi, 
bu faizler de bütün masraflarıyîe muhtemeldir icra 

masrafları vardır, avukatlık masrafları vardır, sair 
masraflarla birlikte Hazine tarafından Ziraat Ban
kasına ödenecektir. 

Kanunda gecikme dolayısıyle bazı hataları Ko
misyonumuzda tespit etmiş bulunmaktayız. Meselâ 
burada gerek 1 nci maddede ve gerekse 3 ncü mad
dede kanun teklifinin veriliş tarihine göre geçerli 
olan bazı tarihler ki, teklifin görüşülmesinin Meclis
te gecikmiş bulunması sebebiyle bir yıl kadar geri 
kalmıştır. Meselâ 3 ncü maddede şöyle bir hüküm 
var; «Bu kanunun 1 nci maddesinde uygulanacak 
taksitlendirme işleminin başlangıcı 1976 yılı ürün 
toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek T. C. Zi
raat Bankasınca tanzim edilir.» diyor. E., 1976 ürün 
toplama zamanı biti artık, 1977 deyiz; ama Komis
yonumuzda görüşme sırasında 1 nci maddenin son 
fıkrasında «Taksitlerin vadeleri, ilki bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde olmak üze
re, beher taksit miktarı 250 liradan aşağı olmamak 
kaydiyle T. C. Ziraat Bankasınca tespit edilir.» hük
münün, ihtiyaca cevap verecek bir hüküm olması 
itibariyle ve eğer kanun üzerinde bu çeşit maddî 
hataları tashih yoluna gitiğimiz takdirde bir milyon 
üç yüz bin civarında çiftçi ailesinin beklediği bu ka
nunun geciktirilmesi gibi bir durumla karşı karşıya 
kalması, belki de bu yasama döneminde çıkarılma
ması gibi bir durumla karşı karşıya kalınacağı dik
kate alınarak, Komisyonumuzca Millet Meclisinin 
kabul ettiği metnin aynen benimsenmesi hususunda 
karar alınmış bulunmaktadır. 

Ben, Sayın Atalay'ın bir görüşüne de burada ar
zı cevap etmek istiyorum. Sayın Atalay, demin de 
ifade ettiğim gibi, Cumhuriyet Senatosu Tarım, Or
man, Köy İşleri Komisyonunun kabul ettiği metne 
göre burada kanunu tenkit ettiler, ki, bu yanlış ol
du. Görüşülen metin, Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Plan Komisyonu metnidir. Dolayısıyle Millet Mecli
sinin kabul ettiği metindir; ama buyurdular, dedider 
ki, efendim, kredi dağılımında, bilhassa ziraî kredi 
dağılımında sosyal adaletsizlikler vardır. Batı böl
gelerinde üç rakamlı dolarla ifade edilen kişi başına 
düşen gayri safi millî hâsıla Bingöl, Bitlis vilâyetin
de iki rakamlı Türk Liralanyîe ifade edilmektedir. 
diye bir iddiada bulundular. Bu, ekonomide yeni bir 
teori sanıyorum. Benim bilebildiğim kadarıyle millî 
gelirden fert başına düşen millî hâsıla, bölgeler iti
bariyle değil, o memleketin nüfusu itibariyle nazarı 
dikkâte alınır. Elbette Doğu bölgeleriyle Batı böl
geleri arasında bir insicamsızlık vardır ve tarım ke-
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siminde çalışanlara açılan kredilerde bir nispetsizlik 
vardır; ama şunu ifade etmek istiyorum; Öyle sanı
yorum ki, önümüzdeki günlerde Millet Meclisi Ge
nel Kurulumla görüşülecek bulunan Zirat Bankası 
Genel Müdürlüğünün sermayesinin yüzde yüz artı
rılmasına müteallik, yani 10 milyar liraya çıkarılma
sına müteallik bir kanun teklifi ve tasarı mevcuttur. 
O tasarı ve teklif kanunlaştığı takdirde ümit ediyo
rum ki, bu kredi dengesizliği, kısmen mevcut olan 
bu kredi dengesizliği de ortadan kalkmış olacaktır. 

Benim kanaatim şudur; birtakım eksiklikler, ak
saklıklar olabilir; ama hüsnüniyet ve Türk köylüsü
ne, Türk çiftçisine inanarak hizmet bu aksaklık ve 
eksiklikleri telâfi edebilecek istikamettedir. Ben, bu 
görüşmekte olduğumuz kanun teklifini ve Ziraat 
Bankası Teşkilât Kanununun Değiştirilmesi Hakkın
daki Kanun tasarısını da bu istikamette hazırlanmış 
teklif ve kanunlar olarak mütalaa ediyorum ve Yü
ce Heyetinizden demin arz eriğim sebeplerle, Millet 
Meclisinden geldiği şekliyle bu kanun teklifinin Yü
ce Senatodan geçmesi hususunda bize yardımcı ol
manızı rica ediyor, saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köker. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 

Başkan, bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bu 1 
nci maddeye göre işlem görecek borç miktarı ne ka
dardır acaba?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bize Komisyonda 
ifade edildiğine göre, Sayın Karamuilaoğlu, demin 
ifade ettim; üç, üç buçuk milyar lira civarında bir 
miktar tutuyor. Bunu kesin olarak ifade edememe
nin sebebi şu: Çünkü, çok geniş teşkilâtı olan Ziraat 
Bankası, faizli bakiyeleri, bu kanun neşredildikten 
sonra elbette hesabedecektir. Neşir tarihinde yürür
lüğe gireceğine göre, kesin bir rakam bu itibarla 
söyleyemiyorlar, söylemek de yanlış olur. Ben de 
aynı kanaat ay mı; ama bize ifade edildiğine göre, 
bir milyon civarında senet, daha doğrusu çiftçi aile
si bundan yararlanacak ve baliği de üç, üç buçuk 
milyar lira civarında bir miktar tutacaktır. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 
Başkan, bir sorum daha var, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Millet 

Meclisinin kabul ettiği metnin 2 nci maddesinin son 

fıkrasında; «Anaborç toplamı 1 000 Türk lirasına 
kadar olan küçük çiftçi borçlarının tamamı affedi
lir.» denilmekte. Tarım-Orman-Köy İşleri Komis
yonunun kabul etiği metinle (ki, konuşulan bu de
ğil) bu maddeye bir açıklık getirilmek istenmiştir. 
Bu kanun yürürlüğe girdiği zaman takibe mevzu 
olan borçların tamamı mı affedilecek, yoksa bu ka
nun yürürlüğe girince 1 000 liraya kadar olan borç
lar mı affedilecek?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Arz edeyim efen
dim. 

31 . 12 . 1975 tarihine kadar anaborç tutarı 1 000 
Türk lirasına kadar olan bütün borçlar affedilecek
tir. 

ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Teşek
kür ederim efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Teşekkür ederiz efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Çeîikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Arkadaşlar temas ettiler efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — 31 . 12 . 1975 tarihine kadar kanunî 
takibe intikal etmiş olan borçlar affedilecektir; ka
nunî takibe intikal etmiş veyahut vadesi geçmiş olan 
borçlar... 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Müezzinoğîu. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, bazı noktaların açıklanması için söz almıştım. 
Saym Komisyon Başkanının açıklaması île vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Ademoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, 31 . 12 . 1975 tarihine kadar takibata in
tikal etmiş borçların affedileceğini... 

BAŞKAN — Hayır, takibata intikal etmiş veya 
vadesi hulul etmiş; yani iki husus. Bir kere, takibe 
geçmesi için zaten vadesinin hulul etmiş olması gere
kir. Evvelâ vadesi hulul etmişler ve vadesinin hulu
lünden sonra da takibata tevessül edilmişler de bera
ber, buyurdular. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Burada bir şeyi öğrenmek istiyorum. 1955, 1970, 
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1974 tarihine kadar 1 000 lira borcu olup da 1974' 
ten evvel takibata intikal etmiş bu 1 000 liralık borç
lar affa uğrayacaktır; ama 1974 senesinde ödeyeme
miş; fakat takibata uğramamış. Sel afeti, şu, bu do-
layısıyîe rapor almış, Ziraat Bankası elemanı götür
müş tam heyetle keşif yaptırmış, «Bu adam borcunu 
ödeyemez» diye rapor almış; onu da getirmiş Ziraat 
Bankasına vermiş ve takibata uğramamış. Şimdi bu 
borç affedilecek midir? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Bakanımızın verdi
ği bu izahata göre 31 . 12 . 1975 tarihine kadar va
desi hulul etmiş olduğundan o da affa tabidir, Sa
yın Âdemoğlu. 

BÜTÇE VE PLAN KOMÎSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Devamla) — Tamam Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen baş

ka sayın üye yoktur. 
Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususu

nu oylanmza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, maddelerin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 
V:ş\t Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun 

Teklifi. 

Madde 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin a, b, c fıkraları ve 6118 sayılı Kanuna 
göre açıla a kredilerden, 31 . 12 . 1975 tarihine kadar 
her ne sebep ve suretle olursa olsun vadesi geçmiş 
veya kanunî takibe intikal etmiş anaborçlan 15 bin 
liraya kadar olanlar, 31 . 12 . 1975 tarihine kadar iş
lemiş faiz ve masraflarının ilâvesi suretiyle faizsiz 
olarak 10 yıl vade ve 10 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vadeleri, ilki bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere be
her taksit miktarı 250 liradan az olmamak kaydıyle 
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifle
rince tespit olunur. 

BAŞKAN — 1 nci madde ile ilgili olmak üzere 
Sayın Âdemoğlu'nun iki önergesi vardır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa-
yın Başkan, o iki önergeyi birleştirdim, tek önerge 
haline getirdim. 

BAŞKAN — Evet, onu arz ediyorum efendim. 
Yalnız, önergelere geçmeden evvel madde üzerinde
ki müzakerelere geçiyoruz. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye 
var mı efendim? Olmadığına göre, Sayın Âdemoğlu' 
nun 1 nci madde ile ilgili önergesini sunuyoruz efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
683 Sıra Saydı Küçük Çiftçilerin Türkiye Cum

huriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine Olan Borçlarının Taksitlendirilmesiııe Ait Ka
nun teklifinin 1 nci maddesinde iki hususun değişti
rilmesini ve teklifteki 15 000 liramn 25 000 liraya çı
karılmasını ve anaborca ilâve edilecek faizin azamî 
5 yıllık olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Komisyon, önergeye katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Bakanlık? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeye Komisyon 
ve Bakanlık katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

1 nci maddeyi biraz evvel okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Takslılendirme muamelesi borcun 
mevcut aynî veya şahsî teminatının sükutunu icap 
ettirmediği gibi borçlunun kefillerine de kefaletten 
çekilme hakkını vermez. 

Taksitlendirilen alacakların taksitleri, vadelerinde 
tamamen tahsil olunur. Borç taksitlerinden herhangi 
birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçları muac-
celiyet kazanır. 

Bu alacakların bakiyeleri sözleşmelerinde yazılı 
oranlar üzerinden hesaplanacak faizlerle birlikte T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince ge
ne! hükümlerle 3202, 1581 ve 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Anaborç toplamı 1 000 Türk lirasına kadar olan 
küçük çiftçi borçlarının tamamı affedilir. Bunun tu
tan Hazinece T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kre
di Kooperatiflerine ödenir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
burada bir yanlışlık oldu gibi geliyor. Millet Meclisi 
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metni okundu. Komisyon değişiklik yapmış, diğer ko
misyon da bunu kabul etmiş. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, doğru okundu efen
dim. Şunu arz edeyim. Bütçe ve Plan Komisyonunun 
kabul ettiği metin esas almıyor. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Affedersiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Yalnız sayın üye
ler, burada birinci cümlenin ikinci satırında; «Sükû
tunu» tabiri kullanılmış, her halde; «Sükût» şeklinde 
elması lâzım. Bir matbaa hatasıdır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, matbaa 
hatası var; «Sükût» olacak. 

BAjŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Olmadığına göre mad
deyi biraz evvel arz etmiş olduğum tashihi ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesinde uy
gulanacak taksitlendirme işleminin başlangıcı 1976 -
yılı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek, 
T. C. Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatif
lerince saptanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, önergem vardı. 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 
Sayın Âdemoğlu'nun bir değişiklik önergesi var, 

sunuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Küçük Çiftçinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç ve 
faizlerinin on müsavi taksitle ve on yılda ödenmesine 
dair kanun teklifinde ilk taksidin bu kanunun yayım 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmesi yerine; 
«1978 mahsul idrakinde ük taksit ödenir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılmı

yor. 
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Bakanlık katılıyor mu? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Bakanlıkda katılmıyor. 
Sayın üyeler; 
Verilen değişiklik önergesine Komisyon ve Hükü

met katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, efendim. Madde okunduğu şekliyle kabul edil
miştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan önergem vardı. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, vermiş olduğu
nuz önerge 2 nci madde ile ilgiliydi efendim. 2 nci 
madde kabul edildikten sonra geldiği için muameleye 
koyamıyoruz. 

Madde 4. — Bu Kanuna göre taksitlendirme iş
lemi başlamasından sonra: 

a) Adı geçen borçlardan dolayı borçlu hakların
da başlatılan her türlü kanunî işlem durdurulur. 

b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı hac
zedilmiş tarımsal faaliyetlerinde kullanılan üretim 
araç -. gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir. 

c) Küçük çiftçilerin 1 nci madde gereğince erte
lenmiş borçlan nedeniyle kredileri kesilmez. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Herhangi bir de
ğişiklik önergesi de yoktur. 

4 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun hükümlerine göre yapı
lan faizsiz taksitlendirme sonucunda T. C. Ziraat 
Bankasının uğrayacağı faiz kaybı, taksitlendirilecek 
miktar yılda yüzde sekiz onda bir (% 8,1), Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin ise yüzde on buçuk (% 10,5) 
faiz oranı uygulanmak suretiyle Hazinece karşılanır. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Mad
de ile ilgili soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Buyurunuz Sayın 
Esatoğiu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bura
da karşılanacak faiz kaybı gerçek faiz değildir. Mad-

I dede tespit edilen; « % 8,1, Tanm Kredi Kooperatif-
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lerinde % 10,5» diyor. Bu kayıp Hazinece ne zaman 
karşılanacak? 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Bütçeye konan ödenek
le. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Hayır, 
bütçeye konan ödenekle değil. Bu taksitlere bağlanan 
borçların faizleri hesaplanıp da başlangıçta Hazine 
tarafından Ziraat Bankasına ödenecek midir? Yoksa 
tahsil edildikten sonra mı ödenecektir? Çünkü o za
man tahsili kabil olmayan bir paranın da faizini Ha
zine ödemiş olacak. 

Zaten tahsil edilemeyecekti. Ne aslı ne faizi, tah
sil edilemeyecek bir paranın faizini, Hazine başlan
gıçta öderse doğru olmaz. 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Köker cevap 
veriyor efendim. 

Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, her yıl 
sonu itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerinin mahrum kaldıkları faiz hususunda ha
za layacakları ekstremi Hazineye tevdi suretiyle büt
çeden karşılanacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Efendim, 5 nci maddeyi biraz evvel okunan şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

6 iicı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?.. Kabul etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar 
Kumlu yürütür, 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde oyunun rengini 
belli etmek üzere Sayın Şebib Karamullaoğlu söz is
temişlerdir. Sayın Savcı da keza söz istemişlerdir. 

Sayın Karamullaoğlu, buyurunuz efendim. 
ŞEBİB KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Konuşmakta olduğumuz bu Kanun teklifi dolayı-

sıyle Türk köylüsünü çok yakından ilgilendiren, ülke 
ekonomisinin bel kemiğini teşkil eden Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankamızın ziraî krediler üzerindeki 
işleyişini dile getirmek istiyorum. 

Merhum Mithat Paşa Ziraat Bankasının temelle
rini Niş ilinin Pirot kasabasında atarken Türk köylü
sünü faizcinin ve tefecinin elinden kurtarmak iste
miştir. Bu davranıştan dolayı Mithat Paşa'yı ne ka
dar rahmetle ansak azdır. Bugün Bulgaristan'da bile 
Ziraat Bankalarının içinde Mithat Paşanın büstü var
dır. Ziraat Bankamız, şükranla arz edeyim ki, Mit
hat Paşaya gerekli değeri, gerekli itinayı göstermek
tedir. 

Son günlerde Ziraat Bankasının büyük kurucusu 
Mithat Paşa hakkında yakışıksız sözler söylenmesi 
tarih kitaplarında kanaatler yürütülmesini de huzuru
nuzda kınamayı ödenmesi gerekli bir borç sayıyo
rum. 

Değerli senatörler; 
Ancak son yıllarda, bilhassa çok partili dönemde 

Ziraat Bankasına istenerek, istenmeyerek politikanın 
musallat olduğunu da belirtmek vazifemizdir. Ziraat 
Bankamız esasta köylünün yanında olması gerekirken 
bir nevi ticaret bankası hüviyetine bürünmektedir. 
Bu, onun mutluluğuna, bu onun ulvîliğine yakışacak 
bîr davranış değildir. 

Bugün 1975 sayımına göre Türk köylüsü, ülkenin 
% 65 gibi bir miktarını temsil etmektedir. Şu halde 
Ziraat Bankasının, kuruluş gayesine uygun olarak 
Türk köylüsüne daha çok yardımcı, Türk köylüsünün 
daha çok yanında olması lâzımdır. 

Yine herhangi bir art niyete dayanmadan söyle-
yebilmeliyiz ki, Ziraat Bankasından siyasîler elini çek
tiği sürece, Ziraat Bankası ülkeye daha çok yararlı 
ohıı\ Ancak, o günün gelmesini beklemek hepimizin 
hakkıdır. 

Ziraat Bankasının köylüye sağladığı gelirler, sağ
ladığı krediler çeşitlidir. Elbette bir banka para ve
rirken ne adla olursa olsun bunun teminatını da is
ter. İşin ayrıntılarına girmeden şunu arz edeyim ki, 
Ziraat Bankamızın bugün bizzat veya kooperatifler 
yoluyie sağladığı çeşitli krediler için istediği teminat, 
(bilhassa tapu, mahallî deyimle tapu miktarı) bu kre
diyi almak isteyen kimselerin gücünü aşabilecek bir 
durumdadır. Şu halde, köylüye verilecek kredilerde 
aranacak teminatın daha başka yollarla sağlanmasın
da da fayda vardır. 

Her ne kadar kara tapu dediğimiz tapuların da 
kredi vermede ve zilyetin devamının devredilmesi su
retiyle kredi sağlanmaktaysa da, kadastro görmeyen 
bölgelerde geçerliği şüpheli olan tapular Ziraat Ban
kasınca haklı olarak itibar görmemektedir; ama bu 
durum tapusunu şu veya bu şekilde muteber hale sok-
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mayan köylünün kusurundan, kabahatinden iîeri gel
memektedir. Şu halde biz, köylünün daha rahat zi
raî kredi alması için biraz evvel de arz ettiğim gibi 
tedbirler almak zorundayız. 

Biraz evvel Sayın Tuna arkadaşımızın işaret ettiği 
bir nokta vardı; bilhassa müşterek ve müteselsil borç
luluk, köylünün zamanında borcunu ödememesi için 
hakikaten bir vesile, bir sebep sayılmaktadır. Ziraat 
Bankasının fedakâr yöneticilerinden bu noktaların da 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine kaniyim. 

Geçici olmakla beraber arazi baremlerinin yeni
den gözden geçirilmesi, köylünün eline geçecek kredi 
bakımından faydalıdır. Baştan beri arz ettiğim gibi, 
Ziraat Bankası, kuruluş gayesine en yakın şekilde ele 
alınırsa, bugün huzurunuza gelen kanunlar gibi geçici 
tedbirlerle uğraşmayız, Hazineyi de birtakım külfet
ler altına sokmayız. Bununla beraber huzurunuzdaki 
bu kanun teklifi, hakikaten Türk köylüsünün yükü
nü bir ölçüye kadar azaltacak ve onu rahatlığa ka
vuşturacaktır. Bu bakımdan, şahsen bu Kanun tekli
fini getirenlere teşekkür ediyor ve oyumu olumlu 
kullanacağımı arz ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler, 
Sayın Karamullaoğlu'na İçtüzüğümüzün 74 ncü 

maddesi gereğince söz verdik. Aleyhte söz isteyen sa
yın üye var mı?.. Yoktur. 

Sayın Savcı, İçtüzüğümüzün 108 nci maddesi ge
reğince söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Savcı. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hakikaten konuşmamın başında da belirttiğim gi
bi bu Kanun üzerindeki görüşlerimiz Yüce Senato
nun tasvibinden geçmiş bulunuyor. Ancak, ben şunu 
belirtmek istiyorum, bugün bu Kanunu uygulayacak 
olan T. C. Ziraat Bankasının 3202 sayılı Kuruluş Ka
nunu da yeterli değildir. Bu bakımdan, Hükümetin 
nazara dikkatini de ve bu açıdan hazırlıklarını da 
mutlaka hızlandırması gerektiği kanaatindeyim. 

Diğer bir husus; bu küçük çiftçilerin, Türkiye Zi
rai Donatım Kurumuna, Maliye veyahutta bazı tarım 
satış kooperatiflerine olan borçlarının da nazarı dik
kate bundan sonra alınacağı ümidindeyim. 

Bu vesile ile kanunun Türk çiftçisine, Türk tarı
mına hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Sayın üyeler, 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin maddeler üze

rindeki müzakereler de bitmiştir. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Kanun teklifinin açık oylaması yapılacaktır: Açık 
oylama evvelâ küreler dolaştırılmak, bilâhara kürsü
ye konmak suretiyle yapılacaktır. Açık oylama işle
mi yapılsın efendim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Arılaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür, Dışişleri, Turzim ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/270);. C. 

• Senatosu : 1/451) (S. Sayısı: 684) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Gündemde bulunan 684 S. Sayılı kanun tasarısı

nın gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda Bütçe ve Plan Komis
yonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Bütçe ve 
Plan Komisyonu Başkanı Sayın Köker hazır. Dışiş
leri Bakanını temsiien Dışişleri Bakanlığı Kültür İşle
ri Genel Müdürü Ertuğrul Çırağan'ın görevlendiril
diğine dair Dışişleri Bakanlığı tezkeresi vardır. Sayın 
Ertuğrul Çırağan hazır. 

Sayın üyeler, 

684 S. Sayılı kanun tasarısının gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi tek
lifi üzerinde görüşmek isteyen sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. 

Mezkûr kanun tasarının gündemdeki bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının gerekçesinin ve maddelerinin tü
münün okunup okunmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kanun tasarısının gerekçesinin okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okun
maması hususu kabul edilmiştir. 

(1) 684 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Kanun tasarısının maddelerinin tümünün okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Okun
masını kabul edenler... Okunmamasınm kabul etme
yenler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye ol
madığına göre, kanun tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 
Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İrak Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Nisan 1974 
tarihinde imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel 
Yardımlaşma Anlaşması» nm onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun onay belgelerinin teati 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oyunun rengini belli etmek üzere yahut lehte ve
ya aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 

Sayın Çelikbaş, buyurun efendim. Lehte. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Türkiye ile Irak arasındaki kültür anlaşmasının 
tasdiki vesilesiyle bazı temennilerde bulunmak istiyo
rum. 

Sayın Cumhurbaşkanının ziyareti esnasında ben 
de heyette bulunuyordum, Irak'ta yaptığımız geziler
de bu komşu ve dost ülkenin büyük bir ekonomik 

kalkınma çabası içerisinde olduğunu gördük; fakat 
bunun yanı başına Türkiye ile olan münasebetlerinin 
gelişmesine muvazi olarak, Türkiye'den yaptırabilece
ği bazı bayındırlık konularında ve bazı malların mu
bayaasında, çok daha uzak ülkelerden bu hizmetleri 
ve malları temin etmekte olduğunu da üzülerek gör
dük. Bunun başlıca sebebi, resmî çevrelerin Türkiye' 
ye karşı nedense sebebini bulamadığımız bir çekin
genlik içerisinde olmaları müşahedesine vardım. 

Bunun yanı başında Kerkük'e vaki ziyaretimizde 
buradaki soydaşlarımızın mevcut idareden bazı sıkın
tılı hallerde bulunduklarını izhar eden durumlarını 
da tespit ettik. Bütün bunları bir arada değerlendir
diğimizde, Türkiye'nin Irak'la olan münasebetlerinde 
çok daha açık şekilde bu ülkeye karşı davranîşsmszı 
kendilerine izah etmemizde fayda görürüm. 

Bugüne kadar bunun yeter derecede yapıldığı ka
naatinde değilim. O kadar değilim ki, bu ülke ile ara
mızda direkt uçak seferleri dahi yoktur. Ayrıca, son 
derece güzel bir karayolu ile bağlanmış olmamıza 
rağmen bu yoldan da yeterince son zamanlara kadar 
istifade edilmemekte olduğunu biliyordum; fakat son 
zamanlarda beynelmilel kara nakliyatı sayesinde bu 
yolun da biraz açılmakta okluğunu gördüm ve diğer 
taraftan 1973 yılında Boru Hattının iki Hükümet ara
sında imza edilmesiyle birlikte mühimce bir adım 
atılmış bulunduğuna göre, ben Türkiye Hariciyesinin 
ve onunla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
Irak'a karşı çok anlayışlı, Irak resmî makamlarının 
belki söylemedikleri; fakat içlerinde hissettikleri en
dişeleri bertaraf edici bir tavır takınmasında büyük 
faydalar görmekteyim. Çünkü, memleketlerinde bil
hassa halk tabakaları Türkiye'ye karşı içtenlikle bir 
dostluk içerisinde bulunmaktadır. Geniş halk tabaka
larında bunu müşahede ettik; fakat resmî çevrelerde
ki endişe dolayısıyle bunun yeterince gelişemediğini 
de üzülerek gördük. 

Bunu belirtmekteki maksadım, büyük bir ekono
mik potansiyele sahip ve kalkınma çabasında olan bu 
ülkede Türkiye'nin birçok mallarının pazarlanması 
imkânı bugün ortaya çıkmıştır. Çünkü, şimalde oldu
ğu kadar, cenupta da, Basra Körfezi havalisinde de 
büyük petrol kaynakları bulunmuştur. Bu kadar tari
hî münasebetler içerisinde bulunduğumuz bir ülke
nin bu imkânlarım değerlendirmek bize düşen büyük 
bir vazifedir. 

Ümit ederim ki, bu kültür münasebetleri, demin 
temenni ettiğim ekonomik münasebetlerimizin geliş
mesinde mühim bir adım teşkil eder; fakat her ha-
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iükârda Cumhuriyet Hükümetinin ve Dışişleri Bakan
lığının Irak'a karşı daha açık, daha içtenlikle; endi
şeler ne ise, bertaraf edecek bir tavır takınmasını te
menniye değer görüyorum. Bu iki ülke arasındaki 
münasebetlerin sağlam temellere ve iki ülkenin kar
şılıklı menfaatlarını sağlamaya medar olacak bir dü
zeye ulaşması için ifade ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çelikbaş. 
Başka söz isteyen sayın üye var mı? 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — «Söz isteyen var 

mı?» diye buyurdunuz da, bendeniz de Irak'ta Kül
tür Ateşeliği yaptım, karşılıklı münasebetlerimiz hak-
kaıda bazı noktalara kısaca temas etmek isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 108 nci madde 
gereğince size söz veriyorum. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Irak = Türkiye kültür münasebetleri üzerinde has
sasiyetle durulmanın lüzumu, Kültür Anlaşmasının 
Yüksek Senalo'da konuşulması sırasında birkaç söz 
söylemenin gerekliliğine inandım. 

Sayın arkadaşlarım; 
İrak'ta %30 - % 40 Türkçe bilen ırkdaşlarımız ve 

Irak vatandaşı vardır. Irak'da Türkiye'ye karşı sonsuz 
bir güvene ihtiyaç vardır. Irak Hükümeti, Irak'lılar 
için Türkiye'yi yaz aylarında istirahat mahallî olarak 

seçmektedirler. Türkiye'den Irak'a aynı alâkanın de
vamı ve sıralanması ilgililerin bu konuya hassasiyet
le eğilmeleri suretiyle, ancak mümkün olur kanısın
dayım. 

Üç yıl Kültür Ateşeliği yaptım. Hükümetin, Hari
ciyenin ve Mîllî Eğitim Bakanlığının oradaki hizmet
lere ziyadesiyle önem vermesine zorunluluk vardır. 
tki kardeş milleti tarihî bağlar bakımından birbirine 
çok yakın görmekteyiz. 

Kültür Anlaşmasının uğurlu olmasını, ilgililerin 
bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını, iki kardeş 
milleti birbirine yaklaştırmakta azamî gayret sarfet-
melerini tavsiye eder, Anlaşmanın iki memlekete ha
yırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sizleri saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler, görüşülmekte olan kanun tasarısı 

üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 

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

Tasarının açık oylaması yapılacaktır. Açık oyla
ma, evvelâ küreler dolaştırılmak, bilâhara kürsüye 
konmak suretiyle yapılacaktır. 

Açık oylaması yapılmakta olan 683 sıra sayılı ka
nun teklifi için oy kullanacak sayın üye var mı?... 
Yok. 

683 sıra sayılı Kanun teklifinin açık oylama işi 
bitmiştir. Küreler kaldırılsın. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmenin, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta-
ürihi : 18 . 5 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem gereği «Soru
lar» kısmına geçiyoruz. 

Sayın Özmen?... Yok. 
Gıda .- Tarım ve Hayvancılık Bakanı?... Yok. 
Soru, bu sebeple ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lülji Bil
genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi: 30 . 6 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru, bu sebeple ertelenmiştir. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi:/..//. 1975) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Burada. 
Sayın Ticaret Bakanı?... Yok. 
Soru, bu sebeple ertelenmiştir. 
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

| Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker-
| lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 

(6/67) (Veriliş tarihi: 31 . 3 . 1976) 
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BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. 
Soru, bu sebeple ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, kurulması düşü
nülen a'kaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi: 27 . 4 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru, bu sebeple ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunç kanat'm, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı

lan tayine dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6:70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efen

dini, geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, geri alıyorsunuz. 
Bu sebeple, soru gündemden çıkarılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6171) 
(Veriliş tarihi: 15 .6. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru, bu sebeple ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin is

tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba

ni. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 
BAŞKAN — Araştırma Önergelerinin görüşülme

sine geçiyoruz. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Köker? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

.15. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/50) 
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kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çclikbaş? Buradalar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, 16 ay oldu izin verirseniz yazılı so
ruya çevirelim. Belki o zaman cevap alabilirim. 
İk inci sorumun da yazılıya çevrilmesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Çelikbaş. Sayın üyenin 
talebi ile gündemin hem 3 ncü sırasında hem de 
8 nci sırasında bulunan sorular yazılıya çevrilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin W yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat? Buradalar. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Yazılı 
soruya çevrilmesini rica ediyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat'ın talebi ile 9 ncu 
sırada bulunan sözlü soru, yazılı soruya çevrilmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arı karı in, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi: 15 . 3 L1977) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan? Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

NTEL KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

BAŞKAN — Sayın Unsal? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
17. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 

Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcah? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
18. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 

Bilgenin, Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Ada
na'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/64) 
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BAŞKAN — Sayın Bilgen? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları vergi 
incelemeleri hakkında Senato Araştırman isteyen 
önergesi. (10/65) 

BAŞKAN — Sayın Özer? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki Y. 
S. E. ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Sayın Öner? Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
Sayın üyeler, gündemde bulunan Dilekçe Karma 

Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komisyon yok. 
BAŞKAN — Efendim teker teker hepsini sıra ile 

okuyup soracağız, komisyonları değişiktir. 
Özür dilerim; komisyon aynı komisyon, bakan

lıklar değişiyor, Hükümet değişiyor. O zaman bir ke
re de hepsi için aynı muameleyi yapabiliriz. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkam Sayın Sü
leyman Şimşek?... Yoklar. 

Başkanvekili Sayın Muzaffer Yurdakuler?.;. Yok
lar. 

Sözcü Sayın Neccar Türkcan?... Yoklar. 
Sayın üyeler, görüşülmesi iktiza eden Dilekçe Kar

ma Komisyonu raporlarının görüşülmesi için hazır 
bulunması gereken komisyon hazır olmadığından bu 
raporların görüşülmesine imkân yoktur. Onun için 
bu raporlar görüşülmeyecektir. 

Biraz evvel açık oylaması yapılan 683 sıra sayılı 
kanun teklifinin açık oylamasına 96 sayın üye ka
tılmış, 95 sayın üye kabul, 1 sayın üye çekinser oy 
kullanmıştır, arz olunur. 

684 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında 
oy kullanacak sayın üye var mı efendim?... Olma
dığına göre 684 sıra sayılı kanun tasarısının açık oy
lama işlemi bitmiştir. Oylama neticesi 43 ncü Birle
şimde arz edilecektir. 

Sayın üyeler, gündemde görüşülecek başkaca bir 
konu kalmadığından 17 Mart 1977 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,05 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR/ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlunun', bazı müftülere dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı Aksay'ın yazılı cevabı. (7/607) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygıyle arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Bir yıldan beri birçok il, ilçe müftüleri poli
tikaya sürüklenmiştir. Fiilî politikanın içine müftüle
rin girmiş olmasını uygun buluyor musunuz? 

2. Din adamları fiilî olarak politikaya itilirse ve
ya karıştırılırsa halkın din adamlarına karşı saygısı 
sarsılmaz mı? 

Özel örnekler : 
a) Oltu Müftüsü, Başbakan Yardımcısı Necmet

tin Erbakan'm Temmuz 1976 ayı sonunda Azot Fab
rikası temel atma merasimi nedeniyle Oltu'da bulun
duğu sırada sanki bir başka ilçe görevlisi yokmuş gi
bi sarıklı giysiler içimle âdeta teşrifatçılık yapmış
tır. Müftünün bu gibi hallerini doğru bulur musu
nuz? 

b) Oltu Müftüsünün Müftülük makamındaki 
Atatürk Portesini ters çevirmiş olduğu nedeniyle ha
reketini tasvip ediyor musunuz? 

c) C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu sırasında Ata
türk portresine gereken saygıyı gösteren, İngilizce ça
lışıp ilericiliğini kanıtlamak isteyen bu kişinin ters 
çevirdiği Atatürk Portresini Erbakan'm Oltu'ya gel-
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diği gün beraberindeki Tarım Bakanı Korkut Özal'ın 
düzeltmiş olması hâdisesi doğru mudur? 

d) Oltu Müftüsünün Müftülük arabası ile aile
siyle birlikte geziler yapması Taşıt Kanununa uygun 
mudur? 

Örneğin : 
21 Ağustos 1976 tarihinde saat 12.00'de memleketi 

olan Oîiu ilçesine makam arabası ile gidip aynı gün 
saat 21.00 civarında dönmüştür. 

e) Atatürk Anadoîuya geçmese idi Sayın müftü 
bugün Oltu'da müfuülük yapmakta olacak mı idi. 
Yoksa Keşiş Manukyan'm talebesi mi idi acaba? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 9 . 3 . 1977 

Sayı : 501/1388-7/607 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliğin 4 . 10 . 1976 gün ve 

9993-4363-7/607 sayılı yazısı. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

bnntoğlu'nun soru önergesine dâir ilgi yazıya Diya
net İşleri Başkanlığınca verilen cevap sureti ekte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Afcsay^ 

Devlet Bakam 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 11 . 2 . 1977 

Ankara 
Pers. D. Bşk. Öz. İş. Md; 

P/11-6/10-77/287 

Devîet Bakanlığına 
İlgi : 23 . 9 . 1976 gün ve 5.05/4194 sayılı yazı

larınız. 
İlgi emirlerinize ekli Oltu İlçesi Müftüsü • Selâhat-

tin Karahocagil hakkında Cumhuriyet Senatosundan 
muhavvel Erzurum Senatörü Hilmi Nalbantoğlu'mm 
8 . 9 . 1976 günlü önergesi üzerine Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca gereken soruşturma yaptırılmış olup 
adı geçen hakkında isnat edilen hususların varit ol
madığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Doç. Dr. Süleyman Ateş 

Diyanet İşleri Başkam Y. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi Sa
bahattin Savcının, Ticaret Bakanlığının Uluslararası 
ticarî ilişkileri ile bu kuruluşlarda görevli memurla

ra dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Ba-
şol'un yazılı cevabı. (7/697 ) 

9 . 2 . 1977 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır Senatörü 

Sabahattin Savcı 

Soru 1. — Ticaret Bakanlığı, uluslararası ticari 
ilişkileri hangi kuruluşlarla sürdürmektedir? Bu ku
ruluşlarda görevli memurlarımızın unvan ve adedi 
nedir? 

Soru 2. — RCD üyeleri arasındaki ticaretin ser
bestleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyle Bakanlığı
nızca nasıl bir çalışma yapılmaktadır? 

Soru 3. — Bugün için ziraî ve sınaî ürünlerimiz 
bakımından iyi bir pazar olacağı umulan, Ortadoğu 
Arap ve Müslüman ülkelerle ticarî münasebetlerimiz 
ne safhadadır? 

Soru 4. — Akredîte bulunan ülke veya ülkelere 
yönelen ihracatımızı geliştirmek, yapman ithalâtı 
en iyi şekilde düzenlemek üzere Bakanlığın yurt dışı 
teşkilâtı nasıl çalışmaktadır? 

Soru 5. — Banka kredilerinin hükümetlerin eko
nomik politikasına uygun ve üretime yönelmiş şekil
de düzenlenip takip edilmesinde 7129 sayılı Bankalar 
Kanununda bir değişiklik düşünülmekte midir? 

Soru 6. — Bakanlığınızın «Bilgi sayar merkezin
den de yararlanarak, yurdumuzda mevcut meslekî 
kurutuşların miktarı, adları ve iller itibariyle dağı
lımlarını tespit etmek mümkün müdür? 

Soru 7. — Yurt kalkınmasında önemli bir yer 
işgal eden kooperatiflerini (gerek 1163 ve gerekse 
1581 sayıh kanunlarla) iBer itibariyle miktarı nedir? 

Soru 8. — Son beş yıl içerisinde toptan eşya 
fiyatları indeksinin anagrupları itibariyle bir önce
ki yıla göre artış oranları nedir? 

Som 9. — Su ürünleri ve avcılık konusunda il
gili Bakanlıklarla ne gibi işbirliği yapılmaktadır? 

Soru 10* — İGEME'nin esas fonksiyonu ve yurt 
için yararlı çalışmaları nelerdir? 

Soru 11. — 3203 sayıh T. C. Ziraat Bankası Ka
nunu, kanaatimizce bugün Türk çiftçi ve köylüsü
nün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Bu mak
satla Bakanlığınızca bîr çalışma yapılmakta mıdır? 
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Soru 12. — Çalışmalarını memnuniyetle izlediği
miz T. Halk Bankasının, meslekî kredilerin artırıl
masına imkân verecek olan Hazine katkısının son üç 
yıldaki yardımı nedir, bu konuda neler düşünül
mektedir? 

Soru 13. — 1977 yılında Diyarbakır ilinde Ba
kanlığına bağh bankaların hangi şubeleri açılacak
tır? Bu hususta çalışmalarınız varsa ne safhadadır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 11.3.1977 

özel Kalem Müdürlüğü 
1/260 

Sabahattin Savcı'nın yazdı soru 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vıgl : Kanunlar Müdürlüğü başlıklı, 15.2.1977 

tarih ve 11592 - 5494 - 7/697 sayıh yazıları. 

Diyarbakır Senatörü Sayın Sabahattin Savcının 
ilgideki yazılarına ekli olarak alınan, Bakanlığıma yö
nelik, 15.2.1977 tarihli yazıtı soru önergesi incelen
miş, cevaplandırılması istenen hususlar sırası iîe 
aşağıda açıklanmıştır: 

1* Uluslararası ticarî ilişkilerimiz, Bakanlığı
mızın Merkez ve yurt dışı teşkilâtı tarafından yürü
tülmektedir. 

Bakanlığımızın yurt dışı teşkilâtı, büyükelçilik
lerimiz ve elçiliklerimiz nezdinde ve ayrıca Cenev
re'deki Birleşmiş Milletler Ofisi, Paris'teki İktisa
dî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD), Brük
sel'deki Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) gibi 
uluslararası ekonomik kuruluşlarda bulunan daimî 
temsiîciKkferinıiz nezdindeki ticaret müşavn-Hklerimiiz-
den oluşmaktadır. 

46'sı elçilikler ve 3'ü uluslararası ekonomik ku-
ru!uş!ar nezdinde olmak üzere teşkilâtlanmış buiu-
lunan ticaret müşavirliklerimizin bir listesi ilişik 
oîarak sunulmuştur. (Ek : 1) 

Yurt dışı teşkilâtımızda görevli bütün memurla
rın toplam sayısı şöyledir. 

55 Meslek memuru (Ticaret Müşaviri ve Mü
şavir Yardımcısı) 

11 İdarî memur. 
32 Yabancı uyruklu ve sözleşmeli sekreter -

daktilo 

166 Toplanı personel sayısı. 

2. Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulmuş 
olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD), 
7 komite halinde faaliyetini sürdürmektedir. 

Bu komitelerden biri olan Ticaret Komitesinin 
çalışmaları Bakanlığımızca kcordine edilmektedir. 

Periyodik oîarak her yıl toplanmakta olan Ti
caret Komitesi, bölge içinde ticaret engellerinin 
kaldırılması ve mal mübadelelerinin gelişfirîhnesi ko
nuları üzerinde önemle durmaktadır. Bu amaçta» 
üye ülkeler arasında belirli maddelerin ithalâtına be
lirli oranda gümrük indirimlerinin uygulanmasını 
öngören bir RCD Ticaret Protokolünün hazırlıkları
na da girişmiş ve çalışmalar son safhaya ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, 1976 Nisan ayında İzmir'de ya
pılan RCD zirve toplantısında, bir RCD Serbest 
Mübadele Bölgesi kurulması hususunda taraflar mu
tabık kaldığından, konunun üye ülkelerin uzman
larından oluşacak bir komite tarafından incelenme
siyle ilgili olarak Bakanlığımızda ön çalışmalara baş
lanmıştır. 

3. Orta Doğu Arap ve Müslüman ülkelerle olan 
son iki yıllık ithalât ve ihracatımıza ilişkin rakam
lar ve bu ülkelere olan ihracatımızın sektörler iti
bariyle % olarak dağılımı, ekli listede gösterilmiş
tir (Ek : 2, 3). 

4. Bakanlığımız yurt dışı teşkilâtında görevli 
Ticaret Müşavirlerimiz ve Yardımcıları; 

a) O ülkedeki resmî ve özel kuruluşlar ve ya
bancı misyonlarla devamlı ilişkiler kurmak, 

b) Ekonomik ve ticarî mevzuatı istatistik ve 
yayınları izlemek ve derlemek, 

c) İhraç ve ithal mallarımızın piyasa imkân
larını araştırmak, 

ç) Akredite oldukları ülkelerdeki bize rakip 
olan ülkelerin mal alışverişlerini izlemek, 

d) İhraç mallarımızın, o ülkelerdeki talep ve 
fiyat hareketlerini izlemek, 

e) Önemli ithal mallarımızın fiyat ve kalitesi 
hakkında bilgiler toplamak, 

f) O ülkelerde açılacak çeşitli fuarlara katılma
mız için yardımcı olmak, 

g) İthalâtçı ve ihracatçı firmalarımızın o ülke
lerdeki firmalarla olan iş ilişkilerinde yardımcı ol
mak, 

ğ) O ülkelerdeki ithalâtçı ve ihracatçı firmala
ra ekonomik ve ticarî durumumuz, ihraç ve ithâl 
mallarımız hakkında bi^S vermek, gibi görevleri 
ifa etmektedir. 
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Yurtdışı teşkifâtumzın bütün bu çalışmaları, ma
hiyetlerine göre derhal veya haftalık, üç ayhk ve 
yıEkk oüarak düzenlenen raporlarla merkeze intikal 
ettirilmektedir. 

5. 7129 sayın Bankalar Kanununun yürütülme
sinden Maliye Bakanlığı sorumlu bulunmaktadır. Di
ğer taraftan, banka kredilerinin tanzimi görevi ise 
1211 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının yetkileri dahilindedir. 

6. Kamu kurumu niteliğinde meslek teşekkül
lerinden olup Bakanlığımızın denetim ve gözetimine 
tabi 5590 sayın Kanuna göre kurulan Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları ile 3018 sayılı Kanuna göre kuru
lan İhracatçı Birliklerinin birer üsteki ilişiktir (Ek : 
4 ,5 ) . 

Yine Bakanlığınım denetimi altındaki, 507 sa
yılı Kanuna tabi Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der
nekleri ile bunların üst kuruluşlarının sayılması ve Ms-
teleştiriîmesî dosyalarca yer işgal ettiğinden bu ku
ruluşların sadece öter itibariyle sayılarını gösteren 
bir liste verilmekle yetinihnişm*. (Ek : 6). 

7. 1976 yılı sonuna kadar kurulmuş olan 1163, 
2834, 1581 sayılı kanunlara tabî kooperatiflerin iller 
itibariyle sayılarını gösteren listeler ilişik olarak su
nulmuştur. (Ek : 7 - 9). 

8. Anagruplar itibariyle, 1970 - 1976 yılları ara
sındaki son 5 yılın toptan eşya endeksleri, bir tablo 
halinde ilişik olarak sunulmuştur. (Ek : 10). 

9. Su ürünleri ve avcılığının düzenlenmesi gö
revi, 27 . 6 . 1945 tarih ve 4471 saydı Kanun gere
ğince Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş olan Su 
Ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğünce yürütülmekte 
iken 22 . 5 . 1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ile bu görevin mühim bir kısmı Bakanlığı
mızdan alınarak Tarım Bakanlığına devredilmiştir. 

1380 sayılı Kanunla, Tarım Bakanlığından ayn 
olarak, su ürünleri konusunda Baymdnrlık, Köy İş
leri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına 
da bazı görevler verilmiş, Kanunun 26 ncı maddesin
de, Ticaret Bakanlığı sadece balıkhanelerin idaresiy
le görevlendirilmiştir. Böylece, daha önce, Av Vergi
sinin kaldırılmasına dair 1 . 4 . 1950 tarih ve 5639 
sayılı Kanunla belediyelere verilmiş olan balıkhane
lerin tesis ve idaresi Ticaret Bakanlığına devredilmiş 
fakat su ürünleriyle ilgili diğer görevler Bakanlığı
mız bünyesinden alınmıştır. 

Ülkemizin balıkhane ihtiyacı ve bahkhane kuru
lacak yerlerin tespiti ile ilgili olarak İstanbul Üniver

sitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Ensti
tüsü ile yapılan temaslar sonunda bu konuda bir ön 
proje meydana getirilmiştir. Ancak, balıkhanelerin 
projelendirilmesi ve yapımı işlerinin Et ve Balık Ku
rumuna devri hususunda Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı ile temaslara devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, halen İstanbul îl Özel İdaresince 
işletilmekte olan Haliç Balıkhanesinin Kumkapı ba
lıkçı barınağına taşınması ve balıkhane sahasının in
tifamın Bakanlığımıza devri hususunda Maliye Ba
kanlığıyla temaslar sürdürülmektedir. 

10. 2 . 11 . 1960 tarih ve 118 sayılı Kanunla; 
a) İhraç mallarımızı dünya piyasalarına tanıt

mak ve piyasa şartlarım üretim bölgelerine, duyur
mak, 

b) Dünya piyasa hareketlerim izlemek ve ilgili
leri haberdar etmek, 

c) İhraç mallarımızın üretimlerini artırma ça
relerini araştırmak, 

d) Hanı ve yan mamul ihraç mallarımızın ima
lât safhalarını uzatıp millî emeği değerlendirme ça
rec in i araştırmak, 

e) İhracatla ilgili faaliyetleri düzenleyip sonuç
lan ilgililere toplu olarak sunmak, 

f) Devlet ve meslek kuruluşlarınca istenecek ih
racatla ilgili etütler hazırlamak, 

Gibi görevlerin ifası maksadıylc kurulan İhraca
tı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) nin, halen yap
makta olduğu çalışmaları aşağıdaki şekilde düzelt
mek mümkün olabilmiştir. 

— Önemli ihraç mallarımızın sorunları ve bun
ların çözüm yollan hakkında araştırmalar hazırla
mak, 

— Mal ve ülke bazında pazar araştırmaları yap
mak ve ilgililerin yararlanmasına sunmak, 

— Gerektiğinde, ihracat politikasının hazırlanma
sında ve yürütülmesinde görüş bildirmek, 

— Önemli ihraç mallarımızdan yaş meyve ve seb
zenin dış pazarlara daha kaliteli ve rekabet gücü bol 
olan bir şekilde ihracı için bunların teknik esaslan-
na uygun olarak şevkini sağlamak, 

— İhraç ürünlerimizin çeşitlerini artırmak ama-
cıyle ihracat potansiyeli olan mallarımızın deneme 
ihracını yapmak, 

— Destekleme alımlarına tabi ihraç ürünlerimizin 
maliyet tespitleri ile ilgili mahallerinde yapılan çalış-
malan koordine etmek, / 

— İhracatla ilgili mevzuat ve uygulama seminer
leri düzenlemek, bu konuda eğitim kurslan açılması
nı sağlamak, 
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— İhraç mallarımızla ilgili iç ve dış piyasa hare
ketlerini izleyip değişmeleri ve gelişmeleri çeşitli ya
yınlarla ilgililere duyurmak, 

— Uluslararası ekonomik kuruluşların çalışmala
rını, doğrudan doğruya ve dolaylı olarak izlemek, 
kamu ve özel kuruluşlara bu konularda bilgi ver
mek. 

11. Bugün, ülkemizdeki bütün çiftçilerin toplam 
kredi ihtiyacı 150 milyar TL. olarak tahmin edil
mektedir. Bu kadar büyük çaptaki kredi ihtiyacının 
T. C. Ziraat Bankasının bugünkü imkânlanyle kar
şılamak mümkün değildir. Bu nedenle 3202 sayılı 
Kanunun günün şartlarına göre yemden düzenlen
mesi için çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraftan, 
Ziraat Bankası sermayesinin 1,5 milyar liradan 5 mil
yar liraya çıkarılmasını ve mevduat munzam karşı
lığı tesisinden muaf tutulmasını sağlayacak kanun 
tasarı ve teklifi Millet Meclisinin ügîli komisyonun
da kabul edilmiştir. 

Ziraat Bankası kaynak ve imkânlarının elverdiği 
ölçüde 1977 yılında Tarım sektörüne 72 milyar TL. 
civarında plasman tahsisi programlaştırılmıştır. 

12. Gerek sermaye ve gerek bakanlıklar kana-
Iıyle T. Halk Bankasına yapılan fon tahsisleri her 
yıl bütçe imkânları içinde kalmaktadır. 

Son üç yıl içinde T. Halk Bankasına Hazineden 
yapılan tahsisler ve bakanlık fonlarından verilen 
meblâğlar aşağıda gösterilmiştir : 

1974 Yılı 1975 Yılı 1976 Ydı 
(1000 TL.) (1009 TL.) (1000 TL.) 

Sermaye tahsisi 20 000 74 500 102 500 
Bakanlık fonlarından 
tahsilat 143 151 222 251 471 602 

Toplam 163 151 296 751 574 102 

13. Halen, Diyarbakır ilinin Merkez ilçesinde 
iki ve diğer bütün ilçelerinde birer T. C. Ziraat Ban
kası şubesi ve Merkez ilçesi ile Ergani ilçesinde bi
rer T. Halk Bankası şubesi mevcut bulunmaktadır. 

1977 yıundâ T. C. Ziraut Bankasınca Merkez il
çesinde bir şube daha açılması ve T. Halk Banka
sınca ise Cüngüş ve Çermik ilçelerinde birer şube 
açılması için gerekli teşebbüslere geçilmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakam 

Ekler : (Kanunlar Müdürlüğündeki dosyasında
dır.) 

1. Ticaret Bakanlığı yurt dışı teşkilâtının listesi. 

2. Ortadoğu ülkelerine olan ithalât ve ihracatı
mız. 

3. Ortadoğu ülkelerine olan ihracatımızın sek
törler itibariyle dağılımı. 

4. 5590 sayılı Kanuna tabi odalar ve borsalar 
listesi. 

5. 3018 saydı Kanuna tabi ihracatçı birliklerin 
listesi. 

6. 507 sayılı Kanuna göre kurulan esnaf dernek
lerinin iller itibariyle sayılarını gösteren liste. 

7. 1163 sayılı Kanuna tabi kooperatiflerin iller 
itibariyle sayılarını gösteren liste. 

8. 2834 sayılı Kanuna tabi T. S. Kooperatifleri
nin iller itibariyle sayılarım gösteren liste. 

9. 1581 sayılı Kanuna tabi T. K. Kooperatif
lerinin iller itibariyle sayılarım gösteren liste. 

10. 1970 - 1976 yıllarına ait toptan eşya en
deksleri. 

— 238 
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Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası Ve Tarım Kre di Kooperatiflerine Olan 
Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifline Verilen Oyların Sonucu : 

Borçlanmn 10 Yılda 10 Eşit 
(S. Sayısı: 683) 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
'Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Kaı-avelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTKan 
Fahri Özdilek 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-

•oğlu 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 
[Kabul Edenler] 

1. Sıtkı Yırcah 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâıeddin Yümaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri " 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

184 
96 
95 

1 
86 
2 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

KÜTAHYA 
Osman. Albaynak 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Kanaosmanoğ-lu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

239 — 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
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(Çekinser) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgün eş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
ibrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N ÜYE 

Fe th i Çelikbaş 

[Oya Katılmayanlar] 

j E D İ R N E 
İ Mehmet Nafiz Ergenel i 
t E L Â Z I Ğ 
] M. Cahit Dalokay 
| E R Z İ N C A N 

Niyazi Unsal 
ERZURUM \ 

Sakıp Hatunoğlu (t. A.) 
j E S K İ Ş E H İ R 

Hikmet Savaş 
H A T A Y 

j Mustafa Deliveli 
j Kemâl Kılıçoğlu 1 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 
Ta l ip Özdolay 

İSTANBUL 
I M. Teptin A r ı b u r u n 

(Başkan) 
j Rahmîi Erdem (Bşk. V.) 
1 Fevzi Hakkı Esatoğlu ı 
I Mehmet F e y y a t j 
1 F ik re t Gündoğan 
1 Ali Oğuz 
J Besim Üstünel 

İZMİR 
1 Beliğ Beler 
1 Mümin Kır l ı 
j Orhan K o r 
j Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
| Hilmi Soydan 
j KARS 
S S i m A t a l a y 
j Yusuf Ziya Ayr ım 

[Açık l 

Aydın 
izmir 

K A Y S E R İ 
Sami Turan 

K I R Ş E H İ R 
Hal i l Özmen 

K O C A E L İ 
Abdullah Köseoğiu 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Osman Nur i Canpolat 
Feyzi Halıcı 
F a k i h Özlen 
Mehmet Varış l ı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 

MANİSA 
Ruhi T u n ak an 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

M U Ş 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
1. Şevki Atasağui i 

N İ Ğ D E 
Abdullah Emre ileri 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Bekir Sıtkı Baytkal 

R İ Z E 
Talât Doğan 

S A K A R Y A 
Hasan Fehmi Güneş 

İyelikler] 

1 
1 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 

S İVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
H a y r l Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

U Ş A K 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Erg in 
Sabahat t in Özbek 

1 Halil Tunç 
Şerif Tüten 

1 Bahr iye Üçok 

Yekûn 
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GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

İ 5 . 3 . 1977 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GLMLL 

K.URULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR. VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair G;cia - Tanm ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Verili* tarihi : 30 . 6 . 1975) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeiikbaş'm. Milliyetçi Cinle olr.n 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 1 i . 1975) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldrz'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 2.7 . 4 . 1976) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın. Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23.11.1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi : 1 5 . 3 . 1977) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
ie ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubuîan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsa'nn, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarhcalı'nm ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi, (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Ada-
na'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması is
leyen önergesi. (10/64) 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham- ! 
di Özer'in Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları vergi I 
incelemeleri hakkında Senato Ararştırması isteyen I 
önergesi. (10/65) I 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayıi I 
Önerin Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki Y. I 
S. E. ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araştır- I 
ması isteyen önergesi. (10/66) I 

9. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru- I 
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile I 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, ?0 .6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28, 21 . 2 . 1977 tarih ve 28 sa
yılı raporları. (Cumhuriyet Senatosu : 4/13ı) (S. Sa- I 
yısı • 279'a 3 ncii ek) (Dağıtma tarihi : 4 . b . 1977) 

Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile I 
ilgilidir.) I 

10. — Kütahya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) I 
Mesut Erez'in, Oleikçe Karma Komisyonu Genel Ku- l 

ruhimin 1 2 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalrk Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 
sayılı Şefika Serfkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karafou- I 
lut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sa- I 
yılı Özgül Lirtunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy- I 
mak'a, 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sa- I 
yılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 I 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, I 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5S9Î sayıh Feride 
Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a, I 
ve 5893 sayıh Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Ge- I 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe I 
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 21 . 2 . 1977 
tarih ve 5937/7041 sayılı raporları. (C. Senatosu : i 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 3 neü ek) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) I 

11. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayıh İhsan Önesen'e ait Kararın Ge- I 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe I 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, j 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sayılı 
raporları. (C, Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi 4 . 3 . 1977) 

Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile I 
ilgilidir.) I 

12. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık: Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önikal'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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sayılı 
raporları. (C. Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 2 
nci ek) (Dağıtma tarihi 4 . 3 , 1977) 

Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

13. — 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 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 
sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 2 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

14. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tannsever'e 
ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 197r4 
tarih ve 4. 3 . 3 1975 tarih ve 4, 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 4 sayıh raporları. (C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 
364'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 

15. — 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raoorları. (C. Sena
tosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not! : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

16. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-
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yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge- I 
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko- I 
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporla- I 
n (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 377'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) I 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) I 
17. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) I 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve- I 
ündeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait Kararın tatbik I 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun I 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö- I 
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun I 
20 . 6 . 1974 tarih ve 32, 3 . 3 . 1975 tarih ve 32, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 32 sayılı raporları. (C. Sena
tosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta- I 
rihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Çalışma Bakanlığı ile ilgilidir.) I 

18. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma I 
Balkanı) Ilhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu I 
Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı 
•HaftaMk Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şi-
rin'e ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve I 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın I 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma I 
Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 30, 3.3.1975 ta
rih ve 30, 21 . 2 . 1977 tarih ve 30 sayılı raporları. I 
(C. Senatosu : 4/166) (S. Sayısı : 379'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) I 

19. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakam) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel I 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e I 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 I 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge- I 
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko- 1 
misyonunun, 2Q . 6 . 1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 31, 21 . 2 . 1977 tarih ve 31 sayılı raporları. I 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi 4 . 3 . 1977) 

(Not : Orman Bakanlığı ve Maliye bakanlıkları 
ile ilgilidir.) 

20. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize îzhul'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğmce 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 50 sayılı raporları. 
(C. Senatosu : 4/197) (S. Sayısı : 383'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

21. — 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 43 sa
yılı raporları. (C. Senatosu : 4/196) (S. Sayısı : 384'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

22. — 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 48 sayılı raporları. 
(C. Senatosu : 4/195) (S. Sayısı : 385'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 4 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

23. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Balkanı) 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, 21 . 2. 1977 tarih ve 47 
sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/194) (S. Sayısı : 
386'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
24. — 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, 
6 , 3 , 1975 tarih ve 46, 21 . 2 . 1977 tarih ve 46, 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/193) (S. Sayısı : 
387'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

25. — 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 Kuralda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45, 21.2. 1977 tarih ve 45 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/192) (S. Sayısı : 
388'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
26. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 

Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık 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. 21 . 2 . 1977 tarih f e 44 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/191) (S. Sayısı : 
389'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve S sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaş-
kan'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 43, 6 . 3 . 1975 tarih ve 43; 21 . 2 . 1977 tarih ve 
43 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/190) (S. Sayısı : 
390'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977ı 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

28. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurdunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık 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 
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I Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42. 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42, 21 . 2 . 1977 tarih ve 42 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/189) (S. Sayısı : 
391'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

29. —• Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Kara-
taş'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 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41, 21 . 2 . 1977 tarih ve 41 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/188) (S. Sayısı : 
392'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Ay-

I dm'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 

I Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-
I lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 

6 . 3 . 1975 tarih ve 40. 21 . 2 . 1977 tarih ve 40 sa-
I yılı raporları (C. Senatosu : 4/187) (S. Sayısı : 

393'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 
I (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

3i. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
I Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
I Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıl; 

Haftalık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Genç-
J türk'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
I ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
j kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 

ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 39, 6 . 3 . 1974 tarih ve 39, 21 . 2 . 1977 tarih ve 

I 39 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/186) (S. Sayısı : 
394'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

j 32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 

I sayılı 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve> İ3 8 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/185) (S. Sayısı : 
395'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Neciye İzgi'ye 
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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 37 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/184) (S. Sayısı : 
396'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

34. — 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 36 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/183) (S. Sayısı : 
397'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
35. — 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 Erkul 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, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 35 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile -ilgilidir.) 

36. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 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 
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Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/181) (S. Sayısı : 
*99'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 

Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 402'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
38. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 

Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/81 - 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 4 ncü ek) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Milli Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 
39. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 

Türkkan'ın, 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, 21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 4 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : M'ilî Savunma Baikarfığı ile iıljgMidlLr) 

40. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'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 21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı Raporu. (C. 
Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Not : Adafet Bakariığı life SlgÜdlir) 



41. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 
tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4276 
sayılı Mustafa Altınok'a ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 ta
rih ve 165 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/293) (S. 
Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : İçişleri Bakanlığı lifle iil&iildiir) 
42. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 

Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 Sayılı Melek îpek'e ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Ra
poru. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 3 . 1977) 

{Not : Maffiye 'Bakanlığı ile dlglildtLr) 
43. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 

Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 Sayılı Makbul Açıkhan'a ait 
Kararın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 ta
rih ve 152 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/284) (S. 
Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : MaHiye (Bakanlığı dlie iiligiMdür) 
44. — Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergene-

kon'un Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı Raporu. (C. Senato
su : 4/292) (S. Sayısı : 674) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Noıt : Maliye Bakanlığı ile ilgildk) 
45. — Millî Savunma Bakam Ferid Melen'in Di

lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 
tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4243 
sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı Raporu. (C. Se
natosu : 4/291) (S. Sayısı -: 675) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Not : Milî Savunımıa 'Bakanlığı ile lifltgölHiJdıiır) 

46. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di-
leûcçe Karma Komisyonu Genel Kurulumun 22.7.1976 
tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 
sayılı Ramazan Kurt'a alit kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 
tarih ve 161 sayılı raporu. <C. Senatosu : 4/289) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunmla Bakanlığı tiüie iifflgaffildiir) 

47. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22.7.1976 
tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 
sayılı Ali Savaş'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dadr 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 162 sayılı raporu (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Milî Savurümia (Bakanlığı ile <MigiliidiLr) 

48. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu îzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale 
Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 15 . 4 . 1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Gökseî'e ak Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : Milî Savunma Bakanlığı ile (ilıgiffidıiır) 

49. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Millî 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Eğdıtüm Bakanlığı ile ilgilidir) 

50. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) İlhamıi Sanear'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talıik Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge-



nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karina Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayıü raporu 
(C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : MiMî Savunma Başkanlığı ile Ujgüidk) 

51. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Difc<kçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 «ayılı tshaik Şafaik'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine daıir Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681) (Dağıtıma tari
hi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : MaiMıye Bakanlığı ile i lgidir) 

52. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar' 
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 22.7.1976 
tarihli ve 36 sayılı Haftalıık Karar Cetvel'inde-ki 4264 
sayılı Cemal Maden'e ait Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesinle dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 158 sayılı raporu. 
(C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Milet Meclisli Başkanlığı ile ilıgUıidir) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10, yıl
da 10 :-şit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman - 'Köy İşleri, 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu: 2/113) 
(S. Sayısı : 683) ı(Dağntma Itartühli : 8 < 3 . 1977) <C. 
Senatıosunidakİ bitiş tarihi : 28 ... 4 . 1977) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik 
ve Spor ve Kültür, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/270); C. Cenatosu : 1/451) (S. Sayısı : 684) (Da
ğıtıma itariM : 8.3.1977>( C. Senato&unidaM fhütiış ta
rihli : 4 . 5 . 1977) 





Toplam, : u CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 683 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 Eşit Taksitle Faizsiz 
Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman - Köy İşleri, 
Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. 

(M. Meclisi : 2 /518 ; C. Senatosu : 2 /113) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 292) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 .. 1 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3752 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 1 . 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, küçük çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine ilişkin kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 16.2. 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3 .6; 9 . 25 . 11:7, 9, 14, 16, 22, 30 . 12 . 1976; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 20, 25 . 1 . 1977 tarihli 107, 5, 13, 15, 17, 
18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ve 36 ncı birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı • 292) 

10 . 2 , 1976 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda ve 10 
eşit taksitte faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla* 

Kars Milletvekili 
Doğan Ar aslı 
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G E R E K Ç E 

1937 yılında çıkarılan 3202 sayılı «T. C. Ziraat Bankası Kanunu» ile çiftçinin; tarım üretimi, üretimin pa-
zarlanması, tarım sanayii ve buna ilişkin her türlü girişimin ulusal ekonomi açısından düzenlenmesi amacı 
güdülmüştür. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesinde öncelikle korunması gerekli kesim «Küçük çiftçi» olarak tanımlanmıştır. 
Nitekim aynı madde de «Ziraî kredinin dağıtımında önce küçük çiftçilerin ihtiyaçları karşılanır» denilmek
te ve kredi dağıtımında önemli bir unsur olarak da; «Küçük çiftçilerin örgütlenmesi» T. C. Ziraat Bankası 
için görev olarak sayılmaktadır. 

3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde de «Ziraî kredilerde maksat» şöyle açıklanmaktadır : 
«a) Çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını tamamlamak, 
b) Ziraî istihsali verimlendirmek ve İyileştirmek, 
c) Bir ziraî işletmeye sahip kılmak veya bir ziraî işletmeyi genişletecek arazi edindirmek.» 
8 nci madde ziraî krediler için anaunsur olarak da «verilecek kredilerin hakikî ihtiyaçlarla mütenasip olma

sı» kbşulu getirilmiştir. 
Kanunun 9 ncu maddesinde, bankanın ziraî kredilere ilişkin görevi sayılırken «çevirme, donatma, hay

van yetiştirme, yem, tesis edindirme» kredileri de önplanda sayılmıştır. 

Görülüyor ki, 1937 yılında o günün koşulları ve gereksinmeleri gözetilerek çıkarılan bu Kanun, aradan 
geçen 40 yılda, her gün amacından saptırılmıştır. Poliüfc etki ve iktidarların ekonomik, siyasal görüşleri doğ
rultusunda «zengini daha da zengin, fakiri daha da fakir yapan» bir bozuk düzen egemen olmuştur. 

Kredi dağıtımında kanunun emrettiği «küçük çiftçinin korunması» ilkesi bir yana itilmiş, siyasî itidarla-
ra yakın olan özellikle sağ siyasal kuruluşların tabanını oluşturan büyük toprak ağaları kredilerden da aslan 
payını aknışlıardıfr. 

Küçük çiftçi tanımı içine giren asıl üretici toprağa hayatını bağlayan, çoluk çocuğuyle tek güvencesi 'bir
kaç dönüm toprağa ve bir iki baş hayvanı olan milyonlarca köylü yurttaş ise, Ziraat Bankasından alabildiği 
birkaç yüz ya da, birkaç bin liranın tutsağı olmuştur. Küçük çiftçiye göstermelik olarak verilen kredilerin 
büyük çoğunluğu geri dönmemektedir. Bunun nedeni açıktır. 

Ziraî kredilerde üretkenlik vasfı, yeterliliğiyle doğru orantılıdır. Bu temel ilkeye uyulmadığı, kanunun 8 
nci maddesinde yer alan verilecek kredinin «gerçek ihtiyacı karşılaması» hükmü geçerli hale getirilmediği 
içindir ki halen milyonlarca köylü yurttaş isteseler de Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlarını ödeyememektedir. 

Her sahada olduğu gibi, kredi dağılımında da bozuk düzenin ağır yükü; icra ile haczi ile borcun artan 
faizi ile küçük çiftçinin omuzlarındadrr. 

Tarım sigortaisı gibi uygar bir güvenlik unsurundan yoksun olan Türk köylüsü, kredi azlığının 3'anısıra; 
kuraklık, dolu sel gibi doğal afetlerinde tutsağıdır. 

Örneğin; Kars'ta beş yıl ardı ardına gelen kuraklık bölgede, köylüyü değil Ziraat Bankasına olsun borcu
nu ödemek günlük ekmeğini bulamaz hale getirmiştir. Bu durumdaki 10 binlerce köylünün T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcunu ödemesi, isteseler bile olanak dışıdır ve güçlerinin üstündedir. 

Köylüyü bozuk düzenin ezici baskı'sından kurtarmak borçlu yığınların sayısını azaltıcı onur yüceltici yasal 
yollara girmek, halkın mutluluğu için and içenlerin görevidir. 

Görüşüm o ki, küçük çiftçi borçlarının faizsiz taksitlendirilmesine ilişkin bu önerim yasalaşırsa; Kars 
gibi, Doğu Anadolu'nun birçok illeri ve ülkemizin geri kalmış bölgelerindeki yüzbinlerce küçük çiftçi, devlet
ten aldıklarım 'veremeyen yurttaşlar olmaktan kurtulacak bir, devlet kuruluşu olan T. C. Ziraat Bankası da 
bir önemli kaynağa kavuşacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 683) 
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Tarım - Orman Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım - Orman Köy işleri Komisyonu 11 • 2 . 1977 

Esas No. .- 21113-5431 
Karar No. : 3 
Sıra No. : 11 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25 . 1 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen 31.1.1977 
tarihinde Komisyonumuza havale buyrulan «Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi» Komisyonumuzun 
8 Şubat 1977 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanhk ve T. C. Ziraat Bankası yetkili temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin genel gerekçesinde ayrıntılar i yle belirtilen hususlar ile bunlar üzerinde ilgili Bakanlık ve 'banka 
temsilcilerinin verdiği tamamlayıcı bilgiler ve komisyon üyelerinin teklifin tümü üzerindeki görüşleri alındık
tan sonra kanun teklifi prensip itibariyle benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçu'lmiştir. 

Komisyonumuz, teklifin 1, 3, 5, 6 ve 7 nci maddelerini Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şek
liyle aynen kabul etmiştir. 

Verilen ve oylanarak kabul edilen önergelerle yapılan değişiklikleri ise şunlar'dır : 
L Teklifin başlığı Millet Meclisinde teklife yapılan bazı ilâvelerden sonra değiştirilmemiş ve böylece tek

lifin muhtevasını takdimden uzak kalmıştır. Komisyonumuz, kanun tekniğine uyması bakımından bu noksanı 
tamamlamak üzere teklif başlığını şu şekilde değiştirmiştir «Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ve bir kısım borçla
rının affına dair kanun teklifi.» 

2. Teklifin 2 nei maddesinin Komisyonumuzda müzakeresi sırasında adı geçen maddenin 4 ncü paragra
fının uygulamada tereddütler doğuracağı vs yanlışlıklara sebep olacağı endişesi belirmiş ve ayrıca teklifin 1 
nci maddesi ile uyum sağlamak amacıyle; Tarım Kredi Kooperatifleri, T. C. Ziraat Bankası ile ödeme gücü 
zayıf olan küçük çiftçiler arasında ve yine T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Hazinenin 
ihtilâfa düşmesini önlemek amacıyle teklifin 2 nci maddesinin 4 ncü paragrafı «31 12 . 1977 tarihi itibariyle 
vadeleri geçmiş veya kanuni takibe intikal etmiş anaborç toplamı 1 000 liraya kadar olan küçük çiftçi borç
ları faiz ve sair masrafları da dahil olmak üzere affedilir. Bunun tutarı Hazinece T. C. Ziraat Bankasına 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödenir.» şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Sözü edilen teklifin 4 ncü maddesinin (c) fıkrası aynen, «(c) küçük çiftçilerin 1 nci made gereğin
ce ertelenmiş borçlan nedeniAe kredileri kesilmez.» şeklindedir. Bu fıkraya göre, uygulamada T. C. Ziraat 
Bankası küçük çiftçilerin borçlarını takside bağlayacak fakat çiftçiler bu borçlarını veya taksitlerini ödemediği 
takdirde kanunî takibata geçecek fakat bu Kanun emri gereğince de her yıl borcunu veya taksitlerini öde
meyen çiftçilere kredi vermeye devam edecektir. Anılan Bankasının tezatlar içinde bir uygulamada bulun
masını önlemek amacıyle Komisyonumuz buna mütedair verilen önergenin doğrultusunda yukarıda sözü ge
çen maddenin (c) fıkrasını, «.(c) taksit borçlarını muntazam ödediği takdirde küçük çiftçilerin 1 nci made 
gereğince taksitlendirilmiş borçları nedeniyle kredileri kesilmez.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Yukarıda bildirilen sebeplerle ve Komisyonumuz metninde gösterilen '•değişiklikler yapılmak suretiyle 
teklifin kabulü karar altına alınmıştır. 

Havalesi gereğince, Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyîe 
arz olunun; 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Sözcü Bolu Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Alâeddin Yılmaztürk Erzurum 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek Toplantıda bulunamadı Lûtfi Doğan 

Cumhuriyet Senatosu {S. Sayısı : 683) 



Üye 
Antalya 

Şerafeddin Paker 

Üye 
Çorum 

M. Şevket Özçetin 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kastamonu 

2 nci maddeye muhalifim 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ahmet Nusret Tuna 

Üye 
Trabzon 

Ahmet Cemil Kara 
imzada bulunamadı.. 

Üye 
Samsun 

2 nci ve 4 ncü maddelerdeki 
değişikliğe muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur 
Ziya Gökalp Mülayim 

Üye 
Urfa 

Hasan Oral 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Muğla 

2 nci ve 4 ncü maddedeki 
değişikliğe muhalifim 

Fevzi Özer 

Üye 
Konya 

Erdoğan Bakkalbaşı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Sakarya 

Hasan Fehmi Güneş 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kars 

Muzafer Şamiloğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabiî Üye 

2 nci madeye muhalifim 
Söz hafckım mahfuzdur 

Sefahattin Özgür 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 

Esas No. • 21113-5431 
Karar No. : 2 

18 . 2 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25 . 1 1977 tarihli 36 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, «Küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle faiz
siz ödenmesine ilişkin kanun teklifi.» 

Komisyonumuzun 12 . 2 . 1977 tarihinde yapmış olduğu toplantısında kanun teklifinin tümü ve maddele
ri her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

1. Bu teklif : Küçük çiftçilerin korunmasını ve daha çok ürün elde etmesini, bilhassa fırsat eşitliği ile, 
günün şartlarına uygun kuvvetli çiftçiler haline getirilmesini ve tarımda kalkınmayı, ekonomide büyümeyi 
amaçlaması sebebiyle Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

2. Bu Kanuna göre: Taksitlendirme işlemi başlamasından sonra borçlu bulunan küçük çiftçilerin borç
larından ötürü, başlatılan her türlü yasal işlemler durdurulur hükmü muvacdhesinde: Komisyonumuzda, bu 
yasal işlemlerden doğacak masrafların da durdurul'masını öngörmüş ve komiisyon raporunda belirtilmesini ka
rar altına almıştır. 

3. Bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen ve oy birli
ğiyle kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatomu '(S. Sayısı : 683) 



Havalesi gereğince Cumhuriyet 
lığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Bilecik 

Orhan Tuğrul 
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Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan-

Sözcü 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Balıkesir 
Sıtkı Yırcalı 

Edirne 
Nafiz Ergeneli 

Samsun 
Bahri Cömert 

Çorum 
Safa Yalçuk 

Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ 
Cahit Dalokay 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Siirt 
Süreyya Öner 

Toplantıda bulunamadı 

Konya 
Fakih Özlen 

Adana 
Kemâl SarıLhraliiimöğlu 
Toplantıda bulunmadı 

Tabiî Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Toplantıda bulunmadı 

Bursa 
Şebib Karamuilaoğlu 

Toplantıda bulunmadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Şerif Tüten 

Kahramanmaraş 
Hilmi Soydan 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Toplantıda bulunmadı 

Yozgat 
Süleyman E, Ergin 

Toplantıda bulunmadı 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/113 
Karar No. : 50 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

î . 3 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 25 Ocak 1977 tarihli 36 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, küçük çift
çilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle fa
izsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Ocak 1977 tarihli ve 3752 sayılı ya
zıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 1 Mart 1977 tarihli Birleşiminde, 
Ticaret Bakanlığı, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü^''" ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, bir teklif olarak getirilen düzenlemenin, Millet Meclisi Genel Kurulunda ihti
yaca uygun olarak ve tümünün yeniden kaleme alınmadı sonucunda ortaya çıkmış ve ancak böylece kabul 
edilmiişbir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 683) 
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Millet Meclisi metni, 
a) T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 31 Aralık 1975 tarihine kadar açıl

mış ve ödenmemiş, miktarı 15 bin liraya kadar olan 'borçların faiz ve masrafları ile oluşan miktarının 
10 yıl vade ve 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesi, 

b) Anaborç toplamı 1 000 liraya kadar olan, küçük çiftçi borçlarının tamamının affedilmesi, yolunda 
gerekli kanunî düzenlemeleri öngörmektedir. 

Millet Meclisi metninin Kalkınma Planı yönünden incelenmesi : 
Kalkınma Planında tarım sektörü için belli hedefler tespit edilmiş ve belli tedbirler önerilmiştir. Bu ted

birler arasında özellikle küçük .çiftçilerin azamı ölçüler içinde korunması önemli bir yer tutmaktadır. 
Millet Meclisi metni, özellikle küçük çiftçileri koruyucu ve tarım sektörü için kısa dönemli de olsa can-

lılılk getirici hüviyeti ile Kalkınma Planına uyarlık içinde görülmüştür. 

Millet Meclisi metninin bütçe uygulaması yönünden incelenmesi : 
Metin 'kanunlaştığında, bu Kanun ile getirilen imkânlardan, sayısı 1 milyonun üstünde olan çiftçi ailesi 

yararlanacak bunun yanı sıra T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri de yaklaşık 3,5 milyar 
liralık külfetle karşılaşacaklardır. Ancak. T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu malî 
külfeti Hazine tarafından karşılanacaktır. 

Hazineye böyle bir yük tahmil edilmesi, Kalkınma Planında tarım sektöründe çalışan küçük çiftçilerin gö
zetilmesine ilişkin olarak öngörülen hükümlerin yerine getirilmesi ve tarım sektörüne kısa süreli de olsa bir 
canlılık getirmesi olumlu bulunmuş ve benimsenmiştir. 

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin yüklendikleri malî külfet nedeniyle kendi hiz
met ve faaliyetlerinde eksiklikle karşılaşmamaları gereği üzerinde önemle durulmuş ve metin benimsenirken 
bu zorunluluk dile getirilmiştir. 

Millet Meclisi metninin hukuk tekniği ve uygulama yeterliği yönünden incelenmesi : 

Millet Meclisi metninin 2 nci maddesinin son fıkrasında yer alan itfa uygulamasına esas hüküm, Komis
yonumuzca, genel hükümler dairesinde değerlendirilmiş ve anaborçla beraber bu anaborç hakkında yürütülen 
faizlerin de af kapsamında olduğu ve bu itfa işlemini müteakip bunların karşılıklarının da Hazine tarafından 
T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeneceğinin, maddenin mevcut tedvin şeklinin ola
ğan sonucu kabul edilmek suretiyle madde benimsenmiştir.; 

Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesinin (c) işa "etli fıkrası Komisyonumuzca, taksit borçlarının mun
tazaman ödenmesi halinde kredi kesme işleminin uygulanmayacağının, maddenin mevcut tedvin şeklinin 
olağan anlamı kabul edilmek suretiyle madde benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III - Millet Meclisi metni kanunlaştığı zaman, sayılan 1 milyonun üstünde olan küçük çiftçilere sağlaya
cağı yararı ve tarım sektörüne getireceği canlılığı gözeten Komisyonumuz, metnin Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

İşbu raporumuz, Genel Kumlun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zonguldak 

Yiğit Köker Selâhaddin Babüroğlu Ahmet Demir Yüce 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Balıkesir Halil Goral Zeyyat Baykara 
Raif Eriş Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 683) 
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Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Gaziantep 
/. Tevfik Kutlar 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Tabiî Üye 
Karşıyım 

Haydar Tunçkanat 

Trabzon 
Hasan Güven 

KARŞI OY YAZISI 

Bu yasa ile; kanunî takibe intikal etmiş anaborçları 15 000 liraya kadar olanların 10 yıl ve 10 eşit taksit-
lendirilerek, 31 . 12 . 1975'ten sonraiki faizlerinin kaldırılmasıyle ilgili hüküm ve 1 000 liraya kadar olan kıs
mın affedilerek Hazinece ödenmesini, daha önce borçlarını zamanında ödeyenlerle, ödemeyenler arasında ay
rıcalık yarattığı ve Ziraat Bankasının kaynaklarını kısıtlayıcı nitelikte olduğu için karşıyım. 

Haydar Tunçkanat 
Tabiî Üye 

Cumhuriyet Senatosu ı(S. Sayısı : 683) 



KARS MİLLETVEKİLİ DOĞAN ARASLl'NIN 
TEKLİFİ 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 
Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 3202 sayılı T. C. Ziraat Bankası 
Kanununun 8 nci maddesinin (a), (b), (c) fıkralarına 
ve 6118 sayılı Kanuna göre «Küçük çiftçilere» T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 
31 . 12 . 1975 tarihi itibariyle anaparası 10 000 Türk 
lirası ve daha az açılmış olan her türlü krediden va
desi geçen ve kanunî takibe başlanmış olanlar 10 yû 
vade ve 10 eşit taksite bağlanır. 

MADDE 2. — Taksite bağlanan küçük çiftçilerin 
bu borçlarına ilişkin birikmiş faizlerin tamamı affe
dilir ve faizler Hazinece T. C Ziraat Bankasına öde
nir. 

8 — 

| MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve- Tarım 
Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının 10 Yılda 10 
Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin a, b, c fıkraları ve 6118 sayılı Kanuna 
göre açılan kredıieiden, 31 . 12 . 1975 tarihine kadar 
her ne sebep ve suretle olursa olsun vadesi geçmiş 
veya kanunî takibe intikal etmiş anaborçları 15 bin 
liraya kadar olanlar, 31 . 12 . 1975 tarihine kadar iş
lemiş faiz ve masraflarının ilâvesi suretiyle faizsiz 
olarak 10 yıl vade ve 10 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vadeleri, ilki bu Kanunun yayımı ta
rihinden itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere be
her taksit miktarı 250 liradan az olmamak kaydıyle 
T. C. Ziraat Bankas; ve Tarım Kredi Kooperatifle
rince tespit olunur. 

MADDE 2. — Taksitlendirme muamelesi borcun 
mevcut aynî veya şahsî teminatının sükutunu icap 
ettirmediği gibi borçlunun kefillerine de kefaletten 
çekilme hakkını vermez. 

TaksitiendMIen alacakların taksitler!, vadelerinde 
tamamen tahsil olunur. Borç taksitlerinden herhangi 
birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçları muac-
ccîlyet kazanır. 

Bu alacakların bakiyeleri sözleşmelerinde yazılı 
oranlar üzerinden hesaplanacak faizlerle bMikte T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince ge
nel hükümlerle 3202, 1581 ve 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Anaborç toplamı 1 ÖÖ0 Türk lirasına kadar olan 
küçük çiftçi borçlarının tamamı affedilir. Bunun tu
tan Hazinece T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kre
di Kooperatiflerine ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 683) 
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CUMHURİYET SENATOSU TA
RIM - ORMAN - KÖY ÎŞLERÎ 
KOMİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine Olan Borçlarının 10 Yılda 
10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesi
ne ve Bir Kısım Borçlarının Affı

na Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Taksitîendirme 
muamelesi borcun mevcut aynî ve
ya şahsî teminatının sükutunu icap 
ettirmediği gibi borçlunun kefine
rine de kefaletten çekilme hakkım 
vermez. 

Taksitlendirilen alacakların tak
sitleri, vâdelerinde tamamen tah
sil ohınur. Borç taksitlerinden her
hangi birini vâdesinde ödemeyen
lerin kalan borçlan muacceliyet ka
zanır. 

Bu alacakların bakiyeleri söz
leşmelerinde yazıh oranlar üzerin
den hesaplanacak faizlerle birlik
te T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerince genel hü
kümlerle 3202, 1581 ve 6183 sayı
lı Kanun hükümlerine göre takip 
ve tahsil olunur. 

31 . 12 . 1975 tarihi itibariyle 
vâdeleri geçmiş veya kanunî takibe 
intikâl etmiş anaborç toplamı 1 000 
liraya kadar olan küçük çiftçi 

MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine Olan Borçlarının 10 Yılda 
10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesi

ne İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — MiBet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Küçük Çiftçilerin T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine Olan Borçlarının 10 Yılda 
10 Eşit Taksitle Faizsiz Ödenmesi

ne İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S£ Sayısı : 683) 
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Teklif 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesinde uy
gulanacak taksitlendirme işleminin başlangıcı 1976 yı
lı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek, 
T. C. Ziraat Bankasınca saptanır. 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre taksitlendirme 
işlemi başlamasından sonra: 

a) Adı geçen borçlardan dolayı borçlu hakların
da başlatılan her türlü kanunî işlem durdurulur. 

b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı hac
zedilmiş tanmsal faaliyetlerinde kullanılan üretim 
araç - gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu Kanunun 1 nci maddesinde uy» 
gulanacak taksitlendirme işleminin başlangıcı 1976 -
yılı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözeti
lerek, T. C. Ziraat Bankasınca ve Tanm Kredi Koo
peratiflerince saptanır. 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre taksitlendirme 
işlemi başlamasından sonra : 

a) Adı geçen borçlardan dolayı borçlu hakla
rında başlatılan her türlü kanunî işlem durdurulur. 

b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı hac
zedilmiş tarımsal faaliyetlerinde kullanılan üretim 
araç - gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir. 

c) Küçük çiftçilerin 1 nci madde gereğince er
telenmiş borçlan nedeniyle kredileri kesilmez. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerine göre ya
pılan faizsiz taksitlendirme sonucunda T. C. Ziraat 
Bankasının uğrayacağı faiz kaybı, takstttendirilecek 
miktar yılda yüzde sekiz onda bir (% 8,1), Tanm 
Kredi Kooperatiflerinin ise yüzde on buçuk (% 10,5) 
faiz oram uygulanmak suretiyle Hazinece karşıla
nır. 

MADDE 6. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür» 

MADDE 7. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Ouralıuıûyet Senatosu (S. Sayısı : 683) 
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Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman 
Köy işleri Komisyonunun kabul 

metin 

borçları faiz ve sair masraf
ları da dahil olmak üzere af
fedilir. Bunun tutarı Hazinece T. C. 
Ziraat Bankasına ve Tanm Kre
di Kooperatiflerine ödenir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncii maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre 
taksitlendirme işlemi başlamasın
dan sonra : 

a) Adı geçen borçlardan do
layı borçlu hakkında başlatılan her 
türlü kanunî işlem durdurulur. 

b) Küçük çiftçilerin bu borç
larından dolayı haczedilmiş tarım
sal faaliyetlerinde kullanılan üre
tim araç - gereçleri borçlu çiftçi
ye geri verilir. 

c) Taksit borçlarım munta
zam ödediği takdirde küçük çiftçi
lerin 1 nci madde gereğince taksit-
fendirilmiş borçları nedeniyle kre
dileri kesilmez. 

MADDE 5. — MiHet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclîsi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Malî ve iktisadî işler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet MecKsi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — MiHet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edihniştir. 

Bütçe ve Plan Komîsyonununkabul 
ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edihniştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — MiHet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mfflet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edihniştir. 

MADDE 4. — MiHet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edihniştir. 

MADDE 5. — Mfflet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen ka
bul edihniştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — MiHet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen ka
bul edihniştir. 

mm* 

Cumhurıiyet Senatosu <Sâ Sayısı : 683) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasmda Kültürel ve 
Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Komis

yonları Raporları. (M, Meclisi : 1/270; C. Senatosu : 1/451) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 325) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 4.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2067 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 2 . 1977 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cum
huriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel yardımlaşma anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştun 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Mület Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 14 . 3 . 1975 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3 . 6; 9, 23, 24, 25 . 11; 7 , 8 , 9, 14, 16, 22, 30 . 12 . 1976; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 27 . 1; 1, 2, 
3.2. 1977 tarihli 107, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17 18, 20, 22. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 ve 
41 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 325) 

T. C. 
Başbakanlık 13.3.1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1927/1351 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 3 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaş
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki anlaşma ilişik 
olarak sunulmuştur. 

İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini saygıyle arz ederim, 
Ord. Prof. Dr. Sadi İrmak 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

Ülkeler arasındaki dostlukların kültür alanındaki mübadelelerle güçlendirilmesinin ve pekiştirilmesinin büyük 
bir önem taşıdığını gözönünde tutan Hükümetimiz, Irak Cumhuriyeti ile kültürel ilişkilerin geliştirilmesini ya
rarlı mütalaa etmiştir. 

Bu nedenle, ülkemiz ile Irak Cumhuriyeti arasındaki kültürel ilişkileri yeni ve günün şartlarına uygun bir 
hukukî temele bağlamak ve bu ilişkileri daha planlı ve devamlı bir şekilde yürütmek üzere, iki ülke Ankara'da 
25 Nisan 1974 tarihinde «Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaş
ma Anlaşması» nı imzalamıştır. 

Anlaşma, niteliği itibariyle, bugüne kadar Hükümetimizin özellikle diğer Arap ve islâm devletleriyle yap
mış olduğu kültür anlaşmalarının benzeridir. 

Anlaşmada; karşılıklılık prensibi uyarınca yekdiğerinin ülkesinde Kültür Merkezlerinin geliştirilmesine ça
lışılması; öğrenim, eğitim, enformasyon, teknik, kültür ve bilim alanlarında ilim adamı, üniversite öğretim üye
leri, araştırmacı, öğretmen, okutman ve uzman mübadelesinin teşvik edilmesi; sanat, bilim ve spor alanların
da ziyaret ve temasların yapılması; yekdiğerinin emrine burs tahsis etmeleri ve karşı taraf vatandaşlarına okul
ları, yüksekokulları ve üniversitelerinde öğrenimlerini sürdürmeleri imkânını sağlamaları öngörülmektedir. 

Irak ile aramızda var olan tarihî ve kültürel bağlar karşısında, iki ülkenin bir kültür anlaşması yapmaları
nın ilişkilerimizin gelişmesinde olumlu rol oynayacağı mütalaa edilmektedir. 

Söz konusu anlaşmanın onaylanması için Büyük Millet Meclisine gönderilmesi Bakanlar Kurulunun yüksek 
takdirlerine sunulur. 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu 22. 2 . 1977 

Karar No. .10 
Esas No. : l j 451 -5466 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 3 . 2 . 1977 tarihli 41 ncı Birleşiminde görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, «Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardım
laşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 
22 . 2 . 1977 tarihli Birleşiminde, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı temsilcile
rinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının genel gerekçesinde ayrıntılarıyle belirtilen, hususlar ile bunlar üzerinde ilgili Bakanlık temsilcile
rinin verdiği tamamlayıcı bilgiler ve Komisyon üyelerinin Tasarının tümü üzerindeki görüşleri alındıktan 
sonra Kanun tasarısı prensip itibariyle benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi esnasında adı geçen aı laşma okunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cum
huriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanması Komisyonumuzca da uygun 
görülmüş ve adı geçen tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunun kabul ettiği şekliyle aynen kabulü karar 
altına alınmıştır. Öncelik ve ivedilikle görüşmek üzere ve; 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygıyle sunulur. 

Saygılarımla. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Antalya Mardin Sivas 

Reşat Oğuz Sait Mehmet oğlu Hüseyin Öztiirk 
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İzmir 
Beliğ Beler 

Toplantıda bulunamadı 

Erzurum 
Lütfi Doğan 

Konya 
Feyzi Halıcı 

C. Bşk. S. Üye 
Sadi İrmak 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

Toplantıda bulunamadı 

Adana 
Hayri Öner 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

•Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Bursa 
Barlafs Küntay 

Toplantıda bulunamadı 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Toplantıda bulunamadı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Karar No. : 27 
Esas No. : 1/451 

24 . 2 . 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonundan 22 . 2 . 1977 tarihinde Komisyonumuza ha
vale edilen ve Millet Meclisinin 3 . 2 . 1977 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardıımlaşima Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda, ilgili 
bakanlık temsilcilerinim de iştirakleriyle, 24 . 2 . 1977 tarihlinde yapılan toplantıda tetkik ve müzakere 
olundu. 

Tasarının gerekçesinde ayrıntılarıyle açıklanan hususlar üzerinde bakanldc temsilcilerine Sayın Komisyon 
üyelerinin tevcih ettikleri sorulara verilen tamamlayıcı bilgiler ve tasarının tümü üzerindeki görüşler alındık
tan sonra, kanun tasarısı benimsenmiş ve Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bitlis 

Kâmran İnan 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Bu Kanunda Başkan 
Başjkanvekiilıi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Özer Derbil 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
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Üye 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

Üye 
Kars 

Sırrı Atalay 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İstanbul 

Besim Üs tünel 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/451 
Karar No. : 49 

Bütçe ve Plan Komisyona Raporu 

1.3. 1977 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 2 . 1977 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 4 . 2 . 1977 tarihli ve 2067 ta
rihli yazıları üe Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 1 . 3 . 1977 tarihli Birle
şiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Nisan 1974 tari
hinde Ankara'da imzalanan Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
masını öngörmektedir. 

Hükümetlerimiz, ülkeler arası dostlukları güçlendirmenin, kültürel ilişkileri geliştirmekle mümkün olacağı 
görüşünden hareketle bir çok ülke ile kültür anlaşmaları imzalamışlardır. Anılan bu anlaşma da diğer kül
tür anlaşmalarının bir benzeridir. 

Komşumuz ve dostumuz Irak Cumhuriyeti ile yarılan bu anlaşmaya göre, her iki Âkit Taraf karşılıklılık 
prensibi içinde, spor, bilim alanlarmda ziyaretler, ilim adamı mübadelesi, karşı taraf vatandaşlarına öğrenim 
imkânı sağlanması, burs temini, kültür merkezlerinin geliştirilmesi gibi bilim, teknik, kültür ve öğrenim alan 
larında faaliyetlerde bulunacaklardır. 

Tasarının uzun vadeli kalkınma planı yönünden incelenmesi : 
Uzun vadeli kalkınma planının temel ilkelerinden biri de, yabancı devletlerle iktisadî ve ticarî ilişkileri

mizin kuvvetîendirilmesidir. Kültür alışverişlerinin ülkeler arasındaki sosyal münasebetleri kuvvetlendirmede ta
şıdığı önem büyüktür. Bu bağların kuvvetlenmesi de İktisadî ve ticarî faaliyetleri geliştirecek zemini oluştura
caktır. Bu bakımdan Irak Cumhuriyeti ile imzalanan bu anlaşma Uzun Vadeli Kalkınma Planı ile uygarlık 
halindedir. 
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Tasarının bütçe uygulaması yönünden incelenmesi : 
Tasarıya esas anlaşmanın sağlayacağı faydalar yanında, bütçeye getireceği yük bir külfet sayılmamak

tadır. 
Komşumuz Irak ile aramızda var olan tarihî ve kültürel 'ilişkileri bir hukukî temele dayandıran işbu anlaş

ma Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ııcü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulun 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

nhurbaşkamnca S. Ü. 
Fethi Çeliikbaş 

plantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başıkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı. 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Gaziantep 
7. Tevfik Kutlar 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı. 

Trabzon 
Hasan Güven 
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HÜKÜMETİN TEKLİF! 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 
Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 25 Nisan 1974 
tarihinde imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ye Bilimsel 
Yardımlaşma Anlaşması» um onaylanması uygun bu
lunmuştun 

MADDE 2. — Bu Kanun onay belgelerinin teati 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

6 — 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında 
Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 25 Nisan 1974 
tarihinde imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Irak Cumhuriyeti arasında Kültürel ve Bilimsel 
Yardımlaşma Anlaşması» mn onaylanması uygun bu
lunmuştun 

MADDE 2. — Bu Kanun onay belgelerinin teati 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 
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MİLLÎ EĞİTİM - GENÇLİK VE 
SPOR VE KÜLTÜR KOMİSYO

NUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cum
huriyeti Arasında Kültürel ve Bi
limsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE 
TANITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile İrak Cum
huriyeti Arasında Kültürel ve Bi
limsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cum
huriyeti Arasında Kültürel ve Bi
limsel Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜREL VE BİLİMSEL 
YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti, iki komşu ülke arasında kültür ye uygarlık 
alanlarında esasen mevcut geleneksel bağları güçlendirmek ve çeşitli kültürel, bilimsel ve teknik işbirliğini ge
liştirmek amacı ile bir Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması akdine karar vermişler ve aşağıdaki ko
nularda görüş birliğine varmışlardır. 

Madde : I 

Âkit Taraflar Birleşmiş Milletler Yasası ilkelerine ve karşılık esasına dayanarak çeşitli kültür, öğrenim, 
eğitim, bilim, teknik ve spor alanlarında işbirliği ile yardımlaşmayı ve anılan alanlarda edindikleri tecrübeler ve 
kaydettikleri gelişmeler hakkında bilgi teatisini teşvik edeceklerdir. 

Madde : II 

Âkit Taraflar yekdiğerinin tarihleri, dilleri ve coğrafyalarına ait belgeler üzerinde araştırmalar yapılmasını, 
kurslar düzenlenmesini ve üniversitelerinde yararlanmak üzere etütler hazırlanmasını kolaylaştıracaklardır. 

Madde : III 

Âkit Taraflar, karşılık esası ve yürürlükte bulunan mevzuatları çerçevesinde, yekdiğerinin ülkesinde kültür 
merkezlerinin geliştirilmesine çalışacaklardır. 

Madde : IV 

Âkit Taraflar okullarında, yekdiğerinin tarih ve coğrafyasının gerçeklere ve bilimsel kıstaslara uygun şekil
de okutulması için gayret sarf edeceklerdir. 

Madde : V 

Âkit Taraflar öğrenim, eğitim, enformasyon, teknik, kültür ve bilim alanlarında ilim adamı, üniversite öğ
retim üyeleri, araştırmacı, öğretmen, okutman ve uzman mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde : VI 

Âkit Taraflar, yürürlükte olan mevzuatları çerçevesinde, yekdiğerinin emrine burs tahsis edecekler ve kar
şı taraf vatandaşlarına okulları, yüksekokulları ve üniversitelerinde öğrenimlerini sürdürmeleri imkânını sağ
layacaklardır. 

Madde : VII 

Âkit Taraflar bilimsel, teknik ve kültürel dallarda sergi ve sahne gösterilerini, sanatçı veya sanat grupları 
arasında ve spor faaliyetlerinde mübadeleyi teşvik ederler, film haftaları tertiplerler. 

Madde : VIII 

Âkit Taraflar yekdiğerine ait edebî, bilimsel, kültürel ve teknik eserlerin öz dillerine çevrilmesi, yayınlan
ması ve mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

Madde : IX 

Âkit Taraflar iki ülkedeki eğitim, bilim, kültür, enformasyon, spor, meslek kuruluşları ve kütüphaneler 
arasında geniş çapta işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamaya çalışacaklardır. 
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Madde : X 

Âkit Taraflar, ülkelerindeki spor kulüpleri ve izci kuruluşları arasında karşılıkh ziyaretler düzenlenmesini 
teşvik edeceklerdir. 

Madde : XI 

Bu anlaşma maddelerine uygun olarak ayrıntılı ve periyodik uygulama programlarının hazırlanması için, 
Âkit Tarafların temsilcilerinden teşekkül edecek bir Karma Komisyon kurulacaktır. Bu Komisyon en az iki 
yılda bir sırası ile Ankara ve Bağdat'ta toplanacaktır. 

Madde : XII 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerin Anayasa hükümleri uyarınca tasdik olunduktan sonra, tasdik belgelerini 
teatisi ile yürürlüğe girecek ve âkitlerden biri tarafından 6 ay önce ihbarla feshedilmedikçe, yürürlükte kalacak
tır. 

Madde : XIII 

Bu Anlaşma, 1946 tarihinde Irak ile Türkiye arasında aktedilmiş bulunan Dostluk ve iyi Komşuluk An
laşmasına ek 3 saydı Protokolü yürürlükten kaldıracaktır. 

Türkçe ve Arapça dillerinde, aynı derecede geçerli olmak üzere, iki örnek halinde Ankara'da 25 Nisan 1974 
tarihinde tanzim ve imza edilmiştir, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Irak Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Dışişleri Bakanı Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı 

Turan Güneş Dr. Hisham Al - Shawi 
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