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I. — GEÇEN T 

Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Marmara tütün 
piyasası ve ekicinin durumu; 

İstanbul Üyesi Vefa Poyraz, İstanbul Telefon 
Başmüdürlüğü civarındaki istimlaklerin çevre esna
fını zarara soktuğu; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde bu
lunan işleri görüşmek üzere 28.3.1979 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzmir Üyesi Münir Daldal'ın, cezaevlerinin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si (10/86) Genel Kurulun bilgisine sunuldu, gerekli 
işlemin yapılacağı bildirildi. 

Kitaplık Karma Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu, 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komis
yonunda açık bulunan üyeliğe Edirne Üyesi Süley
man Sırrı Ergun, 

1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik belgesi 
imalat izni ve fiyat tespiti işlemine dair kurulan 
Senato Araştırması Komisyonuna gösterilen adaylar; 

Seçildiler. 
Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Bakanı) 

Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12.7.1977 Tarih ve 49 Sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof Dr. Yusuf 
Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Ditekçe Karma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 
173, 31.1.1979 tarih ve 173 sayılı raporları onay
landı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun 
İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Eklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin (S. Sa
yısı : 884); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında (S. Sayısı : 897); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti' Arasında Hava Ulaştırmasına 
Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylan-

JTANAK ÖZETİ 

I masının Uygun Bulunduğu Hakkında (S. Sayısı : 
898); 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmzala
nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye Lib
ya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair (S. Sayısı : 899); 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakli
yatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (S. 
Sayısı : 900); 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Ant
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında (S. Sayısı : 906); 

Kanun tasarılarının öncelik ve ivedilikle görüşül-
I meleri onaylandı, maddeleri kabul edildi, tümü 

açık oya sunuldu. 
1462 sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi hakkında; 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek 
i Madde Eklenmesi Hakkında; 
! Kanun tasarılarının diğer işlere takdimem ve ive-
j dilikle görüşülmeleri onaylandı, maddeleri ve tümü 
I kabul edildi, kesinleştikleri bildirildi 
i 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
j Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirtmesine, Bazı 

Maddeler Ekenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısının Gelen Kâğıtlar
dan gündeme alınarak diğer işlere takdimen ve ive-

j dilikle görüşülmesi onaylandı. 
! İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda ve 

884, 897, 898, 899, 900, 906 S. Sayılı Kanun tasarı
larının açık oylamasında Genel Kurulda çoğunluğun 

, bulunmadığı anlaşıldığından; 
i 29.3.1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan-
j mak üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi. 

I Başkan Divan Üyesi 
i Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
I Divan Üyesi 
j Konya 
I Osman Nuri Canpolat 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

Üyelerin Teklifleri 

. 1. — Cumhuriyet Senatosu İdare Amirleri Naci 
Cidal, Sakıp Hatunoğlu, Haydar Tunçkanat ile Mil
let Meclisi İdare Amirleri Mustafa Kemal Çilesiz, 
Hamdi Mağden ve Zeki Çeliker'in, 20 ., 2 . 1979 
Günlü ve 2183 sayılı Yasaya Bir Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi. (Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmliştir.) 

Tezkere 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 

Karaman'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/1622) (Anyasa ve Adalet Ko-
miyonuna) 

Rapor 
3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun Değişik 

18 nci Maddesine İki Fıkra, Bu Maddeye Bağlı (2) 
sayılı Cetvele Bir Unvan ve Aynı Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi! Hakkında Kanun Teklif inin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anyasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/345; C. Senatosu : 2/144) (S. Sayı
sı : 910) (Dağıtma Tarihi : 29 . 3 . 1979) 

Yazdı Soru 
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Metin Toker'in, IMF'nin istek ve koşul
larına dair yazılı sorusu. (7/1069) Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

»©<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açıîsna Saıü : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvc klîi Mehmet Ünaüh 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet B:igln (Bingö3), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YC KL AMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Üyesi Şebip Karamullaoğlu'nun, ko
runmaya muhtaç çocuklara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebinde bulunan 
sayın üyelere söz vereceğim. Ancak, gündemimizde 
çıkması beklenen kanunlar olması dolayısıyla kendi
lerinden kısa konuşmalarını rica ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Sayın Şebip 
Karamullaoğlu, «Korunmaya muhtaç çocuklar hak
kında...» gündem, dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Şimdi, içinde bulunduğumuz 1979 yılı, Birleşmiş 
Milletler Dünya Çocuk Hakları Bildirgesinin kabul 
edilişinin 20 nci yılıdır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 31 nci Oturu
munda bu yılı Uluslararası Çocuk Yılı olarak değer
lendirmeyi, kutlamayı kabul etmiştir. 
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Dünyamızın karşı karşıya buunduğu ağır sorun
lar ve güçlükler içinde böyle bir kararın alınması, 
çocuk konusunun ciddiyet ve önemini herhalde gös
teriyor. Çocuk sorunu insanlık tarihiyle yaşıttır. Ge
lişmiş, az gelişmiş, geri kalmış, olsun, tüm ülkelerde 
çocuk; geleceğin güvencesi, geleceğin umudu ve da
yanağıdır. Toplumlar, kendi dünya görüş ve felsefe
lerine göre çocuklarının yetişmelerini isterler, özen 
gösterirler, önlemler alırlar. En liberal ülkelerde bile, 
çocukların yetişmelerini, eğitilmelerini devlet kendi 
denetim ve gözetiminden uzak tutmamıştır, tutamaz 
da. 

Evrensel dinlerde, bilhassa Yüce Dinimizde ço
cuğun ayrı bir yeri, ayrı bir değeri vardır. Bu arz 
ettiğim noktalar karşısında, çocuk konusunda, özel
likle korunmaya muhtaç çocuklar konusunda gündem 
dışı konuşmak isteyişimin hoş karşılandığını sanıyo
rum. 

Değerli üyeler; 
İnsan varlığının devamı ve ülkelerin geleceğiyle 

ilgili hayati bir önem taşıdığını belirttiğim çocuk ko
ruma ve yetiştirmede bugün ulaşılan aşamaya kolay 
gelinmemiştir. Bu aşamanın da yeterli olduğunu kim
se söyleyemez. Çocuk ve kadın, yüzyıllar boyu sümü-
rülmüş, bu sömürü sanayileşmeyle devlet müdaha
lesine kadar doruk noktasına erişmiştir. Bugün de iyi 
niyetli davranışlara, yerel ve evrensel kurumların uğ
raşlarına rağmen, insanlığın bazı kesimlerinde ilkelli
ğin sürdüğünü görmenin üzüntüsü içindeyiz. Az ge
lişmiş ve gelişmemiş ülkelerde çocuk, sırasına göre 
aileye yük, sırasına göre bir üretim aracıdır. 

Dünyada ağır yaşam koşulları altında açlık, ba
kımsızlık, sefalet ve ilgisizlik sonucu henüz yaşam bi
lincine sahip olmadan ölüp giden milyonlarca insan
ların, çocukların dramlarına tanık olmaktayız. Harp
lerde en çok zarar gören yine çocuklardır. Uygar ol
duklarını, insanlık için çalıştıklarını söyleyen ülkelerin 
bir dakikalık silahlanmak masrafının tutarı, dünya
daki korunmaya muhtaç çocukların bir yıllık mas
rafını karşılayabilecek miktardadır. 

Çocuk y*k olan 1979'da yapılan işlerin, alman 
önlemlerin yeterli bulunduğunu, sorunun ciddiyetiyle 
oranltılı olduğunu sanmıyoruz. Televizyonlarda, ti
yatrolarda, sinemalarda konu ile ilgili yapıtların gös
terilmesini, radyolarda konuşmalar, sohbetler yapıl
masını vşükranla karşılamaktayız. 

Değerli üyeler; 
Bütün diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 

ailemi içinde geleceğine güvenle balkan, her türlü sı-

— 285 
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kın ti dan uzak, şefkat ve ilgi çemberi ile çevrili ço
cuklar vardır. Tanrı bu çocukların adedini artırsın. 
Ya ötekiler?.. Sıcak yuva ve bir lokmadan yoksun 
çocuklar, insafsız el ve çevrelerde heder olup giden 
çocuklar.. Korunmaya muhtaç çocuklar derken, bu 
kesimin üzerinde durmak istiyorum. 

Devletin, çocukların yetişmeleri ve korunmaların
da tarafsız ve bigâne kalamayacağını yukarıda işaret 
etmiştim. Bizde de daha imparatorluk döneminde 
konu ile gerek dini açıdan, gerekse yasal yönden 
birtakım önlemler alınmıştır. Teseülün Men'i Hak
kında Kanun. Serseri ve Mazanna-i Suieşhas Hak
kında Kanun ve Nizammane bu meydanda sayıla
bilir. 

Cumhuriyet döneminde Devlet hdyaımdsinde ku
rulan Çocuk Esirgeme Kurumunun çalışmalarını ise 
takdirle anmak istiyorum. Çok çocuklu ailelere yar
dım, yol vergisinin alınmaması da hatırlatılmaya de
ğer önlemlerdir. 

Çocukların korunmalarıyla ilgili 1580, 1593, 5387 
ve biraz aşağıda kendisinden kısaca bahsedeceğim 
6972 sayılı yasalar, yeterli olmamakla beraber, köklü 
hükümler getirmiştir. 

Anayasamızın, 41, 43, 48, 49 ncu maddelerinde ise 
Devlete açıkça çocuklarla ilgili ilke görevler veril
miştir. Bu yasaların ığışı altında ülkemizdeki durumu 
tespit etmek istiyorum. 

1957'de 5387 sayılı Yasanın yetersizliğini gören 
Ankara Milletvekili Sayın Aliye Timuçin, Yasanın 
değiştirilmesi teklifini getirmiştir. Karma Komis
yon bütünüyle sözünü ettiğim yasanın kaldırılıp, ye
rine günün şartlarına uygun ve tatbik kabiliyeti bu
lunan yeni bir yasanın çıkarılmasını istemiştir. İşte, 
halen yürürlükte bulunan 6972 sayılı Yasa bu isteğin 
sonucudur. 

Yasanın 1 nci maddesi, korunmaya muhtaç çocuk
ların tanımım yapmış, maddenin kapsamına giren 0-6 
yaşındaki çocukların bakımını Sağlık Bakanlığının de
netim ve gözetiminde olan çocuk bakım yurtlarına, 
7 - 1& yaşlarındaki çocukları da MilH Eğitim Bakan
lığına bağlı çocuk yetiştirme yurtlarına bırakmıştır. 

îşin ayrıntılarına girmekte bir fayda görmüyorum. 
Belirgin birkaç noktayı arz ötmek işitiyorum. 

Yurtlar, korunmaya muhtaç çocukları koruma bir
likleri eliyle yönetilir. Birliklerin gelir kaynaklan be
lediyeler, özel idareler ile Devlet bütçesinden sağla
nır. Bu kurumlar, bütçelerine koydukları ödenekleri 
birliğe verirler. Birliklerin çalışmalarında ve konuyla 
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ilgili ilkelerin tespitinde söz sahibi olmak üzere Ço
cuk Koruma Genel Danışma Kurumu da vardır. 

Değerli üyeler; 
Yurdumuzda 1,5 milyona yakın çocuğun korun

maya muhtaç olduğu tahmin edilmektedir. Uygula
mada ise 93 yetiştirme yurdunda 15 043 çocuk ko
runmakta, 15 350 çocuklar haklarında da korunma 
kararı alınmıştır, sıra beklemektedir. 21 müstakil, 
2 ortak çocuk bakım yurdunda ise, 1 433 çocuğa ba-
•kılmaiktadır. Esas kapasite 2 850'dir. Uygulanan Ya
saya göre, «Korunmaya muhtaç» kararı alındıktan 
sonra çocuğun velisi Devlettir; yetiştirir, okutur, mes
lek sahibi yapar. Bütün çabalara rağmen koruma bir
liklerinin yönetiminde olan, parasal bakımdan bakım 
ve yetiştirme yurtlarının başarıları kurumların başla
rında bulunan yöneticilerin birlik başkanı olan vali
lerin ilgi ve himmetlerine bağlıdır. 

Denetimin yetersizliği, ilgisizlik, bazı yurtlarda 
cereyan eden olaylar zaman zaman gazete sayfala
rına getirilmiştir. 

Bir kısım yurtlar ideolojik uğraşlara sahne ol
muş; bakımsızlık, şefkat noksanlığı çocuklar için ıs
tırap kaynağı biçimine girmiştir. Yurtların bir kısmı
na yan tesirlerle gereğinden fazla personel alınmış, 
birlikler mali sıkıntıya düşmüşlerdir. 60 kişilik bir 
yurtta 90 personelin hizmet gördüğünü söylersek, 
bir fikir edinmiş olabiliriz. 

Velhasıl, işin iki başlı olması, mesuliyet duygu
sunu tam benimsemeyen yöneticilerin tutum ve dav
ranışı, birlik bütçesine katkıda bulunan özel idare 
ve belediyelerin ödenekleri zamanında vermemeleri 
yasanın amacına ulaşmasını güdük bırakmıştır. Sağ
lık, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları 
arasında uyumlu hareket etmenin de, sorunun çözül
mesinde katkısı olacağına inanıyorum. Bugünkü uy
gulamayla sorun havada, boşta kalmıştır. Yine de 
yasanın büyük bir boşluğu doldurduğunu söyleme
liyim. Hizmetleri geçenlere teşekkür ederim. 

1979 yılında tüm ağırlığını sürdürdüğünü gördü
ğümüz çocukları koruma meselemizin çözüme bağ
lanması için 6972 sayılı Yasanın yerine daha köklü 
ilkeleri kapsayan bir yasanın getirilmesine ihtiyaç 
vardır. Getirilecek yeni yasa ile özerk bir kuruluş 
kurulmalıdır. Devlet, yerel yönetimlerin bugünkü ha
liyle bir katkılarına gerek duymadan bu kuruluşa 
mali kaynaklar sağlamalıdır. 

Özel eğitime, bakıma ve korunmaya muhtaç 
olan çocuklar, çocuk işçiler, işsiz çocuklar da bu 
kurumun içinde mütalaa edilmeli, Çıraklık Yasası 
yeniden gözden geçirilmelidir. 
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Yurt dışında çalışan işçilerimizin çocukları da dü
şünülmelidir. 

Sözünü ettiğim önerilerin yasalaşmasına kadar, 
6972 sayılı Yasanın daha köklü uygulanabilmesi için 
Milli Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Maliye Ba
kanlıkları arasında kendi bütçelerindeki ödeneklerin 
isabetli dağıtılması yolunda bir anlaşma yapmalıdır
lar. Dağıtım, objektif ve uyumlu ölçülere bağlan
malıdır. 

Çocuk bakını yurtlanyîa yetiştirme yurtlarında 
görev ala.cak bakanlık mensuplarının özel koşullarla 
yetişmelerine, bilhassa görev sorumluluğu anlayışına 
sahip olmalarına itina gösterilmelidir. Bu kurumlar 
birer sürgün yeri olmamalıdır. 

Valiler, birliklerle daha yakından ilgilenmeli, özel 
idare ve belediyeler, birliklere tahakkuk eden borç
larını hemen ödemelidirler. 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitiriyorum. Çocuk yılı dolayısıyla ül

kemizde de gösteriler, seminerler düzenlenmiştir. 
Çocuk ve hukuk, çocuk ve eğitim, aile, toplum ve 
çocuk, çocuk ve sağlık, çocuk edebiyatı gibi bütün 
bu iyi niyete dayanan girişimlere rağmen, kreşlerin 
önemsenmediği, bazı bölgelerimizde çocuğa bir üre
tim aracı olarak bakıldığı, ıslah ve çocuk cezaev
lerinin düzeyde kaldığı, çocuk mahkemelerinin bu
lunmadığı, çevre - çocuk ve ana sağlığının ciddiyetle 
ele alınmadığı veya alınamadığı ülkemizde çocuk so
runu ve bu sorunun bir bölümünü oluşturan korun
maya muhtaç çocuklar sorunu önemini, ağırlığını ve 
ciddiyetini sürdürecektir. 

1979 yılınm tüm ülkeler çocukları için mutlu 
olmasını; Türk çocuklarının analı - babalı ve dertsiz 
büyümelerini diler, sizlere saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

2. — Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in, 
korunmaya muhtaç çocuklara dair açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Özdemir, Yerel Yö
netim Bakanı; buyurun efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAFIMUT ÖZ-
j DEMİR (Sivas Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
' senatörler; 

Çok değerli üye Sayın Karamullaoğlu'nun konuş-
j masını vesile ederek, bununla ilgili bir kaç bilgiyi 
S sizlere sunmakta yarar gördüm. 
; Sayın Karamullaoğlu'nun belirttikleri gibi, bugün 
j çeşitli bakanlıkların bütçelerinde korunmaya muhtaç 

çocuklar için çeşitli adlarda ödenekler vardı, dünler-
j de de bütçelerde böyle ödenekler süregelmekteydi. 
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îlk kez bu yıl, Dünya Çocuk Yılı olması nede
niyle ve kendi yasaları gereği olarak yerel yönetim
lerin kimsesiz çocuklara yapması gereken yardımın, 
bugüne değin belediyelerin güç durumundan dolayı 
aidatlarını ödeyememesi sonucu bir çıkmazın bulun
duğu dikkate alınarak, 1979 yılı Yerel Yönetim Ba
kanlığı bütçesine 100 milyon liralık bir ödenek kon
muştur. 

Çoğu sorumlulukları ve ödevleri il özel idareleri 
tarafından yapılan ve yönetilen kimsesiz çocukların 
yurtlarına daha etken bakabilmenin sonucu olarak, 
konulmuş olan bu 100 milyonla beraber, bir de Hü
kümet olarak bir ilke karan geliştirdik. Çalışmaları
mız sonucu, toplam 440 milyon lira olan bütün ba
kanlıklardaki ödenekleri bir eşgüdüm altında topla
yıp daha etken dağıtabilmek, böylece istanbul Yetiş
tirme Yurdundaki çocuk et yerken, Tunceli'deki ço
cuğun ot bile bulamayışı gibi bir çarpıklığı giderme
nin son aşamasına geldik. 

İlgili beş bakanlık, beş ayrı toplantı yaparak, tüm 
bütçede, yoksul çocuklar, bakılmaya muhtaç çocuk
lar için ayrılmış olan 440 milyonu eri iyi şekilde kul
lanmanın planlarım hazırlamış durumdadırlar. Dün
ya Çocuk Yılı olarak bu yıl bu konuya, Sayın Kara-
mulllaoğlu'nun da ifade ettiği gibi Hükümet olarak 
gerekli önemi vermekteyiz. 

Sayın Senatomuzun bu konuya hassasiyetini say
gıyla gördüğüm için, sayısal bir bilgiyi de gene hu
zurlarınızda arz etmekte yarar görüyorum. 

Şu anda Türkiye'de yetiştirme yurdu sayısı 118' 
dir. Bu yurtlarda barınan çocukların, bakılan çocuk
ların sayısı 16 636'dır. Çok önemli ve çarpıcı olan 
bir rakam şudur ki, fiilen yardım sağlanan 16 636 
çocuğa karşın, sıra bekleyen, yardıma muhtaç çocuk 
sayısı 65 bin civarındadır. Bu, resmi başvuruların 
sonucudur. Sahipsiz olduğu halde, başvuracak bir 
makamı bile bilemeyen çocuklarımızın sayısı da bu
na yakındır. 

Şunu da huzurlarınızda, gene görüşülecek olan 
Belediye Gelirleri Yasasında yararlı olur diye ifade 
edeyim. Bugüne kadar belediyeler yetiştirme yurtla
rına olan borçlarını bir kuruş dahi ödememişlerdir. 
Bunda bir kasıt yoktur. Olanakları bulunmadığı ve 
maddi imkânsızlıkları olduğu için ödememişlerdir. 
Bu rakamı izinlerinizle arz edeyim. 

Belediyelerin 1979 yılında ödemesi gereken aidat 
. toplamı 85 milyon 118 bin lira olmasına rağmen, 

sadece 7 milyon liralık bir ödentide bulunmuşlar, ge
ri kalanını ödeyememişlerdir. Himmetlerinizle çıka

rılacak Belediyeler Yasası belediyelere bu olanağı 
verdiğinde, dolaylı olarak kimsesiz çocuklara da Yü-r 
ce Senato hizmet etmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. (CHP sıralarından al
kışlar). 

3. — Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğ-
lu'nun, 27 Mart 1979 Salı günü Diyanet İşleri Baş
kanına vaki silahlı tecavüz hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahi
sar Üyesi Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, «27 Mart 
1979 Salı günü Diyanet İşleri Başkanına vaki silahlı 
tecavüz hadisesi sebebiyle...»! gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üye-. 
leri; 

Bugün yüksek huzurlarınızda çok talihsiz, talih
siz olduğu kadar da elem verici bir konu hakkında 
gündem dışı maruzatta bulunmak üstiyorum. 

Asırlardır Türk Müslüman inançlarının en mute
na ve en müstesna makamı olan, Osmanlı İmpara
torluğu devrinde Şeyhülislâmlık ve Cumhuriyetten 
bu yana da Diyanet İşleri Başkanlığına ve onun şah
sında Türk Milletinin inançlarının en ulvi mercii 
olan muailla bir makama yapılmış olan tecavüz ha
disesiyle ilgili görüşlerimii arz etmeden önce, bu ha
disenin 27 . 3 . 1979 tarihinde vuku bulduğu esnada 
hadiseye tanık olanların tespit etmiş oldukları za
bıtlardan, Hürriyet Gazetesinde ve başka gazetelerde 
de çıkmış olan bu meselenin, savcılığa intikal eden 
zabıtlarından okumak suretiyle meseleyi arza çalışa
cağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
27 . 3 . 1979 Sah günü saat 18,15'te Diyanet İş

leri Başkanlığına gelen Halk Partisi Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş, Başkan Tayyar Altıkulaç ile görüşmek 
istemiş. Bu isteği Özel Kalemce Başkana ulaştırıldı
ğında kendisini kabul etmiştir. 

(Makam odasından duyulan yüksek sesler sonucu 
Başkanın makamına girdiğimizde, her ikisi de ayak
ta olduğu halde yükses seslerle Başkana hitabeti Ce
lâl Paydaş şunları söylüyordu : m 

«Namussuz herif, sen bizim İsteMerim'izi yapa< 
çaksın. İstediğimi sana...»i) Burada söylemeye dilim 
varmıyor, sinkaf sinkaf... («... yaptırırım. Senin ana
nı, avradını, küçük kızını.,.»,) sinkaf... («... ederim.») 
Benzeri çok galiz ifadelerle devam ediyordu. 
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Bu sırada Başkan: «Beyefendi, burası Diyanet 
İşleri Başkanlığıdır. Diyanet İşleri Başkanının ma
kamında bulunduğunuzu hatırlatırım. Bana değil, sı
radan bir kimseye dahi bu sözleri söyleyemezsiniz. 
Ben, yasaların bana verdiği görevler içerisinde hare
ket ederim.», dedi. Bunun üzerine adı geçen milletve
kili yukardaki aynı galiz küfürleri tekrar etmeye baş
ladı. Küfretmeye devam edince, makamında bu şe
kilde hareket edemeyeceğini, kendisine hatırlattık. 
Kapıya gelen arkadaşlar, zaptı tutan arkadaşlar, 17 
kişi, Diyanet İşlerinin en yüksek kurul üyeleri, yet
kili kurul üyeleri, koruma polisi ve orada Personel 
Dairesi Müdürü de olmak üzere 17 arkadaş kapıda 
bu konuyu hatırlattıklarını ifade ediyorlar. Bunun 
üzerine elini arkaya at t ı : «Hepinizin anasını avradı
nı sinkaf ederim. Puştlar, hepinizi yere sererim.» 
sözlerini söylerken, tabancanın ağzına mermi verdi. 
Silahını Başkanın alnına dayayarak, «Ulan...» Affe
derseniz... «... pezevenk, yere serip senin hesabını 
göreyim mi?...» dedi. Başkan bunun üzerine: «Beye
fendi, sakin olun. Bakın, bizim size terbiyesizce bir 
davranışımız yok. Biz size sadece yasaların bize ver
diği görevleri hatırlatıyoruz. İstediğin olmuyor diye 
Diyanet İşleri Başkanına makamında silah çekemez
siniz. Ben Sayın Bakanıma karşı muhatabım. Siz gi
din, Sayın Bakanla görüşün.» dedi. Bunun üzerine 
Milletvekili dışarıya davet edildi. Koridora çıkarıl
dığında Başkana ve çevresine, dine, imanına yine ga
liz küfürler savurdu. Bunun üzerine Donatım Müdü
rü Yücel Akın: «Beyefendi, benim en aziz varlığı
ma, canımdan da yüce tanıdığım Diyanet İşleri Ma
kamına küfredemezsiniz.», dedi. Celâl Paydaş tekrar 
silahına davrandı: « Hepinizin anasını, avradını sin
kaf...» dedi. Diğer eliyle de Yücel Akın'a bir tokat 
vurdu. Tabancasını ateşleme durumunu önlemek için 
Başkanın koruma polisi Safi Turan, Milletvekilinin 
elindeki tabancaya el attı. Milletvekili, polis Safi Tu-
ran'ı kucaklayarak kapının kenarına sıkıştırdı. Elin
den polis yara aldı. Buna rağmen bir hadise önlen
miş oldu. Celâl Paydaş küfürler ederek merdivenlere 
doğru yürümeye başladı. Son olarak şunları söylü
yordu : «Gidiyorum, tekrar döneceğim. Hepinizin 
anasını, avradını sinkaf...» diyordu. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan; 

Anlaşıldı. Bu kelimeler bu kadar tekrar edilmez. 
Küfür kelimesidir. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, müsaade buyurun. 
Bu sözleri kendisi söylemiyor, bir zaptı okuyor. Zap

ta girmesi bakımından neşredilmiş bir zaptı okuyor, 
ben buna müsaade etmek zorundayım. Başkaca ya
pacak bir şeyim yok. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tamam, ge
lecek kuşaklara örnek oluyor kürsü. 

BAŞKAN — İşte olsun diye o da zapta geçiri
yor. 

(AP sıralarından «Zapta geçsin diye okuyor.» 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, çok ri
ca ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Küfür keli
mesi kâfidir. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, gelecek nesillere 
ibret numunesi vermek için zapta geçiriyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bir defa söy-
! ilenir bir kelime, 
| BAŞKAN — Aynen okuyor efendim. 
I AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Tekrar et-

mekte ne mana var?.. 
i BAŞKAN — Kendiliğinden tekrar etmiyor, aynen 

okuyor. Ben dikkatle takip ediyorum. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

i «Buraya tekrar döneceğim.») diyordu. Bu münakaşa
lardan sonra saat 19.00'u gösteriyordu. 

Hadisenin görgü şahidi olarak bu tutanak tarafı
mızdan tanzim "edilerek, imzalarımızla tasdik; edil
miştir.) 

Değerli arkadaşlarım; 
Hakikaten Millet adına konuştuğumuz bu mukad-

I des kürsüde, bu talihsiz yazıyı ve zaptı okumak iste
mezdim; ama ne var ki, «Türkiye'de şeref ve haysi
yetleri koruyacağız.» diye diye, şeref ve haysiyetleri 

1 katlettiğimiz gibi, manevi değerleri de katletme yo-
j lundayız. 

Dün camileri taşlayan, oraya silah çekenlere bü
yük bir hoşgörüyle müsamaha ettik, bugün İslamın 

I en muaiia makamına, hem de bu kürsüde Millete hiz
met edeceğine yemin ederek, milletin hakkını, huku
kunu, şerefini, haysiyetini, mutluluğunu, manevi de
ğerlerini koruyacağım diye yemin eden parlamenter
ler buna hücum ederlerse, bizden sonra gelecek ku
şaklara aynı hataya düşmemeleri için adliyeye intikal 

| etmiş, gazete sütunlarında bütün Türkiye'ye yayılmış 
olan bu zaptı okumak her halü-kârda suç değil; biz-

j lere birer ibret levhasıdır, aklımızı, izanımızı kullan-
i mak için, aklımızı başımıza toplamak için birer ib-. 

ret örneğidir. Buna sanrım ki, bu çatı altında bulun-
I muş olan bütün arkadaşların siyasi inançları, gorüş-
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leri ne olursa olsun, müslüman inanca sahip, mane
vi değerlere sahip, onlara saygılı olan her arkadaşı
mın büyük bir hassasiyetle meselenin üzerine gide
ceği inancı ben de vardır. 

Eğer biz bunu büyük bir vurdumduymazlık içeri
sinde hoşgörüyle karşılayacak olursak, bugün tarihin 
en kritik dönemini yaşayan ülkemizde, milletimizi 
bağlamak, birleştirmek, onu huzura, selamete götü
rebilmek için hangi ilkeden hareket edeceğiz?.. Ma
nevi değerlerin en yücesi, en büyüğü tahribe uğru
yor, hem de bir parlamenter tarafından. Ona yapıl
mış olan hakaret, 46 milyon insanı diihun ediyor. 
Bütün memleket ayağa kalkmış, bunun reaksiyonu
nu, infialini, bütün siyasi partiler, kuruluşlar, mües
seseler hepsi bunu telin ediyor; ama ne acıdır 'ki, Hü
kümet henüz daha bu mesele hakkındaki düşünce ve 
Zanaatlarını söylemiş değil. Hâlâ daha hangi yasal 
tedbirlerin alındığını, bu mesele üzerindeki milletin 
gösterdiği hassasiyetin % Tini dahi göstermek anla
yışını Hükümet gösterememiştir. 

Soruyoruz; Hükümet hangi konuda reaksiyon gös
terecek, hangi konuda görevini yapacak?.. Müslü
manlara, camilere yapılan tecavüzler bir yana, Diya
net makamına yapılıyor. 

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunda kelle alan, 
kelle veren padişahlar dahi Şeyhülislâmlık müessese
sine taarruz edemediler. 56 yıllık Cumhuriyet döne
minde Türkiye'de Devlet yapısı içinde iki tane say
gın müessese vardı. Bunlardan birisi Genelkurmay 
Başkanlığı, ikincisi de Diyanet İşleri Başkanlığıydı. 
Atatürk, protokoldaki yerini bu insanlara, bu iki 
makama değil, o manevi değerlere olan hürmeti do
layısıyla Genelkurmay Başkanını ve Diyanet İşleri 
Başkanını ayakta karşılar, ayakta teşci ederdi. 

Bu kadar yüce bir makamın şahsına, onun şah
sında o makama yapılacak bu menfur tecavüzü he
pimiz hoş mu görelim?.. Bunun için alınacak tedbir 
varsa, bununla uğraşalım. 

18 yaşındaki gençlerin, anarşiye itilmiş çiçeği bur
nundaki çocukların peşindelı koşarak anarşi kaynak
larını yok etmeye çalışacağımıza, esas Parlamento
nun içerisinde teşrii mesuniyetin zırhına bürünmek, 
ona sığınmak suretiyle bu mukaddes makamlara ve 
inançlara yapılan saldırıları önleyelim. İşte anarşinin 
başı burada, içinizde. Dışarıda aramaya lüzum yok. 

Bıçağın sırtında gibi oturan bir iktidarın, iktidar
da kalabilmek amacıyla bu kabil davranışları hoşgö
rüyle karşılamasını, 45 milyonlık müslüman Türk 
milleti asla affetmeyecektir, tarih affetmeyecektir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

Biz hoşgörsek bile, bizden sonra gelen kuşaklar 
din adına, Devlet adına, manevi değerlerin en yüce
si adına hoşgörenleri affetmeyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Geleceksiniz, örgütsel bir demokrasinin yapısı 

içerisinde, cici demokrasinin tatbikatı içerisinde, «Se
ni buraya getiren benim» diyeceksiniz ve ondan son-. 
ra çıkacaksınız, «Benim istediğimi kanunsuz da ol
sa yapacaksın.» diyeceksiniz, Devlet daireleri, bir 
Diyanet İşleri Başkanlığında olan hadise değil, çoğu
na şahit oluyor. Bürokrasinin bütün kadrolarına gi
diniz; «27 yıl biz bugünü bekledik» demek suretiy
le, kanunları bir yana itmek suretiyle, kabadayılıkla 
Devleti yönetmeye kalkışmak istemenin, partizanca 
tutumların bugün Devleti ne hale getirdiğini hep be
raber görüyoruz. 

14 aylık zaman içerisinde artık, Hükümeti millet 
aramıyor sokaklarda, Devleti arıyor; ama Devlet de 
nerede?.. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Hırsızları arıyor 
millet. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Eğer bir hırsız varsa, o hırsızları 14 ay içerisinde çı
karmayanlar, en az onu yapanlar kadar bu memle
ket, millet adına şerefsizce suç işliyorlar. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Gel Komisyona, 
gel... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Evet, evet geliyoruz. 

Tekrar ediyorum; arşivler elinizde, Devlet eliniz
de, savcı elinizde, idare elinizde; istediğinizi, haksız 
olan şeyi müdafaa eden yok. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Komisyonlardan 
kaçanların söyleyeceği sözler değil bunlar, biz Ko
misyondan !kaçmadık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Gümrük
leri sattınız siz, ne konuşuyorsun sen? 

BAŞKAN — Sayın Kara, lütfen efendim, lüt
fen..., 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sahtekârlar, Ko
misyona gelmiyorlar, ondan sonra... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — SahfVkâr 
sizsiniz... Memleket kan ağlıyor. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben cevap veririm, müsaa
de eder misiniz ben cevap vereyim? 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Müfteri
ler sizi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Müfteri sizsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Kara lütfen 

efendim. Lütfen, Sayın Karaağaçlıoğlu, sizden de 
mevzudan çıkmamanızı rica edeceğim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Türkiye'de çok hadiseler oluyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Komisyona gelin, 
biz ispat edelim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz hiç 
bir şeyi ispat edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Kara lütfen 
efendim, lütfen... 

Sayın üyeler, bu vaziyette müzakereler devam 
edemez, lütfen efendim, lütfen... 

Buyurun, devam edin... 
EKREM KABAY (Burdur) — Adam konunun 

dışına çıkıyor, Başkanlığınızı doğru dürüst yapın. 

• BAŞKAN — Lütfen oturun. Sizin müdahaleniz 
çıkardı, lütfen oturun. Mevzu ile alakası olmayan 
müdahalede bulundunuz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Hükümetin ne ala
kası var bu işle? 

BAŞKAN — Mevzu ile alakası olmayan müda
halede bulundunuz, rica ediyorum, gürültüye sebep 
oldunuz. 

Lütfen devam ediniz sayın hatip. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Mesele, burada dile getirmek istediğim konu, o 
kadar hafife alınacak olan bir konu değildir. Bugün 
görevlileri, başta Hükümet olmak üzere, bu konu 
üzerine eğilmeye ve Türk milletinin manevi inancı
nın timsali, simgesi olan Diyanet İşleri Başkanlığına 
velev ki ferdi olarak bir tecavüz olsa dahi, bunun 
Devlet adına, millet adına takibinde, gerekli olan 
yasal tedbirleri almaya ve bunun için bir açıklama
da bulunmaya Hükümeti davet ediyorum. 

Her konuda olduğu gibi... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz kimlerin ne 
yaptıklarını biliyoruz, hepsini ortaya koyacağız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamca) — 
*Her konuda olduğu gibi, hükümetler suçları gizlemek 

değil, varsa hadiselerin üzerine gitmek suretiyle va
zifelerini yapmakla mükelleftir. Yapmadıklarının po
litikasını, demagojisini yapmak suretiyle Türkiye'de 
sansasyon yaratmaya artık kimsenin gücü yetmez, 
millet uyandı. 

Binaenaleyh, millete gerçekleri söyleyeniz. Varsa 
suçlu, hangi konuda olursa olsun, onu çıkarmak, 
bulmak Hükümetin görevidir; muhalefetin görevi de
ğil. Nasıl ki, İktidarı, İktidar koltuğunu ayakta tut
mak için 228'i buluyorsunuz, orada da yapılacak 
olan... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, mevzu dağıt
mayınız, rica edeceğim. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Orada da arkadaşlarınızı toplarsınız. Çünkü, sizin 
arkadaşlarınız dahi bu meselede aynı inançta, sizin
le aynı kanaatte değiller. 

Sözlerimi ben burada bağlarken, Türkiye'de po
litikaya girmemesi lazım gelen üç müessese vardır; 
bunlardan birisi din, ikincisi Ordu, üçüncüsü de okul
dur. Yakın tarihimiz içerisinde... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Yeter artık... Kimseyi 
ithama hakkınız yok. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ederseniz ben sözümü bağlıyorum arkada
şım. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Özer... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — İki kişi arasında ce
reyan eden bir olay yüzünden kimseyi ithama hak
kınız yok. Mahkemeye intikal etmiş bir konuda kim
seyi ithama hakkınız yok. Bu kadar istismar yeter. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Müsaade edin, ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Özer, kimseyi itham etmiyor, 
rica ediyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Siz onu anlatırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen bağla
yınız efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım... 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Müslümanlık babanı
zın malı sanki. Ayıp ayıp bu yaptığınız. 

BAŞKAN — Sayın Özer istirham edeceğim efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Her halde senin de babanın malı değil yan'i, bu he-
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pimizin müşterek malı, tapusu inançlarda yatar. Se
nin gibi burada bağırmakla olmaz bu iş. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, siz de cevap 
vermeyin efendim, rica edeceğim bağlayınız. 

NİYAZt UNSAL (Erzincan) — Seçim meydan
larında söyle bunu. 

KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu üç müessese üzerine düşebilecek gölgeleri mut
laka önlemek lazımdır. Çok 'istismara müsait olan 
bir konu, bir hadise. Falan yapmış, filan yapmış; 
haklıymış, haksızmış, bu değil mesele. Mühim olan 
meselle, bu müessesenin haysiyetini ve itibarını millet
çe, Devlet olara!k, Hükümet' olarak ona sahip çıka
rak korumaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Bu mevzuda Yüksek Heyetimizden beş sayın 
üye söz istemiştir. Ben ancak iki tanesine söz ver
mek üzere kendilerine tebliğde bulundum, diğer ar
kadaşlar vazgeçtiler. Benim gönlüm isterdi ki, böyle 
bir mevzuda tüm Cumhuriyet Senatosunu teşkil eden 
gruplar söz alsaydı, hepsine söz verseydim ve böyle 
olsaydı, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Demirel Hü
kümete «Ailende» dedi, Orduya hakaret etti. Demir-
el'in işlediği suç bunun 10 mislidir. 

BAŞKAN — Üzerinde birleşeceğimiz, milletçe 
üzerinde brileşeceğimiz tek mevzuu idi. Bütün sayın 
gruplarımızın, grup adına konuşmalarını arzu ederdim, 
ama olmadı. 

4. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, 27 Mart 1979 Salı. 
günü Diyanet İşleri Başkanına vaki silahlı tecavüz hak
kında gündem dışı demeci. 

Sayın İsmail İlhan buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer

li senatörler; 
Türk Milletinin şu anda hayat pahalılığı, işsizlik 

ve anarşiden tarihinin hiç bir döneminde görülmemiş 
ölçüde rahatsız olduğunu hepimiz bitiyoruz. Vatan
daş Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bizden bir an 
evvel bu sorunların çözümlenmesini beklemektedir. 
Bu onun hakkıdır da. Bu konuda elimizdeki bütün 
imkânları kullanarak çalışmak da, bizim parlamenter 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensubu ola
rak esas görevimizdir. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde etmiş olduğumuz yeminde de bu husus önem
le vurgulanmıştır. Halbuki, Türkiye'nin şu anda içi

ne sürüklenmiş bulunduğu perişan duruma gelinmesin
de biz politikacıların ve siyasi partilerin anlamsız tu
tum ve davranışlarının büyük etkisini inkâr edeme
yiz. 

Üzülerek vurgulamak isterim ki, bilhassa son za
manlarda Basına intikal eden olaylara ismi karışan 
parlamenterler yüzünden, geniş halk kitlelerinin Par
lamentoya ve çoğulcu demokratik sisteme duymuş ol
dukları saygınlığa büyük ölçüde gölge düşmektedir. 
Bundan da rejimin, onarılması çok güç yaralar aldı
ğı bir gerçektir. Parlamenterlerin tutum ve davranış
larında daima örnek insan olmaya çalışmaları ve at
tığı her adımı ölçerek atmaya gayret göstermeleri, on
ların temsil etmekte olduğu şerefli görevlerinin gereği
dir. Maalesef sık- sık Basına intikal eden olaylar bu 
konuda arkadaşlarımızın gerekli dikkat ve hassasiyeti 
göstermediğini kanıtlamaktadır. 

Bugüne kadar Türkiye'de saldırıya uğramamış tek 
bir makam kalmış idi, o da Diyanet İşleri Başkanlığı 
makamı idi. Cumhuriyet Halk Partisi Urfa Milletve
kili Celâl Paydaş'ın Sayın Tayyar Altıkulaç'a taban-
ca çekmiş olmasını Türk Milleti büyük bir üzüntü 
ve nefretle kınamıştır. Türk Milletinin manevi değer
lerine herkesten evvel halk tarafından seçilmiş oldu
ğu parlamenterlerin saygı duymaları gerekir. Paydaş'ın 
saldırısı esasen Sayın Altıkulaç'a yapılmış bir saldırı 
olmayıp, onun şahsında 45 milyon Müslüman Türk 
Milletinin manevi değerlerine yapılan bir saldırıdır. 

Ülkenin içinde bulunduğu bu karışık durumda 
özellikle iktidar partisi mensuplarının olaylara se
bep olmamaları gerekir, bunu temenni ediyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Altıkulaç'ı şahsen ta
nımam bile. Bütçe görüşmelerimde yapmış olduğum 
konuşmamda da belirttiğim gibi, bildiğim kadarıyla 
tarafsız çalışmalarıyla herkesin takdirini toplamış bir 
Devlet memuru ve din adamıdır. Şu hususta da emi
nim ki, iktidar grubu da bu olaydan dolayı herkes 
gibi üzgündür. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Nere
de, hangi beyanatı ile belli ettiler. 

İSMAİL İLHAN (Devamla)-— Ancak, beklenir
di ki, bu Grup bu üzüntüsünü bugüne kadar halk ef
kârına açıklamış olsun. Bu konuda siyasi partileri, Se
nato ve Meclis Başkanlarını göreve davet ediyorum. 
Bugüne kadar Parlamento içiade ve dışında parla
menterlerin sebebiyet vermiş oldukları olaylardan son
ra ciddi tedbirler alınmış ve konulara ciddi olarak eği-
linmiş olsaydı olaylar bu şekilde bir tırmanış göster
mezdi. Bu durum karşısında ümit ederim ki, bundan 
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böyle hareketlerimizde daha dikkatli ve ölçülü olur, 
şerefli görevimizi daha iyi şekilde yapmaya gayret 
gösteririz. 

Huzurunuzda bu çirkin olayı şiddet ve nefretle 
kınarken, hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar.) 

5. — Balıkesir Üyesi Raif Erişin, Hükümetin bir 
Amerikan firmasıyla bir milyon ton buğday alımıyla 
ilgili anlaşmayı yerine getirmediği için 70 milyon dolar
lık tazminat ödeneceği hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Sayın Raif Eriş, Hükümetin bir milyon ton buğday 
alımı işini bir Amerikan firması ile yaptığı anlaşmanın 
ikinci yarısı yerine getirilmediği için 70 milyon dolar
lık bir tazminat bahis konusudur. Bu hususta gündem 
dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Eriş. Kısa olmasını rica edece
ğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kanunu engellemek mi istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen konuştuğunuz sözü dikkat
le söyleyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır, çok ol 
du da. 

BAŞKAN — Ben bilirim ne yapacağımı efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kanun çıka
cak, çok bekledik. 

BAŞKAN — Söyledim, onu da baştan ifade et
tim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Azarlama
dan konuşun. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, bendeniz sı
kacak kanunu engellememek için mümkün olduğu 
kadar kısa konuşmaya çalışacağım, müsterih olun. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin 
«Ekonomiyi güçlendirme» ve «Döviz darboğazını aş
ma» «Savurganlıkla mücadele» sloganları altında 
Millete bir çok önlem paketleri sunduğunu görüyor 
ve biliyoruz. Bu önlem paketlerinin içinden ne çık
tığını, ne getirip ne götürdüğünü burada anlatmaya 
uğraşmayacağım. Zaten biz Adalet Partisi olarak bun
ların birer hiç olduğunu, ya da vatandaşı biraz daha 
sıkıntıya sokacak birer tahrip kalıbı olduğunu söyleye 
geldik ve söylüyoruz. Bu gidişle de söyleyeceğiz. Çok 
şükür baştaki Hükümette bizi hiç yalancı çıkarmadı. 
Sanki bizim bu iddialarımızı doğrulamak için bir ina
dın veya azmin içine girmişçesine, paket üstüne pa
ket açıp ortalığı duman ediyor. 

j Sayın senatörler; 
Paketler, önlemler, ortaya atılan sloganlar ne 

i olursa olsun bunları tatbik edecek kişilerin veya kad
roların düşünce ve zihniyeti, kabiliyet ve girişim şe
killeri bu işlerin başında gelen esaslı başarı unsurları
dır. 14 aydan beri işbaşında bulunan bu Hükümet 

ı hangi işte, hangi konuda iyiliğe doğru bir adımcık 
! atmıştır ki, bu paketlere ümit bağlayabilsin vatandaş. 

Bu itibarla, bu paket açma, önlem sunma hadiseleri 
birer televizyon programı olmaktan öteye gitmesi ola-

i sı değildir. Bunun böyle olduğunu size ispat etmek 
I için güncel bir hadiseyi şimdi arz edeceğim. Hadise 
| şudur : 

j Beş yıl önce 1974 Ağustos, Eylül aylarında o gün-
j kü yine Cumhuriyet Halk Parti ağırlıklı Hükümet 
! Amerikan Continental Grains ve iki başka şirketle 

bir milyon ton civarında buğday alımı için anlaş-
I maya varıyor. Tonu 240-248 dolar arasında olan bu 
i buğdayların teslim tarihi değişiktir. Ekim 1974'te alı

nan yarım milyon ton buğdaydan sonra, Haziran 
1975'te ikinci parti buğday alınacaktır. 1975 yılı orta-

I larında Tarım Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofi-
j si bu Anlaşmaya istinaden Maliye Bakanlığına müra-
• caat ediyor. Ancak, işbaşında bulunan o günkü Hü-
J kümetin Maliye Bakanı, bu tarihte buğday fiyatının 
! 130 dolar civarında olduğunu ileri sürerek, 240-248 

dolar fiyatındaki buğdayın dışarıdan getirilmesine 
karşı çıkıyor ve gerekli dövizi vermeyeceğini bildi-

j riyor. 

I Bu tutum ve davranış kambiyo mevzuatına uygun 
I görülmekle beraber, bir sene sonraki ihtiyaç için bir 
i sene evvelden bağlantı yapılmasının, ayrıca çıkacak ih

tilafların Londra'daki mahkemelere bırakılması ayrı 
bir eleştiri konusu olmaktadır. 

Neticede, Continental Grains Şirketinden alına
cak son parti buğday getirilmediği için, adı geçen şir-

ı ket zarara uğradığını ileri sürerek mahkemeye başvu
ruyor. Londra'da görülen bu mahkeme safhasında 
Devleti yöneten kadroların ortaya dökülen perişan 
haline değinmeyerek, «Döviz, döviz» diye çırpınan 

T bugünkü ağırlıklı Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme
tinin kendi kendini nasıl bir döviz israfına sürükle
diğini anlatmaya devam edeceğim. 

Bu mahkeme safhasında iki tarafın, yani Şirket 
ile Türkiye'deki ilgili mercilerin iyi niyetli kimseleri 
konuyu konuşarak çözümlemek arzusu içinde teşeb
büslerde bulunuyor ve Şirketin yetkilileri 1978 yılı 

' ortalarında Ankara'ya geliyor. 
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Tarım Bakanlığında Dışişleri yetkililerinin de ka
tıldığı toplantılarda, özellikle Tarım Bakanlığının 
işi dikkatle ve ciddiyetle ele alması sonucu, Türki
ye'nin başına başka badireler gelmemesi için ve 
Türk Devletinin prestijini korumak için bu firmaya 
16 milyon dolar civarında bir para ödenerek, anlaş
maya varılmasını prensipte uygun buluyor. 

Bu defa aynı Hükümetin Maliye Bakanlığı bunu 
uygun görmeyerek parayı ödemiyor. Tabii neticede 
Şirket açtığı davayı yürütüyor ve mahkemeden Tür
kiye'yi 70 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm 
eden kararı alıyor. 

Netice ve hülasa olarak 16 milyon doları ödeme
diğimiz için, 54 milyon dolar fazlası ile 70 milyon 
dolar ödemek durumunda kalıyoruz. 

Vaktinizi israf etmemek için teferruatına girmedi
ğim bu konu, Hükümet hakkında ileri sürdüğümüz 
iddiaların küçük, fakat önemli bir örneğidir. Dillerine 
pelesenk haline getirdikleri 70 cent'i de çok bol 
ve çok hor harcayan bu Hükümet, bu fakir milleti 
daha ne kadar ceremelere garkedecek Allah bilir. 

İcranın başında bulunanlar elbette bir gün bu be
ceriksizliklerinin ve açtıkları zararların hesabını vere
ceklerdir; ama o güne kadar sorup soruşturmaktan da 
geri kalmayacağız. Onun için konunun kamuoyu önün
de vuzuha kavuşmasını temin için «Savurganlıkla sa
vaş, özveri» gibi sloganlarla ekonomiye savaş açan 
Başbakana, cevabı sözlü olarak verilmek üzere aşağıda
ki soruları tevcih ediyorum : 

1. 1974 yılında yine Cumhuriyet Halk Partisi 
ağırlıklı Hükümet, memleketin o günkü buğday ihti
yacını karşılamak üzere, Continental Grains Company 
Firması ile beher tonu 240-248 dolar üzerinden anlaş
maya vararak bir milyon ton buğday alımı için bir 
bağlantı yapmıştır. 

a) O yılkı ihtiyacı karşılamak için, yarım mil
yon ton buğday yeterli olduğu ortada iken, bir mil
yon ton üzerinden bağlantı yapılması sebebi nedir, 
hangi araştırmaya dayanmaktadır?... 

b) Buğdayın fiyatı kısa bir müddet sonra 240 ila 
248 dolardan 130 dolara düştüğü yine ortadadır. Böy
le önemli miktarlara varan bir alımda, kısa süre için
de değişmesi mümkün olan piyasa fiyatı ciddi ve dik
katli bir şekilde araştırılmış mıdır?.. 

2. Yapılan buğday alımı anlaşmasının ikinci yarı
sının alınmaması karşısında, firmanın açtığı davanın, iyi 
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niyet girişimleri sonucu İ6 milyon dolar ile halli müm
kün hale gelmiş iken, aynı Hükümetin Maliye Bakanı 
buna itibar göstermeyerek, konuyu tekrar mahkemeye 
döndürmesi ve neticede 70 milyon dolarlık tazminat 
ödenmesine sebebiyet vermesi karşısında; 

a) İki Bakanlık arasındaki bu anlaşmazlıktan mey
dana gelen 54 milyon doların sorumlusu kim olacak
tır?... 

b) Bu hadiselerin cereyan tarzından Hükümetin 
başı, yani Başbakan haberdar mıydı?... Haberdar idiy
se sonucu Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetini ilzam edecek bir zararı bertaraf etmek için 
ne gibi bir eşgüdüm girişiminde bulunmuştur?... 

3. Uluslararası hukuk ve ticaret platformunda 
Türk Devletinin küçük düşürülmesine yol açacak bu 
hadise nasıl karşılanıyor ve nasıl izah edilebilecek
tir?... 

Bu sorularımın Başbakan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica eder, hepinize saygılar suna
rım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

6. — Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi asıl 
ve yedek üyelikleriyle Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubuna AP Grubunca aday gösterilen üyelere dair 
Başkanlık tezkeresi. (3 /1623) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var takdim 
ediyorum : 

Genel Kurula, 
Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi asıl ve 

yedek üyelikleriyle Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubu üyeliğine aşağıda isimleri yazılı sayın senatör
ler Adalet Partisi Grubunca aday olarak seçilmişler
dir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

1. Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi : 
Asil Üye Yedek Üye 

Oral Karaosmanoğlu Barlas Küntay 
(Manisa Üyesi) (Bursa Üyesi) 

2. Parlamentolararası Birliği Türk Grubu : 
Yiğit Köker (Ankara Üyesi) 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

7. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu ve Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonlarında 
açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

7. 3 . 1979 tarih ve 06.232.CC074 sayılı yazıya : 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ve 

Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu üyesi iken, 
1 . 3 . 1979 tarihinde vefat eden Manisa Üyesi Ruhi 

Tunakan'ın yerine, Kahramanmaraş Üyesi Adnan Ka-
raküçük aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup Başkam 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Merhum Ruhi Tunakan'dan boşa
lan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
ve Tarım, Orman, Köy İşleri komisyonlarına Kah
ramanmaraş Üyesi Sayın Adnan Karaküçük'ün seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekleri
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : î/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (1) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve • İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) 
(C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (2) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Sena
tosu : 1/622) (S. Sayısı : 898) (3) 

(1) 884 S. Sayılı basmayazı 27 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 897 S. Sayılı basmayazı 27 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 898 S. Sayılı basmayazı 27 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

3 . 1979 tarihli 

3 . 1979 tarihli 

4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye 
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Mecli
si : 1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sayısı : 899) (1) 

5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında De
niz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma-» nın onaylanmasını nuygıın bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/133; C. 
Senatosu : 1/620) (S. Sayısı : 900) (2) 

6. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 1/616) (S. 
Sayısı : 906) (3) 

(1) 899 S. Sayılı basmayazı 27 , 3 . 1979 tarihli 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 900 S. Sayılı basmayazı 27 . 3 . 1979 tarihli 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 906 S. Sayılı basmayazı 27 . 3 . 1979 tarihli 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 884, 897, 898, 899, 900, 906 sıra I 
sayılı kanun tasarılarının açık oylamasına geçiyorum, 
küreler dolaştırılsın. 

7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8. nci madde
sinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/161; C. Senatosu : 1/630) (S. Sayısı : 904) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının müzakeresine 
başlanmış ve yarıda kalmış idi. 

Komisyon ve Hükümet? Buradalar. Raporu tak
dim ediyorum. 

(Rapor okundu) 
BAŞKAN — Dinlediğiniz rapora göre, Komis

yon aynen iade etmiştir tasarıyı. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiş, 

maddelere geçilmesi oylanmıştır. Şimdi, 1 nci mad
deyi okutuyorum. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkraları ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 1323 Sayılı Kanunla Değişik 
Ek 9 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 1897 sayılı Kanunla Değiştirilen Ek Geçici 
8 nci Maddesinin 3 ve 4 ncü Fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar
gıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları; Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş-
kanun Sözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödeme
leri, birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 
600 rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının ay
lık ödemeleri; 9 ve 8 nci derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge ra
kamlarına eklenecek 150; 7 ve 6 nci derecelerin ka-

(1) 904 S. Sayılı basmayan 1 . 3 . 1979 tarihli 
48 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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demelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamlarına eklenecek 200; 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve ka
demelerin gösterge rakamlarına eklenecek 300; 3 ve 
2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o dere
ce ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
400; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf Hâkim 
ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına karar veril
miş olup da birinci derece aylığını almış ve bu de
recede 4 yılını ikmal etmiş ve Yargıtay üyeliğine 
seçilme hakkını kaybetmemiş olanlarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre üye seçilme hakkını ka
zanmış ve birinci derece aylığını almış meslek men
suplarından bu derecede 4 yılını ikmal etmiş ve üye
liğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, bulun
dukları derece ve kademenin gösterge rakamına ek
lenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Önder, Sa
yın Feyyat söz istemişlerdir; başka söz isteyen sayın 
üye var mı efendim? Kaydedeyim. Yok. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben de vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öner. 
HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

Bu yasada, gerek hâkim arkadaşlarımızın, gerek
se Parlamento üyelerinin üzerinde durduğu bir konu 
var, onun açıklığa kavuşturulması için bazı açıkla
malarda bulunmakta yarar vardır. 

Yasadan bugün anlamını yitirmiş bir deyim alın
mış ve maddenin sonuna eklenmiş : «Yargıtay üye
liğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar» 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer bazı düşüncelere göre bunu yorumlayacak 

olursanız; mal müdür, hâkimin başında bir Demok-
les'in kılıcı olarak bekleyecek. Birinci sınıfta ayrıla
cak hâkim. 1 200 artı 600 üzerinden tahakkuk yapıl
ması gerekir. Aralarında da bir sürtüşme varsa, hâ
kim aybaşında gidecek maaşını almaya (Şimdi çekle 
ödenecek) diyecek ki, 

«Hâkim bey, kusura bakmayın, ben Yüksek Hâ
kimler Kuruluna bir yazı yazayım, sizin Yargıtaya 
üye seçilme hakkını kaybedip, etmediğinizi öğrene
yim de, ondan sonra maaşınızı vereyim.» 
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Adalet Bakanlığından ve Yüksek Hâkimler Ku
rulundan üye arkadaşlarımızdan bazıları, «Efendim 
biz yılda bir, bir yılda geçerli olmak üzere cetvel ha
linde bildiririz, Maliye de ona göre işlem yapar» 
der. Bunların hiç birisi tedbir değildir. Yetkili kişi, 
yasadaki deyimi kullanarak, yetkisini sonuna kadar 
yerine getirmek amacını ileri sürdüğünde, bu engel 
her zaman hâkimin karşısına, maaş alanın karşısına 
mutlaka çıkacaktır. 

Maddenin düzenlenmesinde, bu yönden son de
rece büyük sakınca vardır. O bakımdan, Hâkimler 
Yasasında, Yargıtay Yasasındaki bazı deyimleri, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun bugün prensip kararı 
diye uyguladığının dışında, zapta geçirmekte yarar 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hâkimler Yasası, cezaların ne olduğunu 657 sa

yılı Yasadaki gibi açıklamış. 
Kıdem tenzili : Kıdem tenzili, mahkeme kararın

ca mahkûmiyet sonucu, kıdemden indirme cezasıdır. 
Meslekten tart ve ihraç. Bunun dışında üç tane 

ceza daha sözkonusu : İhtar, tevbih ve maaş kesimi. 

İhtar : Uyarı niteliğindedir; bir ceza değildir. 
Tevbih : 

Değerli arkadaşlarım; 
Her türlü tevbih, (Hiç ayırım yapmadan) ceza so

nucu olmamak kaydıyla her türlü tevbih, Yargıtaya 
üye seçilme hakkını katiyen kaldırmaz ortadan. Çün
kü, Yargıtay Yasasının 31 nci maddesi hangi halle
rin Yargıtaya üye seçilmeyi selbettiğini, (Ortadan 
kaldırdığını) gayet açık ve net biçimde yazmış olma
sına rağmen, 30 sene önce, 35 sene önce. mesleğe 
başladığının ilk yıllarında, (Bunun örnekleri halen 
var; Adliyede görev yapan arkadaşlarımız var) her 
genç kişinin, her genç Devlet memurunun, hâkimin, 
subayın, hatta parlamenterin yapması gayet doğal. 
Ancak, görülürse suç. Beşeri bir davranıştan öteye 
gitmeyen konularda tevbih cezası almış olmasına 
rağmen, 35 sene onun arkasını kovalamış, Yargıtaya 
üye seçilme dönemi geldiğinde, «Beyefendi, siz tev
bih cezası almışsınız, Yargıtaya üye seçmiyorum» 
demişler ve kendisine tebliğ etmişler; 31 nci madde
deki açık hükme rağmen. 

31 nci maddede, üye seçilmeyi engelleyen husus
lar şunlardır : 

1. Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra, en az üç yıl 
geçirmiş ve birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelik
leri yitirmemis bulunmak. 

2. Hâkimlik vakar ve onuruna dokunan, kişi
sel haysiyet ve itibarı kıran ya da görevle ilgili her 
hangi bir suçtan affa uğramış olsalar bile kesin ola
rak hüküm giymemiş olmak, 

3. İkinci bentte yazılı nitelikteki eylemlerden 
dolayı disiplin cezası almamak. 

Demek ki, Yargıtay üyeliğine seçilme hakkını 
kaybettiren tevbih, hükümlenmekten ötürü verilen 
bir disiplin cezasından ileri gelir ise, ancak birinci 
sınıfa ayrılmaya engeldir. Aksi takdirde, hâkimin 
birinci smıfa ayrılmasına engel değildir. 

Bu saydığım üç konunun dışında 1 200 artı 600 
derecesine erişmiş, bugün çıkacak yasadan ötürü bu
nu almış kişinin bu yasa çıktıktan sonra kendisine 
uygulanmasını engelleyecek her hangi bir şey sözko
nusu olmadığı gibi, bundan böyle de sayılan, yani 
Yargıtay Yasasının 31 nci maddesinde sayılan halle
rin dışında, hiç bir hâkim, Cumhuriyet Savcı veya 
o sınıftan kişinin başka eyleminden söz ederek, her 
hangi bir tevbih cezasından söz ederek kıdeminden, 
yani maaştan ötürü kıdeminden indirme sözkonusu 
değildir. Yani 1 200 artı 600'den 1 200 artı 500'e in
dirme diye bir şey sözkonusu değildir. 

Bunun zapta geçmesinde yarar vardır. Çünkü, 
gerek bugün Hâkimler Kurulu, gerek Adalet Bakan
lığı tahmin ediyorum, birinci sınıfa ayrılma yönün
de (Ki, ben Danıştaya açılan davalardan farkında
yım) Yargıtay Yasasının 31 nci maddesindeki bu 
meseleye pek riayet etmemekte, prensip kararları al
makta, bu prensip kararlarını yasa hükümleri nite
liğinde uygulamaktadır. 

Ben, meslek arkadaşlarımızın ileride bu tür bir 
haksizhğa. özellikle Maliye memurlarının ve uygula
yıcılarının hışmına uğramaması yönünden söz alıp 
zapta geçirmek zorunda kaldım. O bakımdan sizler
den özür dilerim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

Sayın Üye? Yok. 
Madde hakkında verilmiş önergeler var. Bu öner

geleri bir defa topluca takdim edeceğim, ondan son
ra tek tek işleme tabi tutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 

sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin üç 
ve dördüncü fıkralarıyla 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunla 
değişik ek 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısının î nci maddesinin ilk fıkrasının aşa-
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ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçesi ilişiktir. 
«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; Yar

gıtay birinci başkanvekiileri, daire başkanları ve üye
leriyle Cumhuriyet Başsavcısı; birinci sınıf hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları; Danıştay daire başkanları ve 
üyeleriyle Danıştay Başkanun Sözcüsü; Sayıştay dai
re başkanları ve üyeleriyle Sayıştay savcısının aylık 
ödemeleri, birinci derecenin son kademe gösterge
sine; Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine, 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına, Da
nıştay ve Sayıştay üyeliğine seçildikleri veya atan
dıkları tarihte 600, bu tarihten itibaren iki yıl geç
tikten sonra 700, altı yıl geçtikten sonra 800, sekiz 
yıl geçtikten sonra 900 sayısının eklenmesinden son
ra bulunacak sayının belli katsayıyıla çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapı
lır. 

Yukarıda yazılı kıdem, bu görevlere seçilme ve
ya atanma tarihlerine göre hesaplanır. Anayasa Mah
kemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu Başkanları için birinci derecenin son 
kademe göstergesine eklenecek sayı, görev süreleri 
ne olursa olsun 900'dür. Anayasa Mahkemesi asıl 
ve yedek üyeliğine, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yar
gıtay, Sayıştay Başkan ve üyeliklerijde Cumhuriyet 
Başsavcılığı veya Danıştay Başkanun Sözcülüğünden 
seçilmiş olanların görev sürelerinin hesabında geldik
leri kurumların üyeliğine seçildikhri tarih esas alı
nır. 

Saygılarımızla. 

Aydın Senatörü A. Karahisar Senatörü 
İskender Cenap Ege Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Zonguldak Senatörü Eskişehir Senatörü 
Ahmet Demir Yüce Ömer Ucuzal 
Gerekçe : 
Hükümet tasarısının gerekçesinde 11 . 7 . 1975 

tarihinde yürürlüğe konulan 1923 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun yürürlüğe girmesine kadar, yüksek hâ
kimlerle askerler arasında ek göstergeler yönünden 
eşitlik muhafaza edilmiş bulunmakta iken, 1923 sa
yılı Kanunla bu eşitliğin bozulduğu, orgeneral ve ora-
miral düzeyinde aylık alan yüksek yargı organı baş
kan ve üyelerinin bu bakımdan kıdemli albay düze
yine indirildiği belirtilmiş; tasarının, bu dengenin 
sağlanması amacı ile hazırlandığı böylece ortaya ko
nulmuş bulunmaktadır. 

Gerçekten de, Millet Meclisine gönderildiği ta
rih gözönünde bulundurulduğunda, tasarının bu den

geyi sağlayacak durumda olduğu görülmektedir. 
İçerdiği bu esaslar itibariyle tasarı Millet Meclisinde 
de, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu ile Bütçe ve Plan Komisyonunda da kabule şa
yan görülmüştür. Ancak, bu tasarının yasalaşmasın
dan önce Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan 
28 . 2 . 1979 gün ve KHK/25 sayılı, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 137 
nci maddesinin (D) bendinden sonra gelen beş, altı, 
yedi, sekizinci fıkralarının değiştirilmesine ilişkin 
Kanun Hükmündeki Kararname ile askeri personelin 
ek göstergeleri yeniden yükseltilmiş, orgeneral ve 
oramirallere 900, korgeneral ve koramirallere 800, 
tümgeneral ve tümamirallere 700, tuğgeneral ve tuğ
amirallere, kıdemli albaylara 600 ek gösterge veril
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarı ile yüksek hâkimlere 600 ek gösterge ve
rilmesi öngörülmekte olduğuna göre, tasarının aynen 
kabulü, şevkine amil olan düşünce ve amacın gerçek
leşmesine olanak vermeyecek ve düzeltilmesine çalı
şılan dengesizlik yine devam edecektir. 

Bu durumda, Bakanlar Kurulunca kanun hük
mündeki bir kararname ile, askeri personele veril
mesi kabul edilmiş bulunan yeni ek göstergelerin yük
sek hâkimlere de verilebilmesi tasarının amaçladığı 
dengenin gerçekleştirilebilmesi yönünden zorunlu ha
le gelmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer 
alan esaslar da gözönünde bulundurularak bütün 
yüksek hâkimlere seyyanen en yüksek ek gösterge
nin verilmesinin sakıncalı olabileceği düşünülmüş; 
ancak yüksek yargı yerlerindeki başkanlık görevleri 
Anayasa gereğince de olduğu cihetle, başkanlık - üye
lik gibi bir ayırım yapılmadan yüksek hâkimlik kı
demi esas alınarak teklif veçhile bir düzenleme ya
pılmıştır. 

Ancak, yüksek yargı kuruluşları kanunlarının özel
liği gözönüne alınarak bu yüksek organların birinci 
başkanlarının ek göstergeleri ayrıca belirtilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan sıra sayısı 904'de kayıtlı 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Ka
nunla Değişik ek Geçici 8'nci Maddenin Üç ve Dör
düncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
t .".arısının 1 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzüncan 
Niyazi Unsal 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Unsal, Önergesini geri almıştır. 
BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısında aşağıdaki de

ğişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Sivas Ordu 

Tahs'in Türkay Ata Bodur 
1. Yargıtay üyeleri için 1 000 + 700 ek gösterge 
2. Altı yıl ve daha fazla süre ile Yargıtay üyele

ri için 1 000 + 800 ek gösterge 

3. Sekiz yılını dolduran Yargıtay üyeleri için 
1 000 + 900 ek gösterge. Aynı şekilde Birinci Baş
kan ve Cumhuriyet Başsavcısı seçilebilmek için sekiz 
yıl üyelik yapmak zorunludur. 

Bu teklifimizle ek göstergeler Yargıtay Kanunu
nun 31 nci maddesiyle bir denge kurmaktadır. Aksi 
halde Başkanlık ve İkinci Başkanlık makamı veril
mesi. 

Gerekçe : 
1730 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre «Yar

gıtay İkindi Başkanı seçilebilmek için en az altı yıl 
Yargıtay üyeliği yapmış olmak şafttır.» esasına göre 
gösterge tespit edilirse daire başkanlıklarının devamın
da zorluk meydana gelecek ve istikrar sağlanamaya
caktır. 

Teklifimiz adaletsizlikleri önleyecek niteliktedir. 
Arz ederiz. 
BAŞKAN — İlk okunan önerge sahiplerinden 

Sayın Yüce önergesini izah edecek. 
Buyurun Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu Kanun tasarısının 1 nci maddesinin ilk fıkrası
nın değiştirilmesini talep eden bir önerge vermiş bu
lunuyoruz. Bu önergenin kabul edilmesini istirham 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Getirilmiş olan kanun tasarısı Anyasa ve Adalet 

Komisyonununda bir değişikliğe tabi tutuldu. Bu de
ğişiklik Bütçe ve Plan Komisyonuna geldiği zaman 
sivil hâkimler için yedi senelik müddetin altı senede 
tahdit edilmesine dair bir teklifim'iz oldu, bu teklif 
Bütçe ve Plan Komisyonunda kabule şayan görüldü. 
Böylece yedi senenin izah edilmezliği ortadan kalk
mış oldu. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Kanunun o yönüyle düzeltilmesi mevzuba

his olduğu sırada, Kanunda askeri hâkimlerin ek gös
tergelerini rütbe esası dışında tutan bir tahditle kar
şılaşmış olduk. Bu tahdit sivil hâkimlerle askeri hâ
kimlerin yüksek kademelerinde bulunan kişilerini ay
nı esaslar dahilinde müsaVi kılmak arzusundan geli
yordu; fakat bir de askerliğin gereği olan rütbe esa
sının kazanılmış olsa dahi, ek göstergeye mehaz teş
kil edemeyeceği gibi bir haksızlığı da arkasından ge
tiriyordu. 

Binaenaleyh, biz askerliğin ki, bundan iki gün ev
vel Cumhuriyet Senatosunda bir profesör tabip al
bayın terfi ettirilmesi konusunun mümkün mü, değil-
mi münakaşası sırasında askerliğin gereği olarak rüt
be esasının yardımcı sınıflara da tanınmış olması do
layısıyla bundan kaçınılmayacağı, prensibinin ışığı 
altında o Albayın generalliğini, Yüksek Heyetiniz tas
dik ve tespit etmek mecburiyetinde kaldı. 

Binaenaleyh, burada askerlik mesleğinden gelmiş 
olanlar şunu katiyetle ifade ettiler ki, «Askerlikte 
hangi sınıfa mensup olursa olsun, rütbe esası da 
kaçınılmam bir unsurdur» O halde, rütbe esasının Türk 
Ordusunda kaçınılmaz bir unsur olduğu, o gün, bu 
Albayın, Tabip Profesör Albay'ın terfi meselesinde 
«Keşke böyle olmasa da, Alman Ordusunda olduğu 
gibi, yan sınıflara mensuplara general tabiri kullanıl
mayan; fakat, onların terfilerinde başka bir unvanla 
ifadelendirilmesinin gereği keşke kabul edilse de, biz 
bu çelişkiler içerisinde bunalmasak» dendi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Binaenaleyh, orduda, rütbenin şahsa verilmiş ol

duğu gerçeği mevcut bulunduğuna göre, rütbenin im
kânlarından o şahsı faydalandırmamış olmak müm
kün gözükmemektedir. O halde, bu gerekçe ile bizler 
Bütçe - Plan Komisyonunda böyle bir tahdidin mev
zubahis olamayacağını beyan ettik ve dedik ki, «Duy
duğumuza göre, Hükümet, kanun kuvvetinde bir ka
rarname hazırlamıştır. Bu kanun kuvvetindeki karar
name, eğer çıkarsa, askeri mâhafile yeniden bir ek 
gösterge tatbiki mevzubahistir. Şu Kanunu bu tah
ditle çıkartmaya kalktığımız takdirde, Hükümetin 
getirmiş olduğu ve Cumhurbaşkanının tasdikine ik
tiran etmiş olan Kararnameyle çelişkiye düşülecek
tir ve bir dengesizlik, şurada biz müzakere ederken, 
Cumhurbaşkanımızın Kararnamesiyle tespit ve tes
cil edilmiş olacaktır. Binaenaleyh, «Gelin, bunu yap
mayın» dediğimiz sırada, maalesef, önergemiz kabu
le şayan bulunmadı; fakat, Cumhurbaşkanınca imza-
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dan çıkmış olması dolayısıyla da askeri rütbelere ve
rilmiş olan, orgenerale 900 göstergesini getiren Ka
rarname meriyete girmiş oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Kararname meriyete girdiğine göre ve nazari 

olarak, belki orduda hâkim tümgeneral veyahut kor
general yoktur; hatta bu, fiili olarak da imkân dahi
line sokulmayabilir; fakat, bizim burada konuştuğu
muz hukuktur. 

Binaenaleyh, eğer var ise, müktesep hak teessüs 
etmiştir. Binaenaleyh, bundan sonra müktesep hak 
teessüs etmiş olan hâkim tümgeneralle diğer hâkim 
tümgeneralin eşitsizliğini burada tespit etmek duru
munda kalacağız. O halde, rütbe esasını tahdit etme
nin mümkün olmadığma zaten bu Kararname bize 
telkin ve tespit etmiş oldu. O halde, Kanun, Bütçe 
Komisyonuna tekrar Komisyon Başkanı tarafından 
alınıp geri götürüldüğü zaman bizim karşılaştığımız 
husus, askeri mâhafilin tahdidinden doğan bir key
fiyetin müzakeresi olmaktan çıktı. Bu sefer onlara bir 
ufuk açılması ihtimaline mebniy, «Acaba, sivil hâkim
lerin yüksek ek göstergeleri dolayısıyla bir muvaze
neyi nasıl tesis edelim?..» şekline büründü. Binaena
leyh, bir taraftan bir şey yapıyoruz; diğer tarafı bo
zuyoruz, diğer taraftan bir şey yapıyoruz, bu tarafı 
bozuyoruz; âdeta bîr kum saati gibi mütemadiyen çe
virip, kumu bir kaptan, bir kaba aktarmak durumun
da kalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, eğer bu tahdit yapılır ise ve Orduda tüm

general, korgeneral ve orgeneral rütbelerine kısım kı
sım 900'e varan bir ek gösterge tatbikatı meriyete gir
diğine göre, yüksek yargı organlarının başında bulu
nan ve Devletin en yüksek mevkiini ihraz etmiş (işgal 
etmiş) bulunan kişileri çok dün durumda mütalaa et
mek mecburiyetinde kalmış olacağız. 

Binaenaleyh, bizim vermiş olduğumuz önerge eğer 
dikkatle takip edilmiş bulunuyor ise, yüksek yargı or
ganlarında bulunan sivil hâkimlerin de kademeli ola
rak ve devri elde edilmiş olan başkanlık mevkilerini 
bir çekişme konusu yapmalarına fırsat vermeden, ih
raz ^etmiş oldukları mevkilerle mütenasip en yüksek 
gösterge rakamına erişmelerini temin etmektir. 

Şimdi karşımıza şöyle bir şey çıkmaktadır; bunu 
yaptığımız takdirde, ikinci bir önergeyle gayet tabii 
ki, o fıkrada mevcut olan «Yüksek askeri yargıdaki 
mevcut ek göstergenin tmaklığı» hükmünü de kaldır
mak gerekecektir. 

i Muhterem arkadaşlarım, 
I Bu önergemiz, hem askeri, hem sivil hâkimlik me-
I mesleğinde en yüksek mertebelere çıkılabil'diği tak-
I dirde; yani bir hâkim korgeneralin de, diğer kongere-

ral gibi ek göstergeye müstahak olmasını temin etti
ği gibi, sivil mahâfildeki hâkimlerin de kademeli 
olarak ve o kurumların başkanlıklarını elde ettikleri 
zaman en yüksek ek göstergeyi almalarını temin ede
cek müsavatı tesis eden bir formüldür. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bunu kabul buyurduğunuz takdirde inanın 

ki, askeri yargı ile sivil yargı ve askeri yargının dışın-
I daki askeri mahâfil arasında müsavat tesis edilecek

tir. 

Ancak ve ancak, burada bir ay evvel kabul etmiş 
olduğunuz müsteşarlar ve valilerin durumun'da, 600 
göstergede kalmak suretiyle bir eşitsizlik mevzuba-

I his olacaktır; fakat bu eşitsizliğin de, size sunmuş ol-
I duğumuz önergedeki prensipler dâhilinde 900 göster

gesini kademelemek suretiyle giderilmesi mümkün-
\ dür. Şöyle ki; 

Burada vaki görüşmelerde, Personel Kanunu re
jiminin bozulduğundan, Hükümetin 657 sayılı Ka-

I n.un ve onu değiştiren kanunları tümüyle ortadan kal
dıran ve yeni bir personel rejimini getirmekte olduğu
nu burada Maliye Bakanı bize ifadelendirdiler ve 

I hatta bizi (Tabii esasları üzerinde münkaşa etme ve 
I tenkit etme hakkımız baki kalmak şartıyla memnun 
I edecek bir beyanda da bulundular. O beyanları da 
I şu idi: 

«Personel rejimini bozmaya mani olacak ayrı bir 
kanun da getireceğiz. Plan mevhumunu bozmaya ma-

I ni olan 77 sayılı Kanundaki disiplini tesis -"etmek ğl-
I bi bir disiplin tesis etmek üzere, personel rejimi için, 
I (Hangi zamanlarda ancak bozulabilir) hükmünü ih-
I tiva eden bir disiplin kanunu getireceğiz.» dediler. 

I Şimdi, Hükümet bu çalışma içerisinde ise, bizim 
I bu vermiş olduğumuz önergeyle teessüs edecek ada-
I let, orada da mülki erkân için temin edilebilir ve böy-
j îece yüksek devlet memurları arasında dengesizlik or-
I tadan kaldırılabilir. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Bu önergemiz, inanınız ki, sivil ve asker hâkim-
I 1er arasında ve askerliği meslek seçmiş, askeri yüksek 
I rİzbeye erişmiş olan ve orgenerale kadar varan kişi-
I 1er arasında dengesizliği ve adaletesizliği ortadan kal-
I dıran ve müsavatı getiren bir öncü niteliğinde bir 
I önergidir. Bunu lütfen kabul buyurunuz. Kabul 
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buyurduğunuz takdirde de, o tahdidi kaldıracak ikin
ci önergemizi takdim edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
•MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde konuşabilir miyim efendim?.. 
BAŞKAN — Konuşursunuz. Buyurun Sayın Fey-

yat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın senatörler; 
Genelkurmay Başkanı orgeneraldir, Erzurum Or

du Kumandanı Orgeneraldir, şurada bir general orge
neraldir; ama üçünün baremi aynıdır. Arada hiz
metten mütevellit, makamın gereği tazminatlar deği
şir. 

Şimdi, birinci sınıfa ayrılmış, Yargıtay üyeliğine 
hak kazanmış hâkim, ister Yargıtayda, ister Hakkâri' 
de olsun, hâkimdir. Bu itibarla, baremde fark olma
ması lazım gelir. Çünkü, tamamiyle prensiplere, ba
remin hiyerarşisine tefs düşer, eşitlik ilkesine ters dü
şer. 

Ancak, hâkimler maaşlarının ötesinde ödenek al
maktadırlar. Bunun için ayrı biı kanun ile Yargıtay, 
Anayasa ve Danıştay Başkanları, İdare Mahkemesi, 
Askeri Yargıtay Başkanları için % 100 ödenek, dai
re başkanları için % 90, üyeler için % 70, c/c 20 ver
mek suretiyle bu fark bertaraf edilmiş olur. Bunun ge
reği ancak bu şekilde yerine getirilebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hâkim, her yerde hâkimdir. «Yargıtay üyeliğine 

geldiğim takdirde bir üst dereceyi iktisap edeceğim, 
o dereceden emekli olayım» diye yargıtaya sırf emek
lilik için gelmek isteyenlerin sayısı çoğalacak ve bu 
taleplerin altından Yüksek Hâkimler Kurulu çıkamaya
caktır. Acıma hissi, duygusal.. Bilhassa, biliyorsunuz 
bürokratlarda, idare mekanizmasında duygusallık ya
sadan önce gelir. Bu bir gerçektir. Hatta Yüce Mec
lisi bile etkilediler, biz albayı bile paşa yaptık, yar
gının görevini burada yaptık; keenlemyekün bir ka
rar verdik. Bunun misalleri var. 

Bu duygusallığı, duygusallıktan mütevellit ku
lis yarışını önlemek için arkadaşların ilkesine, beyan 
ettikleri hususlara katılıyorum. Muhakkak ki, bir 
Yargıtay üyesi bir Yargıtay Başkanıyla bir hâkim ara
sında fark olmalıdır, makamın icabı. Genelkurmay 
Başkanıyla bir ordu kumandanı arasındaki olan fark 
gibi ödenek farkıdır, barem aynıdır; işte emsali.. Ba
na aksi bir emsal gösterin, önergenize bu konuda oy 
verelim. 

Üçüncü husus; buna emin olunuz ki, genç hâkim
lerimiz kendi ağabeyleri durumundakilerden daha 

çok kitap okumakta, daha çok çağdaş uygarlığa uy
muş ve gayet mükemmel görev yapmaktadırlar. Bu 
itibarla genç nesillerle eski kıdemler arasında bu 
farkı gözetmeyelim. Yüce Yargıtaya seçim tarzı da 
malumunuzdur; dört kişinin reyi ile olmaktadır. 

Ben, Trabzon'un bir ilçesinde bir hâkim bilirim, 
eser yazmıştır. Sadece eserinden dolayı, hamur ilçe
sinde, bir köy gibi kazada torun sahibi, sürünmek
tedir. Yazdığı eser neydi?.. «Sosyalist Türkiye» O ka
dar. Fikir; başka bir şey değil. Şu partinin, bu partinin 
leh ve aleyhinde beyanda bulunmamış, suç işlememiş, 
sadece bir eser yazmıştır. Anayasamız sağa açıktır, ya
zabilir; sağcılık nedir, yazabilir. Fikirler daima bü
rokratlar tarafından tartışılmalıdır. Bu bir aktif po
litika değil; Personel Kanununun, Hâkimler Kanunu
nun men ettiği hükme girmez. 

Devlet memurları memleket sorunları hakkında fi
kir ve mütalaa beyan edebilirler. Bunun basit bir mi
sali şudur: 

Sayın Sırrı Atalay'ın Adalet Bakanlığında Anka
ra'ya çağrıldım. Bana, «Makale yazıyorsunuz, suç iş
lediniz» diye sordular. «Hayır ben suç işlemedim» de
dim. Cumhuriyet Gazetesinden bir makale okudu; 
«Fikir özgürlüğünün engellenmesi, Anayasamız sos
yalizme açıktır»., demişim. Bunda bir şey yok; 141, 
142 ile ilgili mütalâa serdediyorum.. O zaman, beye
fendi, ben rüşvetle ilgili yazı yazarsam rüşvetçi olu
yor muyum?.. 141, 142 ile ilgili yazı yazarsam niçin 
politikacı olmuş oluyorum?.. İşte üst kademenin bi
linci bu. 

Bu itibarla, genç nesillerle Yargıtay üyeleri arasın
da; hâkim, hâkimdir her yerde, yalnız o yüce maka
mın gereği ödenekte Genelkurmay Başkanı gibi fark 
verebilir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Komisyon olarak söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Önergeyi tekrar takdim ediyorum. Sonra oylarını

za arz edeceğim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Önerge hakkında Ko
misyon olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben zatialinize soracağım. 
(Aydın Üyesi İskender Cenap Ege, Afyonkarahi-

sar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu, Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın 
müşterek önergeleri tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim efendim?.. -

BAŞKAN — Katılmama sebebinizi mümkünse 
yerinizden, eğer buradan görüşmek istiyorsanız, bu
radan buyurun. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Oradan görüşeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Güven, Komisyon 
Başkanı. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Fazla tartışmalara gidecek mahiyette olduğu için 
fikirlerimi Komisyon adına açıklamak zorunluluğunu 
duydum. 

Sayın Başkan; 
Öncelikle bu maddenin düzenlemesine hâkim olan 

anafikir ne?.. Ana fikir şu oldu: 
BAŞKAN — Sayın Güven, şimdi müzakere sıra

sında söz istemediğiniz için, sadece katılmama sebep
lerinizi; derine inmeden lütfen kısaca açıklayınız. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Onları söyleyece
ğim efendim. 

Bu maddede en yüksek derece Devlet Memurla
rıyla yargıçların alacakları ödeneklerde bir paralel
lik kurma' hakim oldu. En yüksek dereceli Devlet 
memurları 600 gösterge üzerindedir. Bu haliyle şayet 
bu önergede öngörüldüğü şekilde bir değişiklik olur
sa, sivil sektörde 657 sayılı Yasaya göre en yüksek 
dereceli Devlet memurlarının alacakları ek gösterge 
600'ü geçemez; bu da sadece müsteşarlara hastır. 

Şimdi, bu düzenleme sivil sektörle bu aradaki den
geyi bozuyor, bir. 

İkincisi; yargı bütünlüğü, yargı eşitliğinden ha
reketle tüm yargıçların ekonomik imkânlarında da 
bu madde ile bir paralellik sağlanıyor. Halbuki, yargı 
denince akla adli yargı, idari yargı, askeri yargı gel
mektedir. 

Askeri yargıda ise, bu önerge doğrultusunda bir 
karar çıktığı zaman şöyle bir değişiklik olacaktır: 

Yargıçlar aynı statüye tabi olması nedeniyle sekiz 
yıllık yargıç albay, bu değiştirge önergesi yasalaştı
ğında 900 gösterge alabilecektir ki, Ordu içerisinde 
900 göstergeyi sadece orgeneraller alabilir. Hatta Or
du içerisinde tümgeneralden yukarı yargıç kadroları 
da yoktur. Görülüyor ki, askeri personel sistemi içe

risindeki hiyerarşiyi de tam manasıyla tersine boza
cak niteliktedir. Yoksa bu ulvi görevi yapan yüksek 
yargıçlara bu imkânın verilmesi karşısında, biz kati
yen kötümser bir havaya girmedik. 

Bu dengelerin sağlanması nedeniyle bu 600 göster
gede karar kılınması bir zorunluluk halindedir. Bu ne
denle önergeye katılamıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 

Milletvekili) — Sayın Başkan, kalıtmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Önerge
nin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi takdim ediyorum. 
(Sivas Üyesi Tahsin Türkay ve Ordu Üyesi Ata 

Bodur'un önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçelerle ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Aynı gerekçelerle katılmıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 

Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesinin ilk 

fıkrasının şu şekilde değiştirilerek, ek geçici 8 nci 
maddeye yeni bir üçüncü fıkra eklenmesini, tasarıda 
sözü geçen üçüncü fıkradaki «Anayasa Mahkemesi 
asıl ve yedek üyeleriyle» ibaresinin metinden çıkarıl
masını, bu değişikliğin zorunlu bir sonucu olarak da 
üçüncü ve dördüncü fıkraların, dört ve beşinci fıkra
lar olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

İKadri Kaplan 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Yasa

sının 1897 sayılı Yasa ile değiştirilen Ek Geçici 8 nci 
maddesine aşağıdaki yeni üçüncü fıkra eklenmiş ve 
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mevcut 3 ve 4 ncü fıkrakr, 4 ve 5 nci fıkralar ola
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri aylık 
ödemeleri 1 nci derecenin son kademesine eklene
cek 900 sayısından sonra bu anacak gösterge sayısının 
belli katsayısıyla çarpılması »onunda elde edilecek 
miktar esas olarak yapılır.» 

BAŞKAN — Önergenizi izah edecek misiniz Sa
yın Kaplan?.. 

(KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Çok kısa ola
rak açıklamak istiyorum Sayın Baskın. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendin,'. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) - Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Önergemin kısaca özeti şu: Sadece ve sadece Ana

yasa Mahkemesinin üyelerini ayrı bir statüye tabi tu
tan bir önerge. Gerekçesi içerisinde. Değerli arka
daşlarıma bunu anlatmayı bile fazla görüyorum. Ana
yasa Mahkemesinin mahiyeti, fonksiyonu, görevleri, 
ne iş yaptığı ve Türk yeni Anayasasındaki sosyal hu
kuk devletini yerleştirmek için nasıl bir görev yaptı
ğı hepinizce malum. 

Bu bakımdan, çok yüksek dereceli diğer hâkimlerle 
karıştırmadan, sadece ve sadece Anayasa Mahkeme
si üyelerinin (Ki, benim görüşüme göre, bir hâkim 
için de son aranılacak bir makam olmalıdır orası; he
pimiz içinde öyle, tabii bizim mesleğimizin dışında) 
aylık ödemelerinin 1 000 + 900 çıkartılmasını esas 
alan bir teklif. Zaten hepsi 15 kişidir. Bu teklif ge
lince, mevcut üçüncü fıkradaki «Anayasa Mahkeme
si asıl ve yedek üyeleri» ibaresi çıkacak, aynen tasa
rıda gelen üç ve dördüncü fıkralar da dört ve beşinci 
fıkra olacak. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

884, 897, 898, 899, 900 ve 906 S. Sayılı Antlaşma
larla ilgili Kanun tasansılannın açık oylamasına oy 
'"-'allanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 1323 sayılı Kanun ile Değişik 
Ek 9 ncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ek Madde 9. — Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile Başsavcısının, Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Başkan ve üyeleri ile Başkanunsözcüsünün 
aylık ödemeleri; birinci derecenin son kademesine 
ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sa
yının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askeri Hâkimlerin aylık ödemeleri gösterge tab-
İöiûTida rütbeleri karşılığında gösterilen 9 ve 8 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamına eklenecek 150; 7 ve 
6 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o de
rece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
200; 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunan
lara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 300; 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademenin gösterge raka
mına eklenecek 400; 1 nci derecenin kademelerinde 
bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 500; 1 nci derecede 6 yılını tamam
lamış, askeri yüksek yargı organları üyeliğine seçil
me hakkını kaybetmemiş birinci sınıf Askeri Hâkim
lerin aylık ödemeleri; bulundukları derece ve kade
menin gösterge rakamına eklenecek 600 rakamından 
sonra bulunaca.k sayının belli kabayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Bu maddeden yararlananlara, 926 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunun ek 
ve değişiklikleri ve diğer kanunlarla verilen ek gös
tergeler uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çöker. 
FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Komisyon raporunda en yüksek devlet memurla
rıyla adli, idari ve Askeri Yargıtaya özlük haklan 
bakımından bir birlik sağlanması ilke olarak ele alın
dığı belirtildiği. Ben, yüksek huzurunuzda Komis-

— 302 — 
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yonca her nasılsa ele alınmadığını sandığım bir hu
susu arz edeceğim. 

Salı günü Yüce Senatoda kabul buyurulan Kadro 
Kanunu ile Askeri Yargıtay Başkanı ve Askeri Yük
sek İdare Mahkemesi Başkanının kadro rütbesi tüm
general, tümamiral olarak saptanmıştır. Halen tümge
neral, tüm amiralin ek göstergesi 700'dür. Hâkim sı
nıfından olan Askeri Yargıtay Başkanının Yargıtay 
ve Danıştay Başkanlarıyla denklik bakımından mes
leki bir anlayış ve dayanış içinde bu durumu iyi ni
yetle karşılayacağı düşünülse dahL Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanı için durum tamamiyle de
ğişiktir. Çünkü, kendisi hâkim sınıfından değildir. 
Bu makama, meselâ bir tümen kumandanlığından gel
mektedir. 

Bu durumda, tümen kumandanı olarak 700 ek gös
terge almakta iken, Askeri Yüksek İdare Mahkeme
si Başkanlığına atandığında kıdemli albay ve tuğge
neraller gibi 600 ek gösterge alacaktır. 

Sayın Ahmet Demir Yüce'nin ifade buyurduğu 
gibi, askerlikten hangi sınıfta olursa olsun rütbe esas
tır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına 
atandı diye bir tümgeneralin ek göstergesini bir aşa
ğı rütbenin ek göstergesine indirenleyiz. 

Esasen, 27 Şubat 1979 tarihli, 25 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 1 nci maddesi gereğince, «As
keri hâkim sınıfından general, amiraller hakkında 
sadece eşidi rütbedeki general, amirellere bu maddeyle, 
verilen ek gösterge rakamları uygulanır.» denmiştir. 

Yine bu maddede, Kanunun ek 9 ncu maddesiy
le «Özel kanunlar uyarınca, kendilerine ek gösterge 
uygulananlar, bu maddenin yukarıdaki bendinde göste
rilen ek göstergelerden yararlanamazlar. Ancak, özel 
ve diğer kanunlar uyarınca saptanan ek gösterge ra
kamlarıyla, bu maddeyle saptanan ek gösterge rakam
ları farklıysa fazla olan ek gösterge rakamı üze
rinden ödeme yapılır.» denmektedir. 

Şimdi, acaba Sayın Komisyon ve Sayın Bakan, 
bu iki durumda kazanılmış hakların ne şekilde uygu
lanacağı hususunu izah buyururlar mı?.. Sanıyorum 
ki, eğer bu izah yüksek huzurlarınızda açıklanırsa, 
uygulamaya ve adalete daha bir açıklık getirilecek
tir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın Üye?.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Bir hususu arz etmek istiyorum. 
Bir kimsenin hâkim olup olmadığı Hukuk Fakül

tesinden veyahutta Siyasal Bilgilerden mezun olma
sıyla saptanamaz; yani diploma ile saptanmaz. Hâ
kimlik sınıfına bazı mesleklerde stajdan sonra giri
lir, bazı mesleklerde belli bir yaştan sonra girilir. 

Örneğin; Sayıştayda üye veyahutta Anayasa Mah-
kemesindeki bir üye, Anayasa Mahkemesine Yüce 
Meclislerin oyuyla seçilebiliyor; o yaştan sonra nas-
bediliyor, hâkimlik sıfatını alıyor. 

İdare Mahkemesinde de bir asker, hukuk mezunu 
olmadığı halde hâkim sıfatını almış ve bizzaitihi hâ
kimlik görevini yapıyor. 

Bu nedenle hâkimlik mesleğini, yargı fonksiyonu
nu organik açıdan mütalaa etmeyelim. Benden önceki 
konuşmacı organik açıdan mütalâa etti. Maddi mana
da bu fonksiyon yargısal mıdır, değil midir?.. Verilen 
kararın yargı niteliği var mı'dır, yok mudur?.. Eğer 
yargı niteliği varsa, o kararı veren o görevinde hâ
kim sıfatını taşır; İster asker, ister sivil, ister mülki
yeti, ister hukuk mezunu.. Artık bu organik açıdan 
meslek taassubu, kadrolaşma, Mülkiye cuntası, Hukuk 
cuntası gibi meselelere, fraksiyonlara sebebiyet ve
ren o ilkel düşüncelerden sıyrılıp da, maddi manada 
hukuki midir, yargısal mıdır, yasal mıdır?.. Yasalsa 
teşrii fonksiyon. Teşrii midir, yargısal mıdır?.. Teşrii 
görevini yapan Bakanlar Kurulu talimatname ısdar 
eder. Burada bir nevi maddi manada teşrii organın 
görevini yapmış oluyor. Kaide ısdar etmiştir Bakan
lar Kurulu icra olduğu halde. 

Bazen teşrii kuvvet; yani Büyük Millet Meclisi 
idari karar verebilir. Ama biz buna bakmayız. Esas 
mühim olan görevin mahiyeti nedir?.. Büyük Millet 
Meclisinin görevinin mahiyeti teşrii görev yapmak, 
kanun ısdar etmektir. 

Hâkimin görevi nedir?.. Yargısal karar ısdar et
mek. Yargısal karar ısdar ediyor mu, etmiyor mu 
idari, askeri mahkeme?.. Yargısal mıdır, değil midir?.. 
O hâkim değilse, o halde oradaki kararlar da yargı
sal değildir, idari niteliktedir. O zaman durum; re
jim değişti, Anayasa altüst oldu.. 

Bunun reddini talep ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş aynı mahiyette iki öner

ge var, takdim ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun tasarısının ek 9 ncu 

maddesinin son fıkrasının kaldırılmasını istirham ey
lerim. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa

yılı Kammîa değişik ek geçici 8 nci maddesinin üç 
ve dördüncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısının çerçeve 2 nci madde metnindeki ek 
9 ncu maddenin son fıkrasının metinden çıkartılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Aydın Zonguldak 
İskender Cenap Ege Ahmet Demir Yüce 

Ankara Balıkesir 
Yiğit Köker Sıtkı Yırcalı 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Yüce, buyurun. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkanım; 
Önergemizde mevzubahis olan fıkra, askerlik mes

leğine girmiş olan ve rütbe esasına istina etmiş bulu
nan bir mesleğin sahiplerini ister tabip, ister topçu, 
ister hâkim olsun, tahdit etmek fiiliyle karşı karşıya 
bırakılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bendeniz birinci önergemiz vesilesiyle bu 

konuyu etraflıca arz .etmiştim. Biraz evvel Sayın 
Çöker, burada fiilen yeniden tetkike tabi tutmak vas
fını yerinde kullanamadığımızdan dolayı, yine bir ha
ta yapmakta olduğumuzu misalleriyle ve hukuki ni
teliğiyle tebarüz ettirdiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böyle bir tahdit, Orduda rütebe esasını sıfıra in

dirmektedir. Fiili tehditlerle Ordunun piramidini, 
nizamını ayarlayabilirsiniz; fakat rütbe esasını huku
ken kabul ettiğiniz sürece ve Ordudaki yan meslek
lerin yükselmelerini, general rütbesinin dışında diğer 
ordularda olduğu gibi bir esasa bağlamadığınız süre
ce, sizin bu yapmış olduğunuz girişimler ve tahdit
ler, Orduda beraberinde adaletsizliği ve rütbe de
nen mefhumun bir noktada geçersiz, bir noktada çok 
geçerli olduğu prensibini beraberinde getirmektedir. 

Demin Sayın Çoker'in ifade ettiği ve olmasa da
hi, bendenizin de arz etmeye çalıştığım gibi, rütbe 
mefhumunu alabildiğine zedeleyen ve askerlik mef-
humuyle kabili telif olmayan ve arkasından da bir 
adaletsizliği getiren bu hükmün muhakkak kaldırıl
masını istirham eden bir önergedir. 
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Kabule şayan bulunması istirhamıyle saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılıyorlar mı efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Son fıkra yargıda 
bütünlük, bağımsızlık, eşitlik ilkesinin teminatıdır. Bu 
nedenle, son fıkranın çıkmasına katılamıyoruz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergenin 
dikkate alınmasına katılmıyorlar. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nci madde ile değiştirilen ek madde 9'un 3 ncü 

fıkrasındaki 600 rakamından sonra parantez açılarak, 
«General sınıfındaki rütbelere yükselmiş askeri hâ
kimler için, eşidi rütbelerin ek gösterge sayısı» iba
resinin eklenmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Pek kısa ola
rak önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurunuz; önerge
nizi izah edeceksiniz. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

I Askeri ve sivil hâkimler arasında iyi bir dengenin 
I kurulduğu gözden kaçmıyor bu tasarıda. Bu, haki-
I katen arzulanan bir şeydir. Yalnız bir taraf açık ka-
{ lıyor; askeri hâkimlerden, generallik sınıfındaki rüt-
I belere yükselmiş olan kişiler de daha aşağıdaki rüt-
I bedeki kişiler kadar maaşa istihkak kesbetmiş olu-
I y°r-
I Bu bir boşluk gibi gözüküyor insana; hakikaten de 
I bir boşluk. Onun için o madde ile ilgili önerim şu: O 
I maddedeki 600 rakamından sonra bir parantez açılıp, 
I «General sınıfındaki rütbelere yükselmiş olan askeri 

hâkimler için, eşidi rütbelerdeki gös<terge sayısı..» di-
I yorum. 
I Bunlar bildiğiniz gibi birkaç kişidir Orduda ve 
I tahdit edilmiştir; Askeri Yargıtay Başkanı ve Muavı-
I ni olarak. Sayıları pek azdır. Bu kısmı hakkaniyetle 
I tamamlamak ve boşluğu doldurmak gerekir. 
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Tasarıdaki son fıkra mevcut oldukça zaten denge 
de bozulmuyor. Son fıkra hakikaten, benim kanaati
me göre çıkmamalıydı; ki, çıkmamıştır. Böylelikle 
diğer sınıf rütbeleri, kendilerine özgü birtakım; yani 
görevlerine ilişkin birtakım haklardan doğan ek öde
meleri alırlarken, hâkimler de hâkimlik tazminatını 
almış olacaklar ve sonunda bir denge kurulmuş ola
cak. 

Yaptığım teklif budur. İltifatınızı diler, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyorlar-
mı efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. 

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

Sayın Unsal siz ikinci madde hakkındaki önerge
nizi geri mi alıyorsunuz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Geri alıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 
Başlka önerge kalmadı. 
2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun 28 Şubat 1979 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

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

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

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

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

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte, buyurun Sayın Sarıibrahim-
oğiu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muh-
- terem arkadaşlarım; 
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İhtiyaçlara tam ve kâmil olarak cevap vermese 
de bir dereceye kadar hâkimleri taltife vesile olan 
bu Yasanın kabulünden dolayı hep'inize teşekkürleri 
bir borç Mirim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bugün 700'e yakın hâkim kadrosunda noksan 
vardır ve her gün de hâkimler mesleklerinden ayrıl-
maiktadır. Parasal kaygılar yanında, çeşitli sosyal 
haklar ve imkânlar bakımından da hâkimler maale
sef gözetilmemiştir ve gözetilmemektedir, Yüce Mec
lislerin hâkimlerin diğer dert ve davalarına da sü
ratle eğilmelerinde zaruret ve fayda vardır. 

Bu kürsüden yüce yargının yüce başlarına seslen
meyi de bir vazife sayıyorum. Anayasanın esprisine 
ve açıklığına uygun şekilde yasalarını getirmelerini 
ve Personel Yasasına bağlılıktan ve bağımlılıktan yü
ce yargıçları ve yargıçlık mesleğini kurtarmalarını 
istirham etmekteyim. 

Sayın Adalet Bakanından ve Bakanlık mensupla
rından da bu çalışmalara süratle katılmalarını ve 
Anayasaya uygun sal'im bir yolu bulmamızı istirham 
ediyorum. Bunda yardımcı olmalarını rica ediyorum. 
Çünkü, bu Yasa bir ikâme yasasıdır. Aslında olma
sı gereken, Yüce Meclislerin kabulü gereken bir ya
sa değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hâkimlik mesleği hükümetin herhangi bir ajanı

na, bir memuruna maaş verirken, ödenek verirken, 
tazminat verirken bakılan görüş açısıyla ele alınacak 
bir meslek değildir. Anayasamız güçler ayrılığı pren
sibini kabul etmiştir. İcra, teşrii, yargı organları ol
mak üzere, hatta bir yerde icra ve teşrii tek bir or
gan olarak da düşünülebilir. Yargıç bildiğimizi 'kla
sik Devlet memuru değildir; 657'ye bağlı değildir, 
Hükümetin ajanı değildir. Milleti temsil eden nevi 
şahsına münhasır veya daha alafranga tabiri ile sui-
jeneris bir devlet görevidir. Onun için bütün dünya 
anayasaları ve yasaları ve bizim 1961 Anayasamız 
özellikle yargıçların özlük haklarının özel yasalarıy
la tayin ve tespit edileceğine amirdir. Bugüne kadar; 
1961'den bugüne kadar bu şekilde yasaların çıkarıl
mamış olması, başta Adalet bakanlarının ve Adalet 
Bakanlığının olmak üzere, gücenmesinler, yargının 
yüce başların indir bu günah. 

Bu itibarla gayri kâfi de olsa bir ilerleme teşkil 
edebilen, hiç değilse belki şu yargıdaki süratli isti
faları bir ölçüde de olsa önlemeye vesile olacak bu 
tasarının ve tekliflerin kabulünden dolayı teşekkür-
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lerimi arz eder, saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
ailkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; tasarı 
değişiklikle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Yunanistan 
Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşa
retlenmesi hakkında Anaprotokol ile Eklerinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun tasa
rısının açık oylamasına 105 sayın üye iştirak etmiş; 
105 kabul. Tasarı 'kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısının açık oylamasına 125 sayın üye iş
tirak etmiş; 125 kabul. Tasarı kabul edilmiştir, ka
nunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu hakkında Kanun tasarı
sının açık oylamasına 105 sayın üye iştirak etmiş; 
105 kabul. Tasarı kabul edilmiştir, kanunlaşmıştır. 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmzala
nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Lib
ya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna dair Kanun tasarısının açık oylamasına 
126 sayın üye iştirak etmiş; 126 kabul. Tasarı ka
bul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmzala
nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakli
yatı Ortak Şirketi Kurulması hakkında Antlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun ta
sarısının açık oylamasına 103 sayın üye iştirak et
miş; 103 kabul. Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Ant
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hak
kında Kanun tasarısının açık oylamasına 108 saym 
üye iştirak etmiş; 108 kabul. Tasarı kanunlaşmış
tır. 

8. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine, bazı maddeler eklenmesine ve 20 nci maddesi

nin kaldırılmasına dair Kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komisyonları 
Raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 1/631) 
(S. Sayısı : 907) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerlerinde-
ler. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye... 
Sayın Savcı, Sayın İlhan, Sayın Cüceoğlu, Sayın 
Eriş. AP Grubu adına Sayın Ragıp Üner. 

Saym Ragıp Üner, Adalet Partisi Grubu adına, 
buyurun. 

AP GRUBU ADINA RAGIP ÜNER (Nevşehir) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
maddeler eklenmesine ve 20 nci maddenin kaldırıl
masına dair Kanun tasarısı üzerinde Adalet Partisi
nin görüş ve temennilerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Bu münasebetle Senatonun değerli üyelerine Gru
bumun saygılarını sunarım. 

Bilindiği gibi bugün Balkanların ve Ortadoğunun 
en güçlü kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankası
nın nüvesi 1863 yılında Tuna Valisi, büyük devlet 
adamı Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 

Bir kış mevsimi Tuna vilayetinde büyük bir kıt
lık ve açlık olmuş, pek çok insan açlık ve sefalet 
içinde hayatını kaybetmiştir. Bunu gören Mithat Pa
şa duruma çok üzülmüş, gelecek kışlarda böyle bir 
felaketi önlemek üzere «Zirai İkraz Sandığı» adı al
tında bir sandık kurmuştur. Bu kuruluşta devletin 
katkısı yoktu. Paşa, şehrin eşrafını toplayarak duru
mu anlatmış ve böyle bir sandığın kurulması zaru
retini izah etmiştir. Bu tedbir sayesinde müteakip se
nelerde birçok facia önlenmiş, aç ve sefil kalanlara 
para ve gıda yardımı yapılmıştır. 

Yine bu Sandık sayesinde çiftçiler, esnaf ve sa
natkârlar murabahacılardan kurtulmuş, buradan kre
di almaya başlamışlardır. Sandık zamanla sermaye
sini artırmış, «Memleket Sandığı» adını almış ve bu 

(1) 907 S. Sayılı basmayazı 27 
51 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

3 . 1979 tarihli 
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arada «Memleket Sandığı Nizamnamesi» neşredil
miştir. 

Ertesi yıllar daha çok inkişaf eden Memleket 
Sandığı, «Menafi Sandığı»! adı ile yeni bir teşekküle 
dönüşmüş, bu arada aşar vergisindende bir miktar 
pay alınarak sandık sermayesine devlet katkısı temin 
edilmiş, sandık zenginleşmiş. 

1888 yılında Menafi Sandığı, Ziraat Bankasına 
inkilabederek, Ziraat Bankası Nizamnamesi neşredil
miştir. 

Ziraat Bankasının kuruluşunda Sadrazam Kıbrıs
lı Kâmil Paşanın da büyük emeği vardır. Nizamna
meleri bizzat kendisi kaleme almıştır. 

Bankanın ilk Genel Müdürü Mikael Portakal Pa
şadır, ilk Yönetim Kurulu Başkanı da Nuriyan Efen
didir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yıllarca evvel il ve ilçelerimizde elektrik yokken 

bir kasabaya girdiğiniz zaman, beş numaralı gaz 
lambası yanmakta olan bir bina görürseniz, burası 
muhakkak Ziraat Bankası idi. İçeride masa başında 
oturup, sabaha kadar çalışanlar ise Ziraat Bankası
nın vefakâr mensupları idi. Bu memurlar, köylüler 
gündüz işlerinden kalmasınlar, harmanlarını işlesin
ler diye gece dahi çalışırlardı. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında Türk 
köylüsünün hizmetine ilk koşan onlar olmuşlardır. 
O günden bu güne Ziraat Bankası Türk çiftçisine bü
yük hizmetler ifa etmiş, Türk ekonomisine büyük 
katkılarda bulunmuştur. 

Banka, 1978 yılında toplam 96 milyar lira olan 
kredi hacminin 78 milyarını tarım sektörüne, 9 mil
yarını özel sektöre, 5 milyarını da kamu sektörüne 
dağıtmıştır. Memnuniyetle öğreniyoruz ki, 1979 yılın
da kredi hacmini 121 milyar 590 milyona çıkarmış; 
ticari kredilere 9, kamu sektörüne de 5 milyar ayır
mak suretiyle geri kalan kredinin tümünü tarım sek
törüne tahsis etmiştir. 

Sayın Genel Müdürün bir gazeteye vaki beyana
tından öğreniyoruz ki, bu yıl Banka 143 milyar lira 
kredi dağıtacak ve bunun % 85'ini tarım sektörüne 
verecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye halihazırda tarımsal karekter taşıyan eko-

nomik bir yapıya sahiptir. Ülkemizde çalışan nüfu
sun % 49'u tarımla meşgul olmaktadır. Tarım sek
törü milli gelirlerimizin % 43'ünü oluşturmakta, sa
nayi % 17'sini, hizmetler sektörü ise % 38'ini teşkil 
etmektedir, 

Bugünün dünyasında artık bir gerçek gün ışığına 
çıkmıştır. O da şudur: Bir ülkenin kalkınması, bir 
ülkenin mutluluğu ancak sanayi ile, ağır sanayi ile 
mümkündür. Artık, ülkelerin uygarlık derecesi karne
lerinde yazılı olan demir, çelik miktarı ile ölçülmek
tedir. 

Yıllardır politikadayız. Birçok zaman yabancı 
devlet adamları ile yakından temas etmek imkânı hâ
sıl oldu. Gerek bu kişiler, gerekse dünya matbuatı 
sanki kurulmuş bir plak gibi hep bir ağızdan, Tür
kiye'nin bir tarım ülkesi olduğu ve tarıma önem ve
rilmesi icap ettiğini söylerler dururlar ve bizi daima 
bahçıvan olarak görmek isterler. Ben şahsen bunlar
dan hiç birinin Türkiye'ye sanayi ülkesi olmasını tav
siye ettiklerini görmedim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maalesef tarım geri kalmış ülkelerin kaderidir. 

Oysaki yüzyıllarca sene bizim hâkimiyetimiz altında 
kalmış, daha 50 - 60 yıl önce bizden kopmuş, savaş
lara girmiş, ülkeleri bombalanmış, yakılmış, yıkılmış 
birçok memleketler kısa imkânlarını kullanarak sa
nayileşmişler, bugünün zengin milletleri arasına gir
mişlerdir. 

Yurdumuzun kalkınması, Türk Ulusunun refahı 
ve mutluluğu için en nihayet Türkiye'nin ağır sana
yiye adım atabilmesi için tarıma dayalı bir kalkın
madan başka şimdilik ufukta hiç bir çare görünmü
yor, 

Geçen aylarda İzmir limanından dış memleketle
re ihraç edilen maddelere şöyle bir göz attım. Bun
lar; kuru üzüm, kuru incir, mandalina, kuru kayısı, 
mazı, pamuk, anason, incir ezmesi, kekik, defne yap
rağı, tütün, pamuk ipliği, Antep fıstığı, vişne kurusu, 
kırmızı iç mercimek, buğday, arpa gibi hepsi tarım
sal mahsûllerdi. 

Ne acı bir gerçektir ki, Türkiye'de tarımdan alı
nacak randıman dünya yaratılahdan beri tamamıyla 
tabiat şartlarına bağlı kalmıştır. Daha açık bir cümle 
ile söylemek gerekirse, Türkiye'de şayet ilkbahar 
mevsiminde nisan ve mayıs aylarında, sonbaharda 
da ekim ve kasım aylarında yağmur yağmazsa Türk 
Ulusunun yüzü gülmez, bütün yurtta kıtlık ve felâ
ket başlar. O halde tabiat şartlarını yenmek ve ona 
bağlı kalmamak için tarımda çağdaş, modern tarım
sal metodları yurdumuza getirmek ve onları tatbik 
etmeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlgili makamlardan aldığımız bilgiye göre Türki

ye'de tarım yapılabilecek arazi azalmaktadır. Tarım-
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da üretim artışını sağlamak için ekim sahalarını ge
nişletmek imkânı da güç olmaktadır. Bugün tarıma 
elverişli olan arazi 27 milyon hektardır. Bunun 22 
milyon .. hektarı kuru ziraate elverişlidir. Ancak, 2 
milyon hektarında sulu ziraat yapılmaktadır. O hal
de Türkiye'de üretimin artırılması için daha yüksek 
bir üretim tekniği uygulamak, entansif tarım işletme
ciliğine gitmek; yani dar araziden çok mahsûl al
mak suretiyle verimin artırılması ve üretimin tabiat 
şartlarına tabi olmaktan kurtarılması şarttır. 

Gene Devlet Planlama Teşkilatının bir araştırma
sına göre, Türkiye'de bir ailenin tarımdan sağlanan 
yıllık ortalama geliri 20 335 lira, tarım dışı sektör
lerin ortalama geliri ise 15 0C0 - 300 000 liradır. Ni
hayet bütün bu rakamlar gösteriyor ki, tarımsal üre
tim yapan çiftçinin gelir seviyesi gittikçe yükselmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de Türk köylüsünün ve tarım ile uğraşan

ların yanında olan ve onların her çeşit ihtiyaçlarına 
çare bulmaya uğraşan yegâne ve tek müessese Zi
raat Bankasıdır. Ziraat Bankası yurt kalkınmasının 
temel dayanaklarından biri ve en büyüğü olduğu için, 
bütün partilerimiz ve bu Kanun etrafında birleşmiş
lerdir. 

Ziraat Bankasının hizmetlerini burada sayıp tüket
meye imkân yoktur. Ziraat Bankasının yurt çapında 
sayısız iştirakleri vardır; un fabrikaları, traktör fab
rikaları, şeker fabrikaları, konserve fabrikaları, Yem 
Sanay'ii, GİMA, Migros, Gübre Sanayii, zeytinyağı, 
pamuklu dokuma ve tekstil fabrikalarıyla ortaklığı 
vardır. 

Bu ortaklıkları üç bölümde toplamak mümkün
dür : 

1. Banka ve sigorta şirketleriyle olan ortaklık
lar; 

2. Zirai ve sınai teşekküllerle olan ortaklıklar; 

3. Diğer sınai, ticari ve enerji şirketleriyle olan 
ortaklıklardır. 

Ziraat Bankası yapağı, tiftik, pamuk, fındık, zey
tinyağı destekleme alımı yapmak suretiyle çiftçileri
mize büyük hizmetler ifa etmektedir. Devletçe taban 
fiyatı verilen her çeşit tarımsal ürünün destekleme 
alımını burası yapmaktadır. Tarımsal ürünlerin ih
racatında ön sırayı işgal eden tarım satış kooperatif
lerinin desteklenmesinde ve gelişmesinde Ziraat Ban
kasının rolü meydandadır. Bu kooperatifler tarım
sal sanayi alanının en büyük kuruluşlarını meydana 
getirmişlerdir. Türkiye'nin en büyük iplik fabrikası 

olan TARİŞ'in 300 COO iğlik iplik fabrikası, gene 
TARİŞ'in nebati yağ fabrikası, Çukobirlik'in yağ ve 
'iplik fabrikaları, Antbirlik'in iplik fabrikası ve yine 
Bankanın desteği ile kurulmasına başlanmış olan 
Trakyabirlik'in ham yağ fabrikası faaliyete geçtikten 
sonra bütün Türkiye'nin ham yağ ihtiyacını karşıla
yabilecektir. 

Ziraat Bankası, sosyal güvenlik alanında da bü
yük hizmetler ifa etmektedir. 30 bin mensubunun ve 
120 bini aşan aile efradının her çeşit sağlık hizmeti
ni yüklenmiştir. Buradaki sağlık teşkilatı, benzerleri
nin hepsinin fevkinde bir vazife görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben, Ziraat Bankasını Enderuna benzetirim. Hani 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde bir Enderun vardı; 
devletin idaresini ele alacak kişiler, vezir vüzera, se
fir ve umum müdürler hep orada talim ve terbiye 
görürmüş... Türk Parlamentosuna birçok milletvekili, 
senatör ve bakan göndermiş bulunan banka, aynı 
zamanda diğer bütün bankalarımıza ve milli kuruluş
larımıza umum müdürler yetiştiren bir ekoldür. Ege 
Bank, Emlak Kredi Bankası, Osmanlı Bankası, Ak-
bank, Yapı Kredi, Emniyet Sandığı, Anadolu Banka
sı Genel Müdürleri Ziraat Bankasından yetişmiştir. 
Vakıflar Bankası, Eskişehir Bankası, Pamukbank, 
Şekerbank, İller Bankası, Türkiye Sanayi ve Yatırım 
Kalkınma Bankası, Çimento Sanayii, GİMA, Güb
re Fabrikaları Genel Müdürleri gene Ziraat Banka
sından yetişmiştir. 

Ziraat Bankası, yurt dışında çalışan işçilerimiz 
için çok büyük imkânlar ortaya koymuş, onların yur
da dönüşlerinde geleceklerini garanti altına alabil
mek amacıyla düşük faizli ve uzun vadeli krediler 
ihdas etmiştir. 

Türkiye'de toprağı olmayan işçilerimize zirai iş
letme kurmak şartıyla 10 yıl vadeli 200 bin lira ara
zi edinme kredisi vermektedir. 5 yıl vade ile 150 bin lira 
kredi edinme kredisi, 5 yıl vade ile 360 bin lira biçer

döver kredisi, 5 yıl vade ile su motoru, römork, mib
zer, harman makinesi almak için zirai alet kredisi 
vermektedir. Keza 7 yıl vade ile hayvancılık kredi
si, 5 yıl vade ile tavukçuluk kredisi, 5 yıl vade ile 
arıcılık kredisi, 5 yıl vade ile meyve bahçesi ve sera 
kredisi, 10 yıl vade ile balıkçılık, süngercilik, soğuk 
hava deposu, motor için su ürünleri kredisi, 5 yıl 
vade ile mandıra, zeytinyağı, meyve suyu gibi zirai 
masulleri işleyecek tesisler için zirai ve sanayi pazar
lama kredileri, 12 yıl vadeli gıda işleme ve tarımsal 
endüstri yatırım kredileri vermektedir 
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Değerli arkadaşlarım; 
Ziraat Bankası, 3202 sayılı Kanun ile kendisin

den beklenen zirai ekonomiyi geliştirme ve yönlen
dirme görevini ne dereceye kadar yerine getirmiştir? 
Bunu birkaç cümle ile ifade etmek isterim: 

Türkiye'de 1950 yılında ekilebilir alan sahası 14 
milyon hektar iken, 1976 yılında ekilebilir saha 24 
milyon hektar olmuştur. 1950 yılında traktörle işle
nen tarım alanı 1 milyon 244 bin hektar iken; yani 
ekilebilir toplam olan nispeti yüzde 9 iken, 1976 yılında 
traktörle işlenen alan 21 milyon 135 bin hektar ol
muş; yani ekilebilir toplam alanına nispeti ı% 88 
olmuş. 

Yine Türkiye'de 1956 yılında toplam tahıl üre
timi 11 milyon küsur ton iken, 1975'te bu rakam 22 
milyon tona ulaşmıştır. Bu nispetler baklagiller, en
düstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve meyveler için de 
geçerlidir. 

Milli gelirimiz içinde tarım sektörünün payını da 
belirtmekte, zirai ekonomideki gelişmeyi ortaya koy
mak bakımından faydalı olur. 

1969 yılı rakamlarına göre tarımdan sağlanan 
yurt içi gayri safi milli hâsıla, cari fiyatlarla 34 mil
yar 113 milyon iken, 1976'da bu rakam 180 milyar 
120 milyon raddesine yükselmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yeni kanun tasarısı acaba ne getirmektedir? 

Özetlemek mümkün olursa, bu tasarı ile üç yenilik 
getirilmektedir: 

Birincisi; bankanın sermayesi artırılmaktadır. 
İkincisi; kredilemede yeni bir düzenleme getiril

mektedir. 
Üçüncüsü de; personel ve yetimle ilgili hükümler 

getirilmektedir. 
Kanunun 2 nci maddesi ile, bankanın sermayesi 

1,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarılmaktadır. 
Bu, çok olumlu bir davranıştır. 

3 ncü maddede, tarımsal kredi kullanılırken bir 
teminat istenmemekte, projenin geçerliliği ve kuru
luşun güvenilirliği teminat olarak kabul edilmekte. 
Bu çok sübjektif bir ölçüdür. Kredi ise, objektif esas
lara göre verilir. Burada önemli olan nokta şudur: 

Projenin geçerliliğini ve kuruluşun güvenilirliğini 
kim tayin edecektir? Bu sübjektif ölçü politik ola
rak kullanılırsa, çok büyük mahsurlar doğar. Burada 
çok dikkatli davranmak lazımdır. Bu madde parti
zanlığa çok müsaittir. Her gelen iktidar, Ziraat Ban
kası fonlarını gayet rahatlıkla kendi yönlerinde kul
lanabilir, 

Gene tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım; kar
şılık göstermeden kredi vermek, yepyeni bir metot
tur. Bu kredilerin nasıl ve nerede kullanıldığını dikkat
le takip etmek, hepimizin görevidir. Bundan başka, 
bu madde bankalar kanununa aykırıdır ve yönetme
liklere de aykırı düşmektedir. 

11 nci maddenin temel hükmünü teşkil eden inan
caların kullandırılmasına mütedair olan 1 nci fıkra
sı, yanlış anlamalara ve suiistimallere sebep olabi
lir. Filhakika, «Aşağıda belirtilen karşılıklardan ye
teri kadarını inanca olarak alır...» demekle, ne kas
tedildiği açık değildir. Bundan, aşağıda yazılı 10 inan
cadan her birinin ayrı ayrı ve fakat takdir edilecek 
nispette aranması anlamını taşıdığı gibi, sadece bir ve
ya ikisiyle yetinileceği anlamı da anlaşılabilir. Bu 
takdirde, Kanunda derpiş edilen güvencelerin değer
leri sadece kanunda kalır. 

Burada 10 inanca sayılmış. Bu inancalar haddi
zatında belki de 20, belki de 30ı olabilir. Çünkü, 
çıkacak «Yönetmelikte yer alabilecek diğer inanca
lar.» deniliyor. Belki bu yönetmelikte de 10 inan
ca çıkacaktır. Bu takdirde baştan sayılan 9 inanca
nın mecburi olması gerekir ve 11 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının bu tarzda anlaşılması icap eder. Kanun 
vazıı bunların içinden birisinin dahi kabulünü öngörü
yor. Bu maddede özel şahıslara kredi verileceği
ne dair açık bir hüküm yok, Oysaki, Türkiye'de or
ta ve küçük işletme sahiplerinin çoğu, hiçbir örgüte 
üye değildir. Bu madde ile Anayasanın şahıslara ta
nıdığı serbest iş görme özgürlüğü arasında bir tezat 
vardır. Bu sebeple özel şahıslara ve çiftçilere kredi 
verilip verilmeyeceği Sayın Bakan tarafından buram
da net olarak bildirilmelidir. 

Personel ve yönetimle ilgili hükümlere gelince: 
7 nci madde ile, banka personelinin ekonomik 

haklarında, çağdaş koşullara uygun düzenlemeler ge
tirilmiştir. 657 sayılı Kanunun memurlarla ilgili hü
kümleri atlanarak, bunun dışında birtakım yeni hak
lar getirilmiştir. Birçok mütehassıs memurlara ve 
yabancı dil bilenlere birtakım yan ödemeler kabul 
edilmiştir. Hakikaten, Ziraat Bankasında çalışan me
murlar, diğer banka görevlilerine nispet edilirse, çok 
mağdur durumdaydılar. Bu sebeple bu maddeleri çok 
olumlu karşılıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ziraat Bankasını, yalnız banka hizmeti yapan bir 

teşekkül olarak görmek doğru olmaz. Onun faaliyet 
sahalarının çeşitliliği gözönüne alınırsa, burada gö
revli personelinin birçok nitelikleri olduğu meydana 
çıkar. Bunu şu sebeple söylüyorum: 
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Ziraat Bankası Genel Müdürüyle, yönetimde gö
rev alan kişileri tayin ederken, bunları mutlaka Zi
raat Bankası bünyesinden seçmek şarttır. 

Günün birinde bakıyoruz, yalnız ticari mevzular-
la uğraşan bir bankadan buraya bir genel müdür ta
yin ediliyor. Bir başka gün bakıyorsunuz, Devlet 
Planlama Teşkilatından bir umum müdür getiriliyor. 
Bunlar yanlış uygulamalardır. 

Bundan evvelki Sayın Umum Müdürün istifa se
beplerini gazetelerde okuduk. Milli müessesemizin 
başındaki kişilere böylesine bir baskı yapılması, halk 
efkârında büyük yankılar yaratmıştır. Bırakalım şu 
Devlet memurlarının yakasını; onları şu veya bu şe
kilde partizan yollara mecbur etmeyi bırakalım. On
lardan yalnız kanunlar çerçevesinde, vazife bekleye
lim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir de ek 1 nci madde var. Bu maddeyle de bir 

danışma kurulu kurulmaktadır. Bu kurul, Ticaret Ba
kanlığıyla, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığı ve Dev
let Planlama Teşkilatıyla, tarımsal amaçlı koopera
tiflerin merkez birliklerinin bir temsilcisinden oluş
maktadır. Buraya Türkiye Ziraat Odalarından da bir 
temsilci alınmasında büyük fayda vardı. 

Türkiye Ziraat Odaları, bütün vatan sathını kap
layan büyük bir teşekküldür. Türk çiftçisinin dertle
rini en yakından bilen, yıllardan beri bu. memleke
tin tarım sorunlarını çözmek için çırpınan bir örgüt
tür. Maalesef bu örgütten bir temsilci alınmamış. Bu 
konuda bir değiştirge Önergesi verilecektir. Kabul 
'buyurulmasını istirham edeceğiz. 

Bundan başka, ek 1 nci maddenin son paragra
fında, Danışma Kurulunun çalışma esasları yönet
melikle saptanır, denilmektedir. Ancak, bu yönetme
liği kim tanzim edecek? Bu makam belli edilmemiş
tir. Acaba Ticaret Bakanlığı mı hazırlayacaktır?... 
Bu maddenin de vuzuha kavuşturulması lazımdır. 
Kanunun bu maddelerinin yeniden düzenlenmesinde 
faydalar vardırv 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Birtakım eksikliklerine rağmen bu kanunu mem

nuniyetle karşılıyoruz. Bundan evvel Adalet Partisi 
iktidarı zamanında da bir kanun tasarısı hazırlanmış 
ve Meclislere takdim edilmişti. Araya seçim girdiği 
için kadük olmuştur. Benim de şahsen Ziraat Ban
kası için yapılmış üç adet kanun teklifim vardır. Ma
alesef onları da Meclis gündeminden öteye getirmek 
imkânı olmadı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün vatan sathında 979 şubesi bulunan bu gü

zel müessesenin 10 yıldan fazla bir zaman doktorlu
ğunu ifa ettim. Köylüye hizmet için sağlıklarını hiçe 
sayarak gece gündüz nasıl çalıştıklarını yakından gör
müş bir kişiyim. Bu faziletli insanlar topluluğuna 
ne verilse azdır. Üstelik, bütün kamu kuruluşları 
milyarlarca zarar ederek enflâsyonu körüklerken, Zi
raat Bankası 1978 yılında 1 milyar 439 milyon lira 
kâr sağlayan bir tek müessese olarak ayakta kalmış
tır. 

Bu sebeple, sözlerime son verirken kanunun mil
letimize, vatanımıza ve Ziraat Bankası mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygılarım
la selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Savcı, buyurunuz. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, çok muhterem üyeler; 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
maddeler eklenmesine ve 2Q nci maddesinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısının bugünün Yüce Sena
toda görüşülmesi sırasında ben de kişisel görüşleri
mi arz ve ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten, Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülür

ken de belirttiğim üzere, bugün büyük bir çiftçi kit
lesine hitap eden Ziraat Bankasının 1937 yılında çı
karılmış bulunan Teşkilât Kanununun; 30 bini bulan 
personeli bine yaklaşan şubesiyle büyük bir hizmet 
kuruluşu olan bu Teşkilât Kanununun bugünkü ih
tiyaca cevap vermekten uzak olduğunu belirtmiş ve 
bunun biran evvel Meclislerden çıkarılmasını da rica 
etmiştim. Bugün karşımızda bulunan Muhterem Ti
caret Bakanının ve bu işle ilgili Senato Komisyonu
nun Yüce Senatoya sevk etmiş bulunduğu kanun ta
sarısı ve raporlarını memnuniyetle tetkik etmiş ve 
karşılamış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği üzere Türkiye'nin ekonomik kalkınma

sı kısa dönemde sanayileşmesine bağlıdır. Fakat sa
nayileşme ise iç ve dış finansman kaynaklarının ya
ratılması ve yatırımların hızlandırılması yanında, ta
rım sektöründen belirli orandaki istihdamın sanayi
ye kaydırılmasını da gerektirmektedir. 

Ekonomimizin en önemli sektörünün tarım sek
törü oluşu ve nüfusun % 60'tan çoğunun da bu sek
törde; yani tarımla uğraşması, ihracat gelirlerimizin 
% 60'ına yakını tarım kesiminin sayesinde sağlan
ması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, bu ürünlerin sü-
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rüm ve satışını sağlayan kredileri vermek ve tarım
sal üretimle ilgili sınai teşebbüslere kredi açmak, ge
rektiğinde sermayelerine iştirak etmekle görevli Zi
raat Bankasının kaynak imkânlarının, Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen 40 yıl
dan fazla zaman içerisinde tarım, sanayi ve ticaret 
sektörlerindeki ilerlemelere göre ele alınması ve bil
hassa kredi işlemlerinin günün bankacılık icaplarına 
uygun hale getirilmesi artık bir ihtiyaç ve zaruretin 
neticesidir. 

Bu bakımdan, biraz evvel grup sözcüsü arkadaşı
mızın da çok güzel belirttiği gibi, Ziraat Bankasının 
kuruluşundan bugüne kadar Türk köylü ve çiftçisi
ne yapmış olduğu hizmetler elbetteki büyüktür; bü
yük olduğu kadar da büyük bir mana taşımaktadır. 

Ziraat Bankası tarım sektöründe verimlilik artışı
nı sağlamak için, altyapıların yapılması, üretimin or
ganize edilmesi, üretim metotlarının teknolojik geliş
meye göre modernleştirilmesi ve pazarlama düzeni
nin iyileştirilmesi hususlarında görevli bulunmakta
dır. Bu tarz bir gelişmede tarımsal kredilerle tarıma 
dönük sanayi ve ticaret işletmelerine açılacak kredi
lerin de önemi, görülüyor ki, oldukça büyüktür; ama 
Ziraat Bankasının görevleri yalnız kredi açmak şek
linde değil, özetlersek. 

Ziraat Bankası sadece kredi veren bir banka ol
masının yanında, Merkez Bankasının bulunmadığı 
yerlerde de Hazineye ait işlemleri görmektedir. Ma
liye Bakanlığı teşkilatı adına vergi tahsilatını yap
maktadır. Zirai ürünlerin destekleme alımlarının fi
nanse ve organize edilmesini sağlamaktadır. Türk 
çiftçisinin ihtiyacı olan tarımsal girdilerden, mesela; 
kimyevi gübrenin, sertifikalı tohumluğun, hayvan 
yeminin, tarımsal mücadele ilacının, zirai mücadele 
alet ve ekipmanlarının zamanında ve yeterince çift
çiye intikalinin sağlanmasında görevlidir. Bunun ya-
nıbaşında yine görüyoruz ki, Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalar Kurumuna ait olan emekli, dul ve ye
tim aylıklarının ödenmesi ile yine son zamanlarda 
çıkarmış bulunduğumuz 65 yaşını doldurmuş muh
taç ve kimsesizTefe aylık bağlanması ve bunun yanı-
başmda da yine Bakanlar Kurulunca kendisine tevdi 
edilen birtakım hizmetleri yürütmektedir. 

Tarımsal kredilerin ülkenin kalkınmasında etkili 
bir araç olarak yararlı olabilmesi için, onun daha ge
niş bir kapsam içerisinde ve başarı ile onları uygu
laması elbette her şeyden önce sevk ve idare meka
nizmasının bugünün şartlarına göre düzenlenmesi 
ve burada çalışan çok kıymetli Ziraat Bankası Genel 

Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personelinin, en 
iyi şekilde bugünün şartlarına göre, teçhiz ve gerekli 
imkânlara kavuşturulması lazımdır. 

Ziraat Bankasının kaynaklan esasen mevduat ile 
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununun, biraz evvel söylediğim gibi 40'ncı maddesi 
gereğince de mevduat munzam karşılıklarının % 20' 
sinin tarımsal finansmanda kullanılması imkânı ve 
geçici mahiyetteki alacaklılar kaleminden de ibarettir 
diye görüyoruz. 

Kaynak yetersizliğinin Devlet bütçesinden karşı
lanması ise, bugünkü konjonktürde fiilen imkânsız 
görülmektedir. 

Bankacılık alanında yurdumuzda rekabet şartlan 
hüküm sürerken, Ziraat Bankasının bu alanda eşit 
faaliyet gösterebileceği düşünülemez. Yani, diğer özel 
sektör bankaları yönetimlerindeki esneklik, özerklik 
ve süratli karar vermeleri, Ziraat Bankasınca müm
kün değildir. 

Bunların yanında, yetişmiş ve kaliteli eleman nok
sanlığı prodüktivite noksanlığına ve neticede iş biri
minin maliyet yüksekliğine sebep olabilir. O bakım
dan 1937 tarihli Ziraat Bankası Teşkilat Kanununun 
bir gelişmeler dizisinin ortaya çıkardığı çeşitli ihti
yaçlar ve zorunluluklar karşısında bugüne kadar ta
dil ve ek getirilen kanun tasarıları her halde bir hayli 
fazladır. 

Hatırlıyorum, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ge
nel Sekreteri iken bu kanunun değişikliği için bir 
hayli çalışmalar yapmıştık, Milletvekili iken bu mev
zu üzerinde durmuştuk. Bir ara Orman Bakanı iken 
bu kanuna yardımcı olmak için gayret sarf etmek 
emelinde idim. Şimdi şu anda huzurumuzda bulunan 
bu kanunu getiren Hükümetimize teşekkür ederken 
bu kanunun bazı noksanlıklarının olmasına rağmen 
tatbikatta daha iyi uygulanabilecek şekilde de yönet
meliklerinin yapılacağına inanmaktayım. 

Toplumumuzdaki kamu ve KİT'ler gibi kuruluş
lardaki sıkıntılardan birisi de eşit işe eşit ücret veril-
memesidir. Demek istiyorum ki, bankanın tarımsal 
kredi fonksiyonu ve politikası, bankacılık faaliyetleri 
üzerinde sistematik bir hale getirilerek durulması ve 
bu görev ve faaliyetlerine daha derli toplu bir şekil 
verilmesi, Meclislerimizden daha iyi bir şekilde çıka
rılması gereklidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben görüş ve kanaatlerimi ana ve özet halde be

lirttikten sonra, bu kanunun elbette ki, bazı noksan
lıklarının tatbikatta iyileşeceğine inanmaktayım. An
cak, şunu ifade etmek istiyorum ki, Türkiye Ziraat 
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Odaları Birliği gibi 6964 sayılı Kanunla kurulmuş 
bulunan mesleki mahiyette ve Türkiye çapında bir 
teşkilat olan, büyük bir çiftçi kitlesini sinesinde ba
rındıran bu birliğin maalesef bu teşkilat kanunu ta
sarısında daha önemli olarak onunla işbirliği yapıl
ması suretiyle ele alınması belki de unutulmaması 
gereken önemli hususlardan biridir. 

İnşallah yönetmelik yapılırken, Danışma Kurulu 
teşkil edilirken veyahut da yönetmeliklerde bu husu
sun nazarı dikkate alınması üzerinde önemle durul
ması gereken bir husustur. 

Kime hizmet ediyorsunuz? Türk çiftçisine. 25 
milyonu temsil eden nüfusa veya 4 milyonu geçen 
çiftçi ailesine hizmet götürüyorsunuz; ama hizmet 
edenle hizmet edilen arasında bir köprü kur anla
maktasınız. 

Bu, yalnız bu hususta değil, bütün Devlet teşki
latlarında, bütün diğer kamu sektörlerinde bir nok
sanlık ve bundan dolayı da sıkıntıların ve zorlukların 
baş gösterdiği, bir husus olarak telâkki edilebilir. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Adaletle hizmet 
mutlak surette en iyi şekildir. Bunu hizmet edenler
le hizmet edilenler arasında iyi bir bağ kurmak su
retiyle temin etmek mümkündür. 

Zaten adalet herkese hakkını teslim etmesi hedef 
tutan, liyakat ve ehliyete, amel ve niyete göre tev
ziatı emreden bir eşitlik anlayışıdır. Bu hususta da 
hizmet edilenlerle beraber olunmasında fayda var
dır. 

Kanun tasarısı ile getirilen değişikliklerden birisi, 
çiftçilerin kredi yetersizliği yakınmalarını bir ölçüde 
azaltmak amacıyla, Ziraat Bankası kaynaklarını ar
tırmaya yöneliktir; bundan memnunuz. 

Ziraat Bankasının işlerini gereğince yerine getir
mesi için, üst yönetimin oluşum biçimi ve bilhassa 
Ziraat Bankasında görevli personelin akçeli hakla
rında da bugünkü koşullara, daha doğrusu çağdaş 
koşullara uygun yeni bir değişiklik getirmiş olması, 
düzenlemeler getirmiş olması; artan iş hacmi karşı
sında da genel yönetimin daha etkin ve çabuk karar
lar alıp uygulaması bakımından genel müdür yar
dımcıları üzerinde de durulması, adedinin artırılma
sı; yönetim kuruluna katılacak kişilerin tespiti, ay
rıca, demokratik kalıtım ilkesine uygun olarak da, 
banka yönetim kurulunda personel temsilcisinin bu
lunması öngörülmüştür. Bu hususların da, Sayın Ba
kan veya Komisyon tarafından daha açıklığa kavuş
turulması bizi memnun edecektir. 

Banka personelinin, bilhassa paralı, akçelik hak
larına ilişkin değişik maddeyle, Bankanın bütün me

mur ve hizmetlilerine yaptıkları görev ve sorumluluk
larıyla münasip bir asgari gelir düzeyi sağlanmasını 
amaçlamasını da memnuniyetle karşılamaktayım. Bu 
yenilik zannediyorum, milletvekili olduğumuz zaman
da da, Merkez Bankası Kanunu çıtkığı sıralarda dü
şündüğümüz hususlardan biriydi. Tarımsal sanayi 
konusunda, satış kooperatifleriyle, diğer Ziraat Oda
ları Birliğiyle işbirliği halinde günümüzde, zannediyo
rum ki, bu kanun tasarısı bütün personeli ferahlata
cak ve Türk köylüsüne, çiftçisine daha iyi hizmet 
götürme imkânını sağlayabilecektir. Bütün mesele 
tatbikattadır. Hangi hükümet gelirse gelsin, hükümet
ler gelip geçicidir; kanunları en iyi şekilde uygula
yan idareler iyi anılır, iyi hizmet verdiği takdirde 
hem prodüktivite, hem de huzur sağlanabilir. 

Bu vesileyle bütün bu açıklamaların ışığı altında, 
daha önce de belirttiğim gibi, Komisyonun da ver
miş olduğu raporu da gözden geçirdikten sonra an
laşılıyor ki, kanun tasarısı bugünün ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek bir niteliktedir. Bazı müphem nok
taların açıklığa kavuşması, Sayın Bakan veya Komis
yon tarafından mutlaka Yüce Heyetçe tenvir edile
cek duruma getirilecektiı. -

Bu vesileyle, hayırlı olması dileğiyle kanunun 
tümü üzcindeki görüşlerimin lehte olduğunu ifade 
ederken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
3202 saydı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı 
maddeler eklenmesine ve 20 nci maddesinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısının tümü üzerinde kişisel 
görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Sözü edilen tasarının 1 nci maddesinde, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının anaamacı ge
niş olarak belirtilmektedir. Bu konuda zamanımzı 
almamak için herhangi bir ilave edecek sözüm ol
madığını belirtmek istiyorum. 

Özellikle, halkın içinden kopmuş gelmiş bir ar
kadaşınız olarak, köylü ile çiftçi ile her gün akşama 
kadar beraber çalışmakta olan, onların sorunlarına 
çözüm getirmeye çalışmakta bulunan Ziraat Banka
sının ve mensuplarının öteden beri beklemekte oldu
ğu bu kanun tasarısını huzurumuza getirmiş olan 
Hükümete teşekkürlerimi belirtmek isterim. 

Malumunuz olduğu üzere, halkımızın yüzde bü
yük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Haliyle, Ziraat 
Bankasının da en çok uğraştığı konu, bu konudur. 
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Yine aynı şekilde gerçek olan bir husus daha var
dır. Halkımızın çok büyük bir kısmı hâlâ ilkel tarım 
araçlarıyla, örneğin; karasapanla toprağını işlemekte
dir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilkel 
tarım araçlarıyla toprağını işleyen vatandaş nispeti 
daha fazladır. 

Ancak, gerek Ziraat Bankasının ve gerekse Tarım 
Bakanlığının yıllardan beri gayet dikkatle yaptığı ça
lışmalar neticesinde, artık vatandaş karasapandan 
kurtulmanın yollarını aramaktadır. 

Bir zamanlar Bulanık'ta, Malazgirt'te Tarım Ba
kanlığından gübreyi kredi ile 80 kuruşa alan ve İs
kenderun'dan, Adana'dan gelen tüccara 20 kuruşa 
satan çiftçi artık uyanmıştır ve gübresini en iyi şekil
de kulllanma imkânlarını öğrenmiştir. Halkla temas 
eden bir şahıs olarak, bununla iftihar ettiğimi, gurur 
duyduğumu söylemek isterim. 

Ancak, bir husus var. Bugün vatandaşın, saban
dan kurtularak traktöre dönmek istediğini belirtmiş
tim; fakat traktör yetersizliği dolayısıyla vatandaş, 
hâlâ Âdem Peygamber zamanından kalma eski sa
banla çiftçini sürmektedir. 

İşte, bakanlık mensupları, Ziraat Bankası men
supları, vandaşın bu durumlarını nazarı dikkate ala
rak, çağ dışı duruma gelmiş olan bu 3202 sayılı Ka
nunu yıllardan beri değiştirmek istemiş ve ancak 
huzurumuza getirilmiş olan tasarıyla bu imkâna sa
hip olmuştur. 

Şu anda müzakeresine devam etmekte olduğumuz 
kanun tasarısı, yıllardan beri ülkemizde tarım saha
sında görülen ihtiyaçlara cevap verecek ve bu konu
da bir çok sorunları çözebilecek hükümler getirmek
tedir. Buna rağmen bu tasarının da, diğer bir çok 
kanun tasarılarında görülen eksik ve gözden kaçmış 
hususları bulunabilir. Yüce Senato üyelerinin görevi, 
bu eksiklikleri bertaraf etmek ve tasarıyı, ülke yara
rına en iyi şekilde cevap verecek biçimde hazırlamak
tır. 

Sırası gelmişken ben burada kooperatifler konu
sunda genel olarak bir kaç söz söylemek istiyorum. 
Kusura bakmayın, sözlerime başlamadan evvel bu 
konuda teknik bir bilgiye sahip olmadığımı da pe
şinen belirtmek istiyorum. Ancak, bir husus var. 
Almanya'daki iktisadi durumu Ralfelsen sayesinde 
yükselten kooperatifler, Türkiye'mizde maalesef ge
reği gibi vatandaş tarafından menimsenmemektedir. 

Yöremden bahsetmek istiyorum. Bu konuda da 
en önemli etken, (Sayın Bakana ve Genel Müdüre 
bilhassa belirtmek istiyorum.) yönetim kurulunun gö

revidir. Mesela bir kooperatif kuruluyor. Yönetim 
kurulunda görev almış olan kimseler 5 - 10 - 15 ay 
sonra her hangi bir sebeple veya suiistimalle müs
pet bir çalışma göstermeyince, artık o kooperatifler 
hakkında ne kadar müspet propaganda yaparsanız 
yapın, vatandaşı ısındırmak mümkün olmamaktadır. 
Onun için mümkün mertebe, kurulacak olan koope
ratiflerin az sayıda; ama güvenilir kimselerden ol
ması lazım gelir kanaatindeyim. Bu suretle vatandaş, 
kooperatiflerden kaçmasın ve bunlara güven bağla
sın... 

Tarım Bakanlığında çalıştığım süre zarfında (Se
çilmeden evvel) Ziraat Bankasıyla sıkı temaslarım 
olmuştur, personelle temaslarım olmuştur, oradaki ça
lışmaları çok yakinen görmü'şümdür. 

Yalnız, şu anda Ziraat Bankası mensuplarına söy
leyeceğim övgü mahiyetindeki sözlerime başlamadan 
evvel şunu belirtmek istiyorum; altı yıldan beri se
natörüm, bir tek vatandaşa herhangi bir kredi temini 
için Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine gidip de 
bu hususta aracı olmuş değilim. Bunu ispat eden var
sa istifa ederim. 

Bu sözlerimi bu şekilde belirttikten sonra şunu 
söylemek istiyorum; ben, yeri geldikçe, sırası olduk
ça Ziraat Bankası mensuplarından bahsederken şunu 
derim : 

Türkiye'deki bütün çalışanlar, Ziraat Bankası per
soneli gibi görevlerine bağlı, sorumluluklarını müd
rik ve çalışkan olmuş olsalardı, şu anda Türkiye'nin 
durumu çok daha iyi, çok daha değişik olacaktı. 

Ancak, rahmetli Mithat Paşa'nın Türkiye'de ilk 
banka olarak kurmuş olduğu bu Bankada görev yapan 
kaliteli elemanlar, maddi imkânsızlıklar dolayısıyla 
başka kuruluşlara kaçmaktadır, kaymaktadırlar. Bu 
sebeple sözü edilen Banka personelini bu Bankada tut
mak için tasarıda öngörülen önlemlerin alınması ka
çınılmaz bir zarurettir. 

Bu konuda başka bankalarda maddi imkânlar da
ha fazla tanınmıştır, onlara değinmek istemiyorum; 
ama tasarıda ^bu konudaki getirilen kalemlere katılı
yorum, lehinde oy kullanacağım. 

Konuya bundan evvel değinen Adalet Partisi söz
cüsü ve aynı zamanda Sabahattin Savcı arkadaşı
mızın, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin bu Kanunda 
yer almayışı konusundaki görüşlerine ve temennilerine 
ben de katılıyorum. Sayın Bakanın ve aynı zamanda 
Genel Müdür arkadaşımızın, yönetmelikte bu ko
nuya yer vermesini istirham ediyorum. 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Cüceoğlu, buyurunuz efendim. 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; 
Senelerce Ticaret Bakanlığı Bütçeleri eleştirilirken, 

Ziraat Bankasına sıra geldiğinde, tarım sektörüne ye
terli kredi olanaklarının tanınmadığı ve Bankanın is
minin âdeta Ziraat Bankası olmasına rağmen, bir pat
ron bankası gibi çalıştırıldığı eleştirilmiştir. Hakika
ten bu tasarı, bu eleştirileri de içine alması ve birta
kım yenilikler getirmesi bakımından üzerinde durulma
sı gerekli bir tasarıdır. 

Tasarının birinci maddesinde, bilhassa kooperatif
çiliği teşvik etmesi ve kooperatifçiliği ön planda tut
mak suretiyle tarım sektöründe gerekli kalkınmayı sağ
layacağı kanaatini bizde yarattığı için, şahsen ben çok 
ileri bir adım olarak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarı ile hakikaten yeni bir adım atılmıştır 

ve Banka, tarıma dönük bir çalışmanın içine girmiş
tir. Yalnız benim endişem, yönetmelik hazırlanırken 
tarım sektörüne verilecek kredilerde esas yine eskisi 
gibi mi tutulacaktır?... Yani, vatandaşa verdiğimiz 
kredi, bir harçlık, bir harcama mahiyetinde mi ola
caktır, yoksa Bankanın öncülüğünde kurulacak koo
peratifleri teşkilatlandırmak suretiyle toplu sermaye te
şekkül etmek ve böylece yatırıma dönük istihsal sağ
layan bir kredi niteliğini mi taşıyacaktır ve Banka bu 
yolda bir önderlik yapabilecek midir?... İçimdeki kuş
ku budur. 

Hakikaten alınan birtakım kararlar vardır; zama
na göre bir defa değerlendirme yapılmış ve ondan son
ra limit seviyede tutulmuş ve tarıma verilen kredi 
Türk çiftçisine fayda sağlamaktan ziyade onu borca 
batırmıştır ve senelerce müstahsil, tarım iyi gitmedi
ği senelerde borcun tecil edilmesi, afat ve sel oldu
ğu zamanlarda Ziraat Bankasına olan borçlar tecil 
edilsin diye Parlamento kapılarına toplanmış ve hü
kümetler de bu tecil meselesini ele alıp birtakım alış
kanlıklar yaratmışlardır. 

Benim temennim, Ziraat Bankasının bu yolları tec
rübe ile görmüş olmasından bilistifade yatırıma dö
nük, verilen krediden istihsal yapacak şekilde kulla
nılmasını temin edecek birtakım kayıt ve esaslara bağ
lamasıdır ve bununda 1 nci maddedeki bir noktadan 
böyle olacağı kanısındayım. Çünkü Ziraat Bankasının, 
gerektiğinde kooperatiflere sermaye ile katılmayı da 

öngörmüş olması, bende bu iyi niyetin belirtisi ola
rak tescil edilmiş vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hakikaten bankacılık mesleğinde çalışan persone

lin durumu da üzerinde önemle durulması lazım ge
len bir konudur. Bugün Türkiye'de bir sürü banka 
var. Televizyonu, radyoları açtığımız zaman banka 
reklamları ile karşı karşıya kalırız. Bu bankaların bir
çoğu ticari nitelikte bankalardır ve devlet bankaları 
bunlarla yarış edemeyecek, rekabet edemeyecek du-. 
rumdadır. Bizim devlet sektöründe ve devlet bankala
rında yetiştirdiğimiz kaliteli elemanları büyük para
larla diğer bankalar almakta, daha doğrusu yeni ku
rulmuş olan sanayi teşekkülleri çalmakta ve biz bundan 
büyük üzüntü duymaktayız. Şu atılan adımla, bankada 
çalışan personelin tam randımanlı çalışmasını sağla
yacak teşvik edici nitelikler getirilmiştir ve bu da bu 
Banka için çok hayırlı bir müjdedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kooperatifçilik memleketin kalkınmasında haki

katen büyük etken olacak bir kuruluştur. Senelerce 
Türk Milleti, «Siz tarım ülkesinde yaşıyorsunuz, ta
rımla meşgul olun, sanayie hiç bakmayın, sanayi kol
larında lüzumlu makine ve teçhizatı dışarıdan alırsa
nız; biz, tarımla yaptığınız istihsali ihraç ettiğiniz za
man onu oradan karşılarız, böylece geçiminizi sağ
larsınız.» şeklinde uyutulmuştur. Bu, İmparatorluk
tan beri böyle gelmiştir; ama son günlerde ve bilhas
sa karşılaştığımız engeller gerçe'kleri bugün su yü
züne çıkarmıştır. Demeıkki, tarımla ilgili sanayinin 
memleketimizde mutlaka kurulma zorunluluğu var
dır. 

Yine bankanın, 1 nci maddedeki değişikliklerden 
getirmiş olduğu, tarımla ilgili sanayi kolunda da 
'kooperatifleri teşvik etmek ve gerekirse bunlara ka
tılmak kararı çok yerinde ve isabetli bir karardır. 
Bu şekilde kurulacak teşekküllerin de Türk ekonomi
sine büyük faydası olacaktır. 

Yine, bilhassa üzerinde önemle durulması la
zım gelen pazarlama vardır. «Türk malları ihraç 
ediliyor, alıcı ülkelere gittiği zaman kendilerine veri
len numuneye uygun olmadığı için, bozuk olduğu için, 
geri çevrildiler» diye gazetelerden duyuyoruz. Belki, 
bir anda onu ihraç eden kişi bundan para kazanıyor; 
ama memleket ürünlerinin ihracını engelleyici en bü 
yük fenalığı da memlekete yapıyor. 

Binaenaleyh, kooperatifler vasıtasıyla pazarlamanın 
da çok önemli bir konu olduğu kanısındayım. İhra
catı, bilhassa tarım ürünlerinin ihracında kcoperatif-
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lerin rolü büyük olacaktır. Kurulmuş ortaklıkları dü- • 
zenlemede ve onlara yön vermede bankanın bu yeni 
tadili ile eline birtakım imkânlar doğmaktadır; bu 
imkânları kullanmasında da memleket ekonomisi yö
nünden fayda mülâhaza ederim. 

Bu arada, Sayın Bakandan bir hususu da rica 
etmek isterim. Hakikaten devlet bankalarımızın bü
yük bir kısmı pencael bakımından sıkıntı çekiyor, 
daha doğrusu sıkıntıyı ücret bakımından çekiyor. 
Personele yeterince ücret ödeyemediği için, yetenekli 
personel istihdamını gereği gibi sağlayamıyor. 

Ziraat Bankasını bu kanunla bir ndbzeüik olsun 
bu durumdan kurtarıyoruz; ama diğer devlet banka
larımız da Var. Etİbank'ın bankacılık kısmı var, Sü-
meiibank'ın bankacılık kısmı var, Emlâk Kredi Ban
kası var; yarın bu bankayla, bu bankalar arasında bir 
rekabet doğar ise, yine de personel istihmadında Ba
kanlık müşkülâtla karşı karşıya kalabilir ve oradan 
oraya göçler başlar; bu da, memleket için iyi bir yol 
olamaz. En kısa zamanda diğer bankaların da ve hait't'a 
hatta bütün bankalardaki personellerin ücret politi
kalarının denkleştirilmesinde fayda mülâhaza ede
rim. 

Bu kanunun memlekete, millete, çiftçiye ve Zi
raat Bankasına hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Eriş. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Buraya 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştiril
mesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde konuşmak üzere çıktım. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim. Ben, muhalif bir 
partiye mensup senatörüm. Burada Ziraat Bankası 
Kanunundan ziyade, bu kanunu buraya getiren Hü
kümet icraatı üzerinde sözlerimi toplayacağım. Sözle
rim, Hükümete karşıdır. Yoksa, Ziraat Bankası per
sonelinin almak üzere bulunduğu halkları ve göreceği 
istifadeleri engellemek ya da onları çok görmek mak
sadı yoktur; bunu peşinen arz etmeyi kendim için 
lüzumlu görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun bir tasarı olduğuna göre, yani Hükü
metçe hazırlanan bir kanun olduğuna göre, efradını 
camii ağyarını mani bir şekilde buraya gelmesi icap 
ederdi; fakat tetkikatında hepinizin de gördüğü gibi, 
bazı aksaklıklar ve noksanlıklarla buraya gelmiş bu
lunuyor. 
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Ben, bu kanun üzerinde tespit edebildiğim bazı 
hususları arz etmeye çalışacağım. Evvelâ siyasi ba
lkımdan itirazımızı mucip olacak bir iki husus var. 
Örneğin, kooperatifçiliği burada önplana almıştır. 
Kooperatifleri ve kooperatiflerin üst kuruluşlarına 
büyük haklar getirmektedir. Bunun inşallah koope
ratifçiliği zorlayıcı bir nJ:elik olarak değil de, özen
dirici bir nitelik olarak görülmesi imkân dahiline 
girer. Burada, Sayın Bakanın ağzından da bunları 
işitirsek biraz daha siyasi bakımdan rahatlatılmış bu
lunuruz. 

Diğer husus, banka yönetimine personelin iştirak 
ettirilmesini temin maksadıyla böyle bir slogan al
tında Yönetim Kuruluna memurlar tarafından seçi
lecek bir üyenin getirilmesi de öngörülmüştür. Hepiniz 
ıbiliyorsunuz ki, seçimin cibilliyetinde birçok maraz
lar var. Bu marazların da bu kurum üzerine gelmesi 
ve orasını bir seçim arenası haline getirmesi, bu kuru
mun tarihi şanına, şerefine ve de millete vereceği 
hizmetlere bir gölge düşürür veyahut aksaklık geti
rirse, bunun vebalini de bu kanunu getirenlere yükle
mek icap edecektir. 

Elbetteki sermayesinin artırılmasını sevinçle kar
şılayacağız. Hakikaten biraz evvel bir arkadaşımızın 
bahsettiği gjbi, her bütçe kanununda Ziraat Banka
sının gereği kadar kredi veremediğini yana yakıla bu
rada anlâtmışızdır. Bu Kanunla 5 milyara çıkarılması 
ve icabında Hükümet tarafından üç misline çıkarılma 
yetkisinin tanınması da işleri kolaylaştıracaktır, sü
rat sağlayacaktır. Bunu da şükran ile karşılamaktayız. 

Kredilendirmelerde aranılacak inancalar konusun
da, Kanunun 3 ncü maddesiyle değiştirilen 11 nci 
maddede dokuz tane inanca sıralanmış, bir de onuncu 
fıkrada, «Yönetmelikte yer alacak diğer inancalar» 
demek suretiyle bu inanca kaynaklarını (Sonsuza de
meyim de) bir hayli artırma imkânı olmuşLur. 

Burada önemli olan husus, (Tabii maddelere ge
çildiği zaman bunu teferruatıyla anlatma imkânını 
bulacağız) tatbikatta büyük aksaklıklar ve değişiklik
ler olacağı hususudur. Türk köylüsünü, Türk çiftçi
sini burada inşallah üzüntülere sokmayız. 

Kanun metninde kelimeler iyi seçilmemiştir ya da 
deyimler eksik kullanılmıştır. Tatbikatta bilrçok zor
lukların olacağını şimdiden tahmin etmek mümkün
dür. 

Personel rejimi kısmına gelince: Banka personeline 
ilave ücretler getirilmektedir. Kadro maaşıyla mük
tesep hak aylığı arasındaki fark tazminat olarak öde-
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necaktir. Aylıklar c/c 50 artırılacaktır. Kâr eden yıl
larda bir maaş ikramiye verilecektir. Verimi artıran, 
masrafı azaltan memurlara iki maaş teşvik primi "ve
rilecektir. <fc 25 lisan primi verilecektir. Sigorta prim
lerinden hisse verilecektir. Harcırah Kanununda tes
pit edilmiş olan en üst yolluk tutarının iki katma 
kadar ayrıca ücret verilecektir. Bunlar, elbeîteki per
sonele büyük faydalar getirecektir. Bunu, Ziraai Ban
kası personeli adına şükranla karşılıyoruz. Bu para
ları, bu ücretleri alan banka personeli sevinecektir, 
biz de sevineceğiz; fakat Türkiye Devleti içinde dev
let bankası olarak yalnız Ziraat Bankası yoktur. Bu, 
Hükümet tasarısı olduğuna göre, Hükümet kendi si-
nesindeki diğer devlet bankalarının personellerini de 
düşünerek buraya gelmeyi icap ederdi. Ayrıca, bu Zi
raat Bankası KİT camiası içinde olan bir kuruluştur. 
KİT'lerin de kendilerine göre ücret sorunları vardır. 
Onların içinde tek bunu seçip getirmesi iyi olmakla 
beraber, onların düşünülmemesi, onların bu gibi hak
lardan mahrum bırakılması, personel arasındaki kıs
kançlığı kamçılayacağı gibi, memlekette zaten bo
zulmuş bulunan bu ücret anarşisi bir kat daha bura
da artacaktır. Hükümet, burada diğer devlet bankala
rının ücretlerini de beraber getirmediği için kusurlu
dur. İnşallah çok kısa bir zamanda bunu telâfi etmek 
için diğer devlet bankalarının, hatta KİT'lerin tama
mının ücret meselesini düzenleyici tedbirleri getirmek 
suretiyle ancak bu sözlerimizi geri alabiliriz. 

Ücret meselesinde bir iki kelime daha söyleyece
ğim. Ziraat Bankası personelinin, diğer banka men
supları karşısında bir ezikliğe düşecekleri muhakkak. 
Biz de siyasi kişiler ve temsilciler olarak, meselâ Em
lâk ve Kredi Bankası memurlarıyla Sümerbank me
murlarıyla Etibank memurlarıyla karşı karşıya gel
diğimiz zaman, bize de bu hususta bir sual tevcit edi
lirse çok sıkıntıya gireceğiz. Ben şimdiden soğuk so 
ğuk terlemekteyim ve bunun izahını da yapabilme 
gücünü kendimde göremiyorum. «Eşit hizmete eşit 
ücret» şarkılarını okuyorken, böyle bir meseleyi tek
rar ortaya getirmek, hakikaten büyük bir sıkıntı do
ğurmaktadır. 

Bu Kanunda bir de, kurulması öngörülen danış
ma kurulu vardır. Buraya birçok bakanlıkların ve 
özellikle kooperatiflerin temsilcileri çağrıldığı halde, 
Ziraat Odalarından bir temsilcinin çağrılmaması ve 
yahutta katılmaması büyük bir noksanlıktır ve anti
demokratik bir harekettir. Bunu inşallah burada te
lâfi ederiz şiimdiki vereceğimiz önergelerle. Yani, ka
nunların müzakeresinden bir zamanlar bu taraf şikâ-

I yet ediyor «Acelesi ne, gümrükten mal mı kaçırıyor-
1 sunuz?..» diyordunuz. Şimdi de aynı durumu biz söy

lemeye başladık. Bu fasit daiıe böyle devam edecek. 
Yani şu Kanunun daha güzel bir şekilde çıkması için 

j bir haftalık tereddüt yahut bir haftalık beklenme bü
yük bir kayıp sayılmaz. Onum için, burada mümkün 
olduğu kadar güzelleştirmek ve ikmal etmek her
halde memleketin hayrına, hiç değilse bu camianın 
hayrına olacak bir hareket olur. 

Devlet personel rejimini düzenleyen 657 sayılı Ka
nun burada bir hayli zedelenmektedir. Memurlara ait 
olan genel prensipler parçalanmıştır, delinmiştir. Bun 
lar tabii Hükümete ait bir hatadır. Bunu burada zik
rediyorum. Çünkü, memuriyetten gelme kimseleriz. 
Bu gibi hususlarda duyarlı olmak herkesin hakkıdır. 
Buna taarruz etmek de hiç değilse siyasi bir kişi ola
rak işimize gelmez. 

Bir husus daha var; teknik bir husus olarak arz 
etmek istiyorum, inşallah yanılmıyorumdur. Bu Ka
nun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Yayım ta
rihi ayın ortalarına rastlarsa ve ücretlerin tahakku
kunda da o kadar büyük işler, o kadar büyük zor
luklar çıkacaktır ki, banka muamelâtının en az 
r/c 10 nispetinde personel işlerini artıracaktır. Bu 
teknik bir husustur. Bunu, Ziraat Bankasının özellik-

j le dikkate almasını, yani ücretlerin böyle kıst-el-yevm 
j suredyle hesaplanmasına mahal vermemek üzere, bu-
I nun yürürlük tarihinin ayrı bir şekilde tespiti icap 
i eder. 

İ Bunları tespit edebildim. Faydalı olmak düşünce-
j siyle huzurunuza çıktım, arz ederim. Teşekkür eder, 
; saygılar sunarım. 
i BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurun efendim. 

I AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
[ sayın arkadaşlar; 

Ekonomik girişimler sağlı, sollu edebiyata elve-
| i işli olmayan konulardır. Bu tasarıyla Hükümet, ta-
î rrmf.al alanın kredi problemini ve kuruluşlar halinde 

de kooperatifçilikle tarım sanayiinin tarımsal ihraca-
I tın. yönlendirilmesi, geliştirilmesi gibi bir amaçla mev

cut Ziraat Bankası Kanununda birtakım değişiklikler 
getirmektedir. 

i Ben, konuşan arkadaşların değindikleri sorunlara, 
| konulara değinmemek için şöyle diyeceğim, tersinden 
i başlayacağım. Ziraat Bankasında personel meselesi 
j neydi, ne olmalıydı?.. 

i Konuşan arkadaşlardan Adalet Partisi Sözcüsü ar-
I kadaşım olumlu bir düşünceyle tarihçesini anlattı; 

- 3İG -
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fakat bir noktada eksik söyledi. Türkiye'de yabancı 
bankalar hariç, Türkiye'deiki bütün bankaların anası 
Ziraat Baskasıdır. Ziraat Bankasının özelliği sadece 
bundan ibaret midir?... Hayır. Ziraat Bankası bir de, 
Türk Devletinin varlığıyla köydeki muhtar, ihtiyar 
heyetli ne ise, Maliyedeki sandık ne ise, o deıeyece 
kadar Devlet varlığında halk kaderinde iç içe girmiş, 
haşır neşir olmuş ve kaderi beraber oluşmuş bir ku
ruluştur. Mithat Paşayı ve bu kuruluşta hizmeti geçen 
insanları hürmetle anmak lâzımdır. 

İş Bankasını hariç tuttu Adalet Partisi. İş Banka
sının temel elemanları dahi Ziraat Bankasnıdan ye
tişmiştir. Binaenaleyh, Ziraat Bankasında personel me
selesinin devlet memurları kuruluşunda çözümlendiği 
ölçülerde; fakat değişik biçimde halledilmiş olman 
iki noktadan faydalıdır. 

Ziraat Bankasının kendi içinde tecrübeli, yetenek
li elemanlarla işler hale getirilmesi bakımından önem
lidir. Bir de emeğin adaletçe karşılanması, görevin 
adaletle karşılanması bakımından önemlidir. Onun 
için personel bölümünde getirilen yeniliklere ve daha 
çok çalışmayı, daha çok Türk ekonomisinin tarımsal 
kesimine katkıda bulunacak tek müessese olarak Zi
raat Bankasının biraz daha halka yaklaşmasını, biraz 
daha göreve kendisinden de bir şey katar şekilde koş
masını sağlar ümidiyle personel kısmındaki yeniliklere 
ve getirilen olanaklara personel açısından ben de ka
tılıyorum. 

Arkadaşlar; 
Bir arkadaşımın değindiği gibi bir şeye daha ka

tılıyorum. YeLkililere, Hükümete hatırlatıyorum. Zi
raat Bankasına yönetici eleman seçerken, kaynağı 
banka içinde aramak lazımdır. Çünkü, hiç bir ban
kacı bir köyde ahırdan nasıl depo yapılır, icabında 
köyle birleşilerek camiye nasıl buğday kalır; bunlar
dan haberi yoktur. Ancak, Ziraat Bankası personelinin 
halkla, köylüyle şimdiye kadar, ne kadar oluşabildiy-
se bütünleşmesinden ötürü, Ziraat Bankası teşkilatı 
köye, köy evine dönük bütün girişimlerde yeleri ka-

- dar tecrübe ve bilgi sahibidir. 

O halde, bankaya yönetici ararken dışardan ele
man aramak gibi bir hatanın bir daha işlenmemesini 
bu kürsüden ifade etmeyi görev sayıyorum. 

Personel meselesini böylece kapadıktan sonra, Yö
netim Kurulu meselesine geliyorum. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'de ekonomik kuruluşların anonim şirket 

statüsünde olup da bunlara birtakım yenilikler veya 

ölçüler getirememiş olmamız memlekete çok paha
lıya mal oldu. 

Arkadaşlar; 
Ziraat Bankasının iki fonksiyonu var. Birisi Türk 

ekonomisinin, Türk varlığının temel kaynağını teşkil 
eden tarımsal alanın bütün meselelerine kredi ve teş-
ikilât suretiyle girecek. İkincisi, sosyal amaç; 20 mil
yon köylünün kalkınmasında rol oynayacak. 

Arkadaşlar; 
Böyle olduğuna göre, bu Yönetim Kurulu «Mali

yeden biri, Ticaret Vekâletinden bir isim» demekle 
halledilmez. Ben temelde bir kanaat sahibiyim. Bu ka
naatimi bu kürsüden başka zamanda söyledim. Bir 
arkadaşım hatırlattı, Merkez Bankası Kanunu kurul
duğu zaman Millet Meclisinde de söyledim, Yönetim 
Kurulu üyelerinde iki vasıf aranmalı. Birisi mutlak 
konuyla, yani sosyal kalkınma, tarım kalkınmasının 
temel konularını bilen kişilerden seçilmesinde Hükü
met tarafından dikkat sarfedilmelidir. 

Merkez Bankası Kanununa şöyle bir hükmü ge
tirmiştik; o zamanki Hükümet de böyle düşünüyor: 
Maliye ve ekonomi uzmanlarından olacak, Merkez 
Bankası Meclisi fakat bu siyaset rüzgarıniin bir aca
yip esişi vardır, beni dâhi icabında iktisat mütehassisi' 
sayıp Merkez Bankasına üye yapabilir. 

Onun için, Ziraat Bankasının sorumluluğunu üze
rinde taşıyacak. Hükümet sorumlusuna, açıkça ifade 
ediyöium ki, Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna ke
senkes, Türkiye tarım konularının temeline bilimsel 
ölçüde ve gerçekleri tutabilecek şekilde yaklaşmış ki
şilerden seçmesi lazımdır. Çünkü yönetim orada ku
rulacaktır. 

Bu noktayı da söyledikten sonra, asıl bir şeyi söy
leyeceğim:: 

Arkadaşlar; 
Merkeziyetçilikten kesenkes uzaklaşmak lazımdır, 

merkeziyetçilikten kesenkes uzaklaştırmak lazımdır. 
Bu iş, şu yapılacaklar, yönetmeliğe kalıyor. Bu yö
netmelikle eğer Ziraat Bankası, merkeziyetçi bir sis
teme kalırsa, yine Ziraat Bankası, tarım kalkınmasında. 
rolünü ifade ediemez, görevini yerine getiremez. 

Merkeziyetçilikten nasıl kaçılır?.. 
Arkadaşlar; 
Bir arkadaşım söyledi, ben de söyleyeceğim. İşte, 

banka o kadar Hükümetin günlük politikasûna şey 
edilmiştir ki, afet olur, dolu yağar, borçların tecili... 
Borçların tecili... Hakikaten, böyle bir müessese ile 
Ziraat Bankasının asıl aktif rolü unutulmuş, teselli 
mükâfatı verecek, acıyı dindirecek. Halbuki şimdi, 
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Afetlerden Korunma Teşkilâtında Hükümet, bu gibi 
konuları tamamen Hükümet programına alabilir. 
İlla Ziraat Bankası olanaklarını Türkiye tarımının 
çağın teknik seviyesinde kalkınması için toplayabilir. 

Onun için ben, bir vesileyle etüt etmek imkânını 
buldum; İtalya'daki kalkınma sandıklarını arkadaş
larımın etüt etmelerini rica ederim. O sandıklar, kre
disi yanında, mütehassısı yanııada, en mahrumiyeti i 
bölgeler gitmiş, en yüksek tarımsal ve tarım sanayii 
kalkınması yapabilmişlerdir. 

O halde, Ziraat Bankası Kanununu, Ziraat Banka
sının fonksiyonunu bu kelimelerle, kitap üzerinde 
yazılmış bu ifadelerle gerçeğe yakiaştırmazsanız, eli
nizde tutmazsanız, damızlığı ölen bir köylüye, iki sene 
sonra bürdkraitik muameleler cereyan ettikten sonra 
kredi verirseniz, yeni bir damızlık alması imkânını 
verirseniz, yine Türkiye'deki tarımsal kalkınma ger
çekleşmez. 

O halde bu Kanun, öyle bir getirdik, bakınız işte 
yerii... 

Diğer bir noktayı söyleyeceğim: 

Arkadaşlar; 
Bu itibari sermaye artışı da kâfi değildir. Çünkü, 

iş, Hazineye kalan sermaye yatırımlarında hiç bir za
man banka dönüp de, geçmiş kanunlarda hep bunlar 
yazılıydı; hiçbir zaman Hazine, Ziraat Bankası ser
mayesine eklemesi lazım gelen paraları, geçmiş devir
lerde de gününde eklememiştir, açık görüşelim. 

O halde, bir mesele ile karşı karşıyayız. 

Arkadaşlar; 
Bir de şu gerçeği alalım. Şu sanayileşmeyi edebi

yat halinde geçmeyelim. Sanayileşmede de şu pren
sibi Hükümet benimiserniştir, bundan ayrılmasın. Ta
rım sanayiini ihmal etmeyen bir sanayileşme... Tür
kiye'de eğer bu gerçeğe sımsıkı yapışmazsak, Tanrı
nın yerüstü verdiği nimetleri toprak nimetlerini de
ğerlendirmede iktisadi gelişmemizi acele olarak kat
kıda bulunmayı bırakır da 10 sene sonra, 5 sene son
ra mamullerimizi nereye satacağımız belli olmayan 
sanayi edebiyatı içerisinde Türkiye tarım sanayiini 
ihmal edersek, bu da memlekete büyük bir zarara mal 
olur. 

Demek ki, biz şimdi bu Kanunun içeriğinde, Tür
kiye'de çağdaş tarım sanayiini de destekleyecek, ge
liştirecek bir politikaya girişmenin izleri görülür. 

Arkadaşlar, 
Bir noktaya daha değinmek isterim: Kooperatif 

mevzuu; eğer Ziraat Bankası Türkiye kooperatifçili
ğini geliştirecek şekilde bunun liderliğini teknik bil-
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gisini ve bunun sermayesini geliştirecek şekilde bir ça
lışmaya dönüşürse, bir kooperatifler bankası ihtiyacı 
da hemen hemen ortadan kalkar. Bu da önemli "bir 
meselesidir Ziraat Bankasının. 

Şimdi af buyursunlar örnekleyeceğim, kooperati
fin nazariyesini, temel fikirlerini kuran adam, aynı 
işle uğraşan insanların uğraşılarını bir arada yapar
larsa zamandan kazanır, imkândan kazanır, olanak
tan kazanır edebiyatını dünyada da herkes her yerde 
tatbik ediyor. Ben diğer yerlerden örnekler vermeyi 
sevmediğim için... Fakat bizim Tarım Satış Koopera
tiflerimiz aslında gerçekçi bir kooperatifçilik değildir. 
Neden?.. Kooperatör yoktur. Kooperatör olmayınca 
kooperatif olmaz. Nedir?.. Eğer kooperatifler hiçbir 
zaman geriye kâr, risturn vermedikleri için Türkiye' 
de ilk aldığı paraya bakar. Eğer kooperatifin baremi 
yüksekse, kooperatife gelir ürününü verir. Dışarıda 
tüccarın fiyatı yüksekse mamulünü.. Bu da bitmedi, 
Giresun'da bir defa merak ederek Karadeniz'de araş
tırmak imkânını buldum. Tüccar, bir kilo fındığı o 
gün yaptığım incelemede 6 kuruşa dışsatıma hazır ha
zır hale getiriyor, kooperatif 14 kuruşa. Niye?.. Koo
peratif bürokratik metotlarla işliyor. Hiçbir zaman 
kooperatif temel prensipleriyle işlemiyor. Ne yapıyor 
kooperatör?.. Ek kredi alıyor, ek ihtiyaç maddesi alı
yor. Binaenaleyh, Türkiye kooperatifçiliği şu anda, 
Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuunu da söyleyeyim 
Ziraat Bankası bir nevi, bir taraftan alıştırmak şeklin
de olsa da, Tarım Kredi Kooperatifleri konusunu da 
o günkü politikasını görüşmüştür; o halde Türkiye 
kooperatifçiliğine, Ziraat Bankası bilimsel, teknik, li
derlik yapabilecek şekilde kendisini teşkilatlandırmak 
ve Türk kooperatifçiliğine, tarım kooperatifçiliğine ye
niden temelden el atmalıdır. Eğer bu noktadan gide
mezdeniz yerine bir netice alamazsınız. 

Arkadaşlar; 

Ziraat Bankası, hakikaten köye yönelecekse; ida
ri teşkilât kademesinde de kalmayarak illâ köye ka
dar varmak mecburiyetindedir. Bu gerçeği, bu kanun 
vesilesiyle söylemeyi görev bilirim. Kalkınma, başka tür
lü olmaz. Ben talebimi vereceğim, Ankara'ya gideceğim. 
zaten «her iş Ankara'da biter» bürokrasi fikri, Türki
ye'ye çok pahalıya mal olmuştur. Bütün vatandaşlar 
Ankara'da işlerini bitirmek üzere gelirler, kapı kapı 
da sürünürler. Ziraat Bankası bu metodun dışına çık
malıdır. İlla illa, Ziraat Bakasının bütün teşkilâtı her 
amaç noktasında yetkili hale gelecek şekilde donatıl
malıdır. 
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Bir de koordinasyon fikri var arkadaşlar. Keli
mesi çok konuşuldu bunun; fakat bir türlü... Meselâ 
şimdi temenni ederdik ki, Ticaret Bakanımızın ya
nında Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı arkadaşı
mız da bulunmalı. Çünkü, bu bankanın nereye ba
ğımlı olması meşalesi de tartışılacak bir konudur ar
kadaşlar. Ben bunu söylemeden geçemem. Çünkü, 
okuduklarımıza bakarsanız tamamen tarım alanıyla 
meşgul; fakat bir de tatbikatı görüyoruz. Geçmişte 
afyon ekimi yasaklandığı zaman Toprak Mahsulleri 
Ofisi, afyon dolayısıyla gelen paraları tak:im etti, o 
kadar çarçur oldu ki, o gelen 143 milyon lira, hiçbir 
yerde hiçbir eser bırakmadı o tazminat. 

O halde, bu koordinasyon meselesi zannettiğiniz 
gibi şekli bağlantı değil, görev bağlantısıdır. Şimdi 
alalım, Esikiş&hir Ziraat Bankası müdürünü. Efendim, 
ahır yaptım ben fenni şartlara uygundur. Ziraat mü
dürlüğüne yazı veya telefon; ziraat müdürlüğündeCd 
mütehassıs o gün gelecek, beraber gidilecek, mahal
linde rapor tutulacak, o rapor merkeze gidecek, ölçü
süne göre bir de kontrollü kredi sistemi var, ona da 
başka bir zaman değineceğim, bu metödlarla Ziraat 
Banlkası vasıtasıyla tarım kalkınmasına, yani Türk 
sanayileşmesi içerisinde tarım sanayini de içeren bir 
sanayi kalkınmasına erişmek mümkün değil. 

Sermaye de azdır arkadaşlar. Şimdi, arkadaşların 
hepsi haliktan gelme insanlar oldukları için, tecrübe
lidirler, bilirler Ziraat Bankası zaman olur patates 
dağıtır, zaman olur pulluk dağıtır, zaman olmuştur 
kaput bezi dağıtmıştır, bu bir affedersin köyle Dev
letin bağlantısı müessesesidir. Şimdi biz bunu, tarım
sal kalkınmada tamamen oraya oturtup konsantre et
mek istiyoruz. Kooperatifçiliği ele alacak ve tarım... 

Arkadaşlar, 
Bu yeni bir zinniyet ister. Bu yeni zihniyette ih

tisasa büyük yer vermek: ve bürokratik muameleleri 
sıfıra indirecek kadar ekonomik kurallarla hareket 
etmeye başlar, sorumululuğu da üzerine alacak kadar 
inançlı bir hareketle başlar. 

Onun için, bu Kanunla, sermaye meselesi de bu 
kadar geniş bir fonksiyonu halletmek mümkün de
ğildir. Geçenlerde bu kürsüden konuşuldu, dendi ki; 
hayvanlarımız cenup hududunda, doğu hududunda 
kaçakçılığa konu oluyor. Bunun çaresi?... Van hay
vancılığını, Hakkâri hayvancılığını, Malatya hayvan
cılığını derhal yerinde ekonomik olarak değerlendir
mekle mümkün olur. Bu da Ziraat Bankasının başka 
bir metodia... Efendim, kombina kurulacak, kombina 
şu kadar verdi, Ziraat Bankası da... Böyle bir ekleme 
yan çalışmalarla değil, tamamen adı konmuş, sorum
lusu belli, imkânı teksif edilmiş bir çalışmaya ihtiyaç 
vardır. 

Onun için vakit geçiyor, Kanun bu haliyle çıksa 
dahi bir neticedir; fakat yönetmeliği yaparken, Ba
kanlar yeni yönetim kurullarını tayin ederlerken bu 
söylediğim meseleleri nazarı itibara almalarını kendi
lerinden rica ediyorum. 

Banka yöneticilerine de, yeniden bankayı, Türki
ye'nin bütün tarım meselelerinin kredi ve teşkilâtlan
ma kaynağı olacak şekilde, Devlet varlığının yaniba-
şında, ekonomik kalkınmada vazife alacak kadar ye
ni bir girişimle ileriye atılmalarını diliyorum. 

• Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Hükümetin ve Komisyonun tenkit
lere cevap vermesine sıra gelmiştir. Ancak, süremiz 
dolmak üzeredir ve bir önerge vardır oylamak mecbu
riyetindeyim: ancak Başkanlık Divanı, salonda gerek
li nisabın bulunmadığı kanaatindedir, yoklama yapı
lacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakerelerin devamı için gerekli 

çoğunluk salonda yoktur. 
3 .4 .1979 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18.55 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen böl
gelerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili yasal dü

zenlemelere dair soru önergesi İmar ve İskân Bakanı 
Ahmet Karaaslan'ın yazılı cevabı. (7/961) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın, takdir edecekleri 

kendileriyle olan ilgililik derecelerine göre, Adalet, 
İmar - İskân," Turizm - Tanıtma, Maliye, Yerel 
Yönetim ve DPT adına da ilgili devlet bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırlmasma aracılığınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
A) Durum : 
Tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilmiş bölge

lerde, bu işlemin gelişmesi süresindeki boşluklardan, 
plan değişikliklerinden, resmi işlem gecikmelerinden, 
yani kollanan fırsatlardan yararlanarak, oldu - bitti 
biçiminde ortaya çıkan yapıların durumları, bunların 
kazanılmış hak kavramı içinde korunmalarının müm
kün olup olmadığı, kazanılmış hak bile olsa, toplum 
yararı açısından kamulaştırmaya gidilerek fazla kat
ların yıkılıp yıkılmayacağı konusunda yönelttiğim 
12 .4 .1978 sayılı yazılı soruma ilgili 'bakanlıklarca 
verilen cevapların özeti şöyledir : 

1. İmar ve İskân Bakanlığınca; 

a) Sit alanı içinde kalan bölgeler de daha önce 
uygulanan yönetmelik ve planlar kendiliğinden yü
rürlükten kalkarak gerekli bir otorite ve kontrol sağ
lanmaktadır. 

b) Kazanılmış hak konusunda Danıştay 6 ncı 
Dairesinin 4 . 2 . 1 9 7 6 gün ve 73/3895 ve esas 76/789 
sayılı kararı gözönünde tutulmaktadır. 

c) Bugün için (başlanılmış yapı) ve (kazanılmış 
hak) konusunda başkaca bir işlem getirilememekte
dir. Konuya kesin bir çözüm getirilmesi için bir yasa 
çıkarılması gerekmektedir ve !bu yönde ilgili kuruluş
larla işbirliği halinde görüş geliştirme bakımından 
bakanlığın olanağı da bulunmaktadır. 

2. Yerel Yönetim Bakanlığınca; 

a) Ayvalık ve Bodrum gibi kentlerimizde ka
musal yararları ciddi biçimde zedeleyici inşaatlar ya
pıldığı bir gerçektir. 

b) Danıştay 6 ncı Dairesi 4 . 2 . 1 9 7 6 gün ve 
73/3895 ve Esas 76/789 sayılı Kararı ile (Başlanılmış 
yapı) ve (kazanılmış hak) konusuna bir açıklık ge
tirilmiştir. 

c) Fazla katların, bedellerinin ödenerek kamu
laştırılması ve yıktırılması, her şeyden önce planın 
başarısı için bir zorunluluktur. Bu konu da Kültür, 
Turizm, İmar - İskân bakanlıklarının bir arada ça
lışmalarının, gerçekten önemli yerlere bir çars bıı-
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lunması, kamulaştırma için mali kaynak sağlanması 
yolunda, konuya olumlu katkılar getireceği muhak
kaktır. 

d) Bu gibi beldelerin başkanları Bakanlığımızca 
uyarılacaklar ve bu konulara ilişkin eğitime özel ağır
lık verilecektir. 

e) İlgili mevzuatın derlenip, bu konuda yeni 
bir mevzuatın öncelikle ele alınması yararlı olacak
tır. 

f) Hazırlıklar için eşgüdüm sağlanması amacıyla 
DPT'ce bir çağrı yapılmalıdır. 

3. Adalet Bakanlığınca; 
Kamu yararının söz konusu olduğu hallerde, de

ğil kazanılmış halkların, mülkiyet halklarının tamamı
nın sınırlandırılması mümkündür. Ancak kamulaştır
ma 183C sayılı İstimlak Yasasındaki esas ve usullere 
göre yapılmalıdır. 

Yukarıdaki özet tespitlerden de anlaşılacağı üze
re, her üç 'Bakanlık konunun ciddiyeti, önemi ve ive
diliği konusunda birleşmiştir. 

B) Sorularım : 
1. Bu konuda yeni bir yasa hazırlanması ya da 

mevcut yasaların en uygunu üzerinde gerekli ekleme 
ve düzeltmelerin yapılması için bir hazırlık başlatıl
mış mıdır, böyle bir hazırlık varsa, sonuç ne zaman 
alınacak ve yasa tasarısı Bakanlar Kuruluna ne za
man sevk edilebilecektir? 

2. Bir yasa hazırlığı içinde bulunulmuyor ve bu
na gerek de görülmüyorsa, önemi üzerinde birleşi-
len bu konunun uygulanmasında ne gibi etkili ve dü
zeltici önlemler düşünülmektedir, uygulayıcılar bu 
bakımdan bilgilendirilmiş ve kendilerinden ivedi, cid
di ve sürekli bir uygulama istenmiş midir, ne sonuç 
alınmıştır? 

3. Gerekli görülen kamulaştırmalar için, bütçe
de aktarmalar yolu ile mali olanak yaratılacak ve 
(örnek ve öğretici) bir uygulama için öncelikle Bod
rum ve Ayvalık belediyelerinden görev istenecek mi
dir? 

4. Bu konu için ilgili Bakanlığın 1979 bütçesin
deki ilgili bölüme, ayrı bir madde halinde ödenek 
konması ve böylece Bakanlık tarafından da kontrol 
edilebilen gerçekçe bir uygulamaya geçilmesi düşü
nülmekte midir? 

5. Yerel Yönetim Bakanlığınca, ilgili belediye 
başkanlıkları nezdinde gerekli uyarmalar yapılmış 
mıdır ve ne sonuç alınmıştır? 

6. Uygulamada etkinliği ve eşgüdümü sağlamak 
için DPT'nın mı, yoksa İmar ve İskân Bakanlığının 
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mı koordinatörlüğü yararlı görülmektedir. Bu konu
da girişilmiş bir çalışma var mıdır, varsa hangi evre
dedir? 

7. Ayvalık ve Bodrum'da, bu biçimde, günün 
mevzuat boşluğundan ve uygulamadaki gevşeklikten, 
sik sık plan değişikliğinden yararlanılarak girişilip, 
hukuken de (başlanmış yapı) durumuna girdiğinden 
ötürü, zorunlu olaraik yapımına müdahale edileme
yen kaç yapı vardır? Bunlar ne zaman başlamıştır, 
kimlere aittir ve başladığında imar planına uygun 
mu ruhsat almışlardır? Şimdiki duruma göre kat faz
lalığı ve mimari biçimleri bakımından ne gibi bir 
uyuşmazlık göstermektedirler? Bunların plana uy
gun hale getirilmeleri için hangi hususların kamulaş
tırılması gerekecek, bu hususun mali yönü (yıkımın
dan elde edilecek para değeri de hesaba katılarak) 
ne olacaktır? 

T C 
İmar ve iskân Bakanlığı 29.3.1979 
Bakanlık Başmüşavirliğli 
Sayı : C.Ö1/SR- 1-66 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 11 . 10 . 1978 gün ve Başvüşavirlik C - 355 

sayılı yazımız. 
b) 29 . 9 . 1978 gün ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 16168-6715-7/961 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kap-
lan'ın tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen bölge
lerdeki kamulaştırma işlemleriyle ilgili 7 maddeden 
ibaret yazılı soru önergesinin 6 maddesine ilgi (a) 
yazımızla cevap verilmiş 7 nci madde ise mahallin
den ayrıntılı bilgi alınması gerektiğinden cevaplan
dırılamamış idi. 

Bu defa ilgili valiliklerden alınan bilgilere daya
nılarak hazırlanan ek cevap 3 örnek olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

İmar ve iskân Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Kadri Kaplan' 

in tarihsel ve doğal sit olarak ilan edilen bölgelerde
ki kamulaştırma işlemlerine dair yazılı soru önergesi
nin Ayvalık ve Bodrum'la ilgili 7 nci maddesine iliş
kin olarak mahallinde yaptırılan inceleme ve alman 
bilgilere göre hazırlanan ek cevaptır : 

7. A) Ayvalık'la ilgili incelemeye göre; 
İmar planı ve imar yönetmeliğine aykırı olarak 

çatı katlan tam kata dönüştürülen yapılar ibulunduğu 
tespit edilmfiş olup bunlardan 28 . 9 . 1978 gün ve 

16418 sayılı Resmi Gazetede neşredilen ek yönetme
lik kapsamında 'bulunanların imar mevzuatına uygun 
hale getirilmiş oldukları görülmüştür. 

Ayvalık imar planı Bakanlığımızca 22 . 7 . 1972 
tarihinde onaylanmış olup imar planında kat adedini 
düşürücü değişiklikler Belediyece ibenimsenmediği için 
yapılamamıştır. Ancak, Eski Eserler ve Anıt Yüksek 
Kurulunun aldığı karar uyarınca imar planı yeniden 
•ele alınmış olup yeni planda yüksek katlı binaların 
yapımını önleyici hükümler getirilecektir. 

Başlanmış yapı durumuna geldiği için ruhsata 
bağlama zorunluluğunda kalınan yapı yoktur. 

Şimdiki duruma göre; 
— Ayvalık imar planında, Atatürk ve inönü cad

deleri üzerinde yönetmeliğe göre yapılmış altı katlı 
blok yapılar bulunmaktadır. 

— Sahilde çok katlı yapıların ortaya çıkması, 
imar planında kat adetlerinin belirtilmemiş olması 
nedeniyle Belediye İmar Yönetmeliğinin 3, 14 ncü 
maddesine göre yol genişliği esas alınarak kat tfespît 
edilip uygulama yapılmasrndandır. 

— Bu yapılar Atatürk Caddesinde Nezahat Sural, 
Cazim Nuri Erman, Naci Özel, Nazlı Yeğinli, Ayşe 
May ve Halk Bankasına; inönü Caddesinde Bilâl 
Kuru ve Hikmet Tuncel'e; Cumhuriyet Alanında Do
ğan Vural'a' aittir. 

— Yapıların tamamı ruhsatlı olup beş tanesinin 
inşaatı tamamlanmış, 4 tanesinin de inşaatı devam 
etmektedir. 

— Bu yapılar imar mevzuatına uygun olarak ya
pılmıştır. Üst katlarının kamulaştırma yolu ile yıkıl
ması parasal kaynak gerektiren çok önemli bir sorun 
olduğundan bu aşamada düşünülmemektedir. 

B) Bodrum'la ilgili incelemeye göre : 
— Bodrum kenti imar planı 1948 yılında onayla

narak yürürlüğe konmuş ve yönetmeliğin neşir tari
hi olan 1969 yılına kadar yalnızca plan hükümlerine 
göre uygulama yapılmıştır. 

— Bodrum kenti umar yönetmeliği 6 . 2 . 1 9 6 9 
gün ve 13120 sayılı Resmi Gazetede neşredilerek yü
rürlüğe girmiştir. ıBu Yönetmeliğe göre binaların kal 
adetleri yol genişliklerine göre tayin edildiğinden; yol 
genişliği müsait yerlerde 6 katlı (19.50 m.) bina yap
ma olanağı getirilmiştir. 

— Yeniden düzenlenerek 12 . 1 . 1974 tarihinde 
onaylanıp yürürlüğe giren Bodrum kenti imar planın
da en çok 3 kat (9.00 m.) bina yüksekliğine müsaade 
edilmiştir. 
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— Bodrum kentinin sunduğu tarihi ve doğal de
ğerler nedeniyle konu Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunca ele alınmış ve Kurulun 12 .4 .1975 gün 
ve 8308 sayılı Kararı ile yürürlükteki plan kararlan 
iptal edilerek uygulama durdurulmuştur. 

— Kentin uygulama imar planı yeniden yapılın
caya kadar, geçit dönemi için 1/5 000 ölçekli 'bir plan 
hazırlanmış 13 .9 .1975 gün ve 8617 sayılı Anıtlar 
Yüksek Kurulu Kararı ile yürürlüğe konmuştur. Bu 
plan ve eki rapora göre sit alanı içinde kat irtifaları 
kısıtlanmış, en çok 2 kata müsaade edilmiştir. Daha 
sonra Kurulun 1 0 . 4 . 1976 gün ve 9036 sayılı Kararı 
ile arazi kullanma ve yapılanma şartları bir miktar 
genişletilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaaslan 

îmar ve İskân Bakanı 
2. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs

mail Kutluk'un, Çanakkale İli YSE Müdürüne dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/1029) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Kooperatif

ler Bakanı tarafından Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğü hükümlerine göre, yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Çanakkale Senatörü 

İsmalil Kutluk 

1. Çanakkale YSE Müdürlüğüne tayin edilen, 
Suat Seyis'in göreve başladığı tarihten bugüne kadar 
YSE teşkilatından, 

a) Mühendis, tekniker ve teknisyen ve memur 
olup 657 sayılı Kanun kapsamında çalışanlardan kaç 
kişi nerelere ve hangi unvanlarla tayin edilmişlerdir? 

b) işçi statüsünda çalışanlardan «Vilayet içeri
sindeki ünitelerinize de verdikleriniz dahil olmak üze
re» kaç kişi nerelere tayin edilmişlerdir? 

2. Tayin ettiğiniz memur ve işçiler hakkında 
tahkikat yaptırdınız mı? Şayet yaptırdı iseniz, tahki
kat konusu suçlar nelerdir? 

3. İşçi ve memur kadrosundan olup ta başka yer-
leıe verdiğinüz personelden sonra Çanakkale YSE 
teşkilatında yeniden işçi ve memur aldınız mı, aldı 
liseniz hangi sebeplere dayanarak aldınız? 

4. Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis'in göreve 
başladığı güne kadar, 

a) Kaç köye yeniden su getirilmiştir? 
t>) Kaç köyün su teşkilatı tamir edilmiştir? 
c) Kaç kilometrelik köy yolu yapılmıştır? 

d) Kaç kilometre köy yolu kumlanmıştır? 
e) Kaç kilometre köy yolu ve hangi köylere as

faltlama yapılmıştır? 
5. Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis'in tayi

ninden sonra, 
a) Kaç köye yeniden su getirilmiştir? 
b) Kaç köyün su teşkilatı tamir edilmiştir? 
c) Kaç kilometre köy yolu yapılmıştır ve tamir 

edilmiştir. 
d) Kaç kilometre köy yolu kumlanmıştır? 
e) Kaç kilometre köy yolu ve hangi köylere as

faltlama yapılmıştır? 
6w Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis birçok 

köyümüzün AP'l'i muhtarlarına iş için müracaatların
da «ben CHP militanıyım. Benim zamanımda köyü
nüze hizmet gidebilmesi için AP'den istifa etmeniz 
ve CHP'ye geçmeniz lazımdır. Aksi halde köyünüze 
istediğiniz işler gitmeyecektir» diyerek vatandaşımıza 
ve köylerimize hizmet götürülmediğinden haberiniz 
var mıdır? Var ise niçin göz yumdunuz? Ve hakkın
da ayrıcalık, bölücülük yaptığından tahkikat yaptır
dınız mı? Yaptırmadı iseniz benlim bu suallerimi bir 
ihbar kabul ederek tahkikat yaptırmanız mümkün 
müdür? Bu iddialarımın doğruluğunun ispatı için 
AP'li genel meclis üyeleri ile AP'li belediye başkan 
ve muhtarlarına tahkik (için görevlendireceğiniz mu
hakkikinize sorulması için emir verebilir misiniz? 

7. Çanakkale YSE iMüdürü Suat Seyis'in ilçele
re gönderdiği ekiplerin ekip başkanlarına «ilçenin 
CHP başkanından emir alacaksınız, görevlendireceği 
köylerin yolunu yapacak ve suyunu getireceksiniz» 
diyerek devlet işlerini partizan bir tutumla yürütmek
te olduğunu biliyor musunuz, bilmiyorsanız bu sual
lerimi ihbar kabul ederek hakkında tahkikat açtırma
nız ve AP'li genel meclis üyeleri, belediye başkanları
na ve muhtarlarına sordurur musunuz? 

8. Çanakkale vilayeti, 1978 YSE Programının 
tamamı bitirilebilmiş midir, bitinilmedi ise hangi işle
rin hanki köylerde yapılmadığını teker teker açıklar 
mısınız? 

9. Program dışı nerelere, hangi köylere ne 
gibi hizmetler götürülmüştür? Götürülen bu hizmet
lerin 1978 programına öncelik taşıyacak hangi sebep
leri vardır? Birer birer açıklama yapar mısınız? 

10. 1978 yapım programlarında yapılması gere
ken işler varken il dahilinde muhtarları CHP'li olan 
birçok köylerin içerisindeki yolların yapım ve onarı
mında YSE araçlarının çalıştırıldığı tarafımızdan bi
linmektedir. Programlı hizmetler yapılmazken prog-
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ramsız bu köylerin dahilindeki yolların yapımındaki 
terdin sebepleri nelerdir? İl dahilinde hangi köylerin 
işlerinde 'bu araçlar çalıştırılmıştır?. 

11'. Çanakkale YSE Müdürlüğü işçilerinden 
Köy - iş Sendikası Çanakkale Şubesi Başkanı Hü
seyin Tırpan, İşçi Hasan Sayılgan ve Ahmet Altıntüy' 
ün Kars iline, İbrahim Uzunoğlu, Ahmet Çalışır, Sa
di Erişen, Ahmet Selçuk ve Mehmet Batman'ın, Tun
celi iline, Necdet İldeniz'in Mardine, Ali Özbek'in 
Muş iline hu kış kıyamet gününde alelacele tayin edi
lişlerinin sebepleri nelerdir? 

Yukarıda adları yazılı bu işçilerin bu illere sü
rülmelerinim gerektiğine dair hangi suçları işlemişler
dir ve haklarında tahkikat yapılmış mıdır? 

12. 11 No. lu soruda adları yazılı işçilerin toplu 
sözleşmelerinde «il dışında çalıştırılamaz» dendiği hal
de bu kanuni lazimeye niçin uyulmadığını açıklar mı
sınız? Tamamen hukuka aykırı bu tayinlerin yapılı
şını nasıl izah edersiniz? 

13. Çanakkale YSE Müdürlüğünün partizanca 
tutumu sebe'bi ile 'bu daire hakkında Çanakkale hal
kı arasında aynalık yapıldığı ve dolayısıyla vatan
daşın huzursuz bulunduğu doğaibilecek birtakım ha
diseleri önlemek için herhangi bir tedbir almayı dü
şündünüz mü? 

14. Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis'in tu
tumlarından ve davranışlarından dolayı bugüne ka
dar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığına dair 
bilgemiz bulunduğuna göre Bakanlığınızda bu kişiyi 
koruyan var mıdır? 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifle" 

Bakanlığı 22.3.1979 
Yol, Su ve Elektrik İşleri 

Genel Müdürlüğü 
Özel Büro Müdürlüğü 

Sayı : 1574-17 

Konu : Sayın İsmail Kutluk'un 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün Tl . 1 . 1979 gün 

ve 17504-6999/7-1029 sayılı yazıları. 

İlgide beîıirtilen yazıları eki, Cumhuriyet Senato
su Çanakkale Üyesi Sayın İsmail Kutluk'un yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis 14. 4 . 1978 
tarihinde göreve başlamıştır. O günden bugüne değin 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına İmalat Mü

hendisi olarak kendi arzusu ile atamasını çıkartan 
Erden Bora'dan başka hiçbir mühendis, teknisyen, 
tekniker ve 657 sayılı Kanun kapsamında olan me
murun ataması yapılmamıştır. 

Ülkemizin öncelikli yörelerinden olan özellikle 
Doğu (illerini kapsayan yerlerin sosyo - ekonomik kal
kınmasını gerçekleştirmek ereği ile uygulanan Köy
lüye Ulaşım Projesi için Çanakkale ili işçilerinden 
toplam 10 personelin ataması yapılmış bunlardan üç 
kişi Kars'a üç kişi Tunceli'ye iki kişi Mardin'e, iki 
kişi de Muş illerine gönderilmiştir. Soruşturma ko
nusu olacak, usulsüz atama yapılmamıştır. 

Köylüye Ulaşım Projesinde çalıştırılmak üzere 
gönderilen elemanların yerine yeniden eleman alın
mamıştır. 

Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis görevine baş
ladığı güne kadar : 

a) 262 köye içmesuyu getirilmiştir 
!b) 231 köyün suyu tamir edilmiştir. 
c) 1868 km. köy yolu yapılmıştır. 
d) 1743 km. köyyolu stabilize kaplaması yapıl

mıştır. 
e) 33 km. köyyolu asfaltlanmıştır. 
Asfalt Kaplaması Yapılan Köyler : 
1. DY. İlt. Kemer 
2. Ayvacık - Ahmetce 
3. Ayvacık - Yeşilyurt 
4. Merkez Halileli - Kumkale 
5. Merkez DY. İlt. Halileli 
6. Merkez Dümrek 

Toplam 33 Km. 
Suat Seyis 16 . 4 . 1971 tarihinden 27 . 3 . 1973 ta

rihine kadar İçmesuları Şefi, 27 . 3 . 1973 tarihi ile 
1 . 7 . 1975 tarihleri arasında da YSE Müdürlüğü gö
revin; yapmıştır. 

1977 Yılı Çanakkale İlinde Yapılan Çalışmalar : 
a) 11 köye yeniden içmesuyu 
b) 25 köyün içmesuyu onarımı 
c) 41 Km. köy yolu yapımı 
d) 67 Km. köy yolu stabilize kaplaması 
e) 19 Km. köy yolu asfalt kaplaması yapılmış^ 83 

adet 837 m. uzunlukta büz ve menfez 14 adet 35,75 
m. açıklığında menfez bitirilmiştir. 

Göreve başladığından 1 Mart 1979 gününe değin 
yapılan çalışmalar ise şöyledir. 

a) 23 köye yeniden içmesuyu, 
b) 19 köyün içmesuyu onarımı, 
c) 105 Km. köy yolu yapımı, 
d 129 Km. köy yolu stabilize kaplaması, 

14 
5 
1 
7 
2 
4 

Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 
Km. 

523 



C. Senatosu B : 52 29 . 3 . 1979 O : 1 

e) 4 Km. köy yolu asfaltlanmıştır. 
Asfalt Kaplaması Yapılan Köyler : 
1. Ayvacık - Behram 
2. Ayvacık - Tamiş 
3. Ayvacık - Sapanca 
4. Ayvacık - Erecek 

1 Km. 
1 Km. 
1 Km. 
1 Km. 

Toplam 4 Km. 
ayrıca, 178 adet 1 780 m. uzunluğunda büz ve men
fez, 17 adet 45,40 m. uzunluğunda menfez bitirilmiş
tir. 

Çanakkale YSE Müdürü Suat Seyis'in Adalet Par
tili muhtarların iş konusunda yapmış oldukları baş
vuruları soru önergesinde açıklandığı gibi yanıtlanma-
makta olduğu, yukarıda asfalt kaplama uygulaması ya
pılan köylerin oy potansiyellerinin incelenmesinden de 
anlaşılmaktadır. 

Hiç bir ekip başına soru önergesinde açıklandığı 
gibi önerisi bulunmamaktadır. 

1977 ve 1978 bütçe yılı programlarının gerçekleş
me yüzdeleri : 

1977 1978 

% 54 % 71 
% 47 % 74 
% 45 64 

Köy yolları 
İçmesuları 
Köprüler 

1978 bütçe yılı içinde program dışı işler yapılma
mış, programlı işler gerçekleştirilmiştir. 

Çanakkale YSE Müdürlüğü işçi ve memurlarının 
atanmaları Merkezin tasarrufu altında bulunmakta 
olup, atamaları yapılan elemanlar Köylüye Ulaşım 
Projesinin gerçekleştirilmesi için gönderilmişlerdir. 

Nakil esaslarını düzenleyen TİŞ nın 49 ncu mad
desinde soru önergesinde belirtildiği gibi «işçi il dı
şında çalıştırılamaz» şeklinde bir deyiş mevcut ol
mayıp, anılan madde metninde «Bir işyerinden di
ğer bir işyerine nakil isteği olmayan işçinin- ya po
zisyonu değiştirilir veya iş anlaşması yürürlükten kal
dırılır» denmektedir. Atama işlemlerinde yasaya ay
kırı bir durum yoktur. 

Çanakkale YSE Müdürlüğünün partizanca davran
dığı savının gerçekle bir ilgisi bulunmamakta olup, tu
tum ve davranışları yasalara uygun olan bir kamu gö
revlisidir. Bu nedenle korunması söz konusu değil
dir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler 

Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'ın, Gökçekaya Baraj sahasında orman iş
letmesinden devir alınan orman emvaline dair so
ru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/1049) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygıyla rica ederim. 23 . 1 . 1979 

Eskişehir Senatörü 
Hikmet Savaş 

Gökçekaya baraj sahasında Orman İşletmesinden 
devir alınan orman envali DSİ tarafından, 

1. Ne kadar miktar orman envali teslim alınmış
tır? 

2. Bu envai kimlere kaç lira bedelle hangi usul
le verilmiştir? 

3. Bu envai hangi müteahhitlere ne miktar veril
miştir? 

4. 1972'de başlayan bu teslimat ne zaman tamam
lanmıştır? 

5. Kesinhesap ne zaman görülmüştür? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052-2-588 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sn. Hikmet Savaş'ın soru önergesi 
Hk. 

28 . 3 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 1 . 1979 tarih ve 17639-7069-7/1049 sa

yılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Hik

met Savaş'ın Gökçekaya Baraj sahasında Orman İş
letmesinden devir alınan Orman emvalinin değerlen
dirilmesine ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Hikmet 
Savaş'ın Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Sorular : 

Gökçekaya baraj sahasında Orman İşletmesinden 
devir alınan orman emvali DSİ tarafından, 

1. Ne kadar miktar orman emvali teslim alınmış
tır? 
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2. Bu envai kimlere kaç lira bedelle hangi usul
le verilmiştir? 

3. Bu envai hangi müteahhitlere ne miktar ve
rilmiştir? 

4. 1972'de başlayan bu teslimat ne zaman ta
mamlanmıştır? 

5. Kesin hesap ne zaman görülmüştür? 

Cevaplar : 

Gökçekaya Barajı göl alanında bulunan ağaçla-
:ın Orman Genel Müdürlüğünce kesilerek göl saha
sının temizlenmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında aktedi-
len 27 . 12 . 1971 gün, S. 10047 sayılı protokol uya
rınca Gökçekaya Barajı göl alanı sahasının temiz
lenmesi için Orman Genel Müdürlüğüne 1 000 000 
TL. ödenmiştir. 

Baraj gölü alanında kesilerek gruplar halinde top
lanan orman emvali, protokolün 5 nci maddesi uya
rınca Orman Genel Müdürlüğünce bulunduğu yerde 
Gökçekaya XV nci Bölge Müdürlüğüne teslim edi
lerek Orman Genel Müdürlüğünün 20 . 12 . 1974 gün 
ve 10048-946/6947 sayılı yazısı ile Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünden talep edilen 472 271,66 TL.'sı, 
27 . 12 . 1974 tarihinde Orman Genel Müdürlüğüne 
ödenmiştir. Teslim ve Tesellüm muamelesi protokolün 
5 nci maddesi gereği ve yukarıdaki meblâğın tesbiti ile 
Orman Genel Müdürlüğüne ödenmesine esas olmak 
üzere yapılmış bir muamele olup ağaçların satışı ile il
gili değildir. 

Baraj göl alanının temizlenmesi için Orman Ge
nel Müdürlüğünce kesilerek protokolün 5 nci madde
si gereğince Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tes
lim edilen ağaçlar protokolün 7 nci maddesi gereğince 
Orman Genel Müdürlüğünün Çatacık ve Eskişehir 
Orman Başmüdürlüğü ve ilgili kuruluşlarınca DSİ 
adına satılarak elde edilen 194 539,40 TL.'dan 
18 338,26 TL.'sı vergi olarak kesildikten sonra geri 
kalan 176 200,14 TL.'sı 19 . 3 . 1974 tarihinde Orman 
Genel Müdürlüğünce Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğümüze ödenmiştir. 

Baraj gölü sahasındaki ağaçların satılması işi pro
tokolün 7 nci maddesi ile tamamen Orman Genel 
Müdürlüğünce yapıldığından kimlere ne miktar veril
diği Bakanlığımızca bilinememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi isken
der Cenap Ege'nin, Aydın, Koçarlı, Söke ve Germen
cik ovalarını Büyük Menderes'in taşkınlarından kur
tarmak için ne gibi tedbirler alındığına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/1055) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 120 nci mad

desi gereğince aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassutunuzu rica eder saygılar sunarım. 

Aydın Senatörü 
İskender Cenap Ege 

1. Denizli ilinden başlayarak Aydın ovalarından 
geçip Ege denizine dökülen Büyük Menderes nehri 
bilhassa aşağı havzayı yani Aydın, Koçarlı, Söke ve 
Germencik ovalarını büyük taşkınlarla harap etmek
tedir. 

Bu bölge milyonlarca liralık zararlara duçar bı
rakılmaktadır. Çiftçi perişan olmaktadır. Memleketi
miz geçimden tutunuz da dövize kadar büyük kayıp
larla başbaşa bırakılmaktadır. Bölgeyi bu felaketli du
rumdan kurtarmak için alınacak tedbirler nelerdir? 

2. Aydın ili sınırları içinde Çine - Karpuzlu, Top-
çam adlı barajların yapımı ne safhadadır? 

3. Aydın - Koçarlı - Söke ovalarının sol sahili 
taşkın önleme şeddelerinin inşaası ile hizmete açılmış 
ancak sağ sahil şeddeleri müteahhide ödeme yapılma
dığı için yarıda kalmış açılan kanal kısımlarını da 
Menderes taşkınları doldurmuştur. Bu yıl 50-60 bin 
dekar arazi sular altında kalmış pamuk ekimi bir ay 
geriye kalmıştır. 

Bu perişanlıklar ne zaman önlenecek? 
Yok olan milli servet ne zaman kurtarılabilecektir? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 28 . 3 . 1979 
Sayı : 112/052.2,4-915 

Konu : Aydın Üyesi Sn. İskender Cenap 
Ege'nin yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 2 . 1979 tarih ve 06.212.00015-00084/212 
sayılı yazıları, 7/1055 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın İskender 
Cenap Ege'nin yönelttiği Aydın, Koçarlı, Söke ve Ger
mencik ovalarının Büyük Menderes'in taşkınlarından 
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kurtarmak için ne gibi tedbirler alındığına dair yazı
lı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın İskender Ce
nap Ege'nin Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 
Soru : 1 
Denizli ilinden başlayarak Aydın ovalarından geçip 

Ege Denizine dökülen Büyük Menderes nehri bilhas
sa aşağı havzayı yani Aydın, Koçarlı, Söke ve Ger
mencik ovalarını büyük taşkınlarla harap etmektedir. 

Bu bölge milyonlarca liralık zararlara duçar bıra
kılmaktadır. Çiftçi perişan olmaktadır. Memleketimiz 
geçimden tutunuz da dövize kadar büyük kayıplarla 
başbaşa bırakılmaktadır. Bölgeyi bu felaketli durum
dan kurtarmak için alınacak tedbirler nelerdir? 

Cevap : 1 
Yapılan incelemelerde, bugünkü koşullar içinde 

mansap şartlarının temin edilememesi nedeniyle, ne
hir yatağında yapılacak ıslah çalışmalarıyla taşkınla
rın tamamen önlenemeyeceği saptanmıştır. Büyük 
Menderes taşkınlarının önlenmesi için bir çözümün 
bulunabilmesi hususu, ancak halen inşa halinde bu
lunan Adıgüzel Barajı ve diğer depolama tesislerinin 
tamamlanmasından sonra nehir yatağında belirlenecek 
duruma bağlı bulunmaktadır. 

Bununla beraber makine olanaklarına bağh ola
rak nehir yatağında yatak kapasitesini artırmak ve 
taşkın zararlarını azaltmak amacıyla her yıl gerekli ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Soru : 2 
Aydın ili sınırları içinde Çine - Karpuzlu, T"p-

çam adlı barajların yapımı ne safhadadır? 
Cevap : 2 
Çine Barajının planlama çalışmaları sürdürülmek 

tedir. 
Karpuzlu Barajı icraat programlarımızda bulun

maktadır. Gerekli ödenek sağlandığında ihale edilerek 
inşaatına başlanabilecektir. 

Topçam Barajı halen inşa halinde olup, gerekli 
ödeneğin ayrılarak 1980 yılında bitirilmesine çalışıla
caktır. 

Soru : 3 
Aydın - Koçarlı - Söke ovalarının sol sahili taş

kın önleme şeddelerinin inşaası ile hizmete açılmış 
ancak sağ sahil şeddeleri müteahhide ödeme yapılma
dığı için yarıda kalmış açılan kanal kısımlarını da 
Menderes taşkınları doldurmuştur. Bu yıl 50-60 bin 
dekar arazi sular altında kalmış pamuk ekimi bir ay 
geriye kalmıştır. 

Bu perişanlıklar ne zaman önlenecek? 

Yok olan milli servet ne zaman kurtarılabilecek-
tir? 

Cevap : 3 
Söke ovası sağ sahil şeddeleri yapımı işi icraat 

programlarımızda bulunmakta olup, inşaatı sürdürül
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iîe Yunamdan Krallık Hükümeti Ara'sımda Trakya Hududunun İşaretlenmesi 
Hakkında Anaprütdkol life Ekîerirj'n On'ayîainania&ııtn Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasari'Sina Veri

len Oyîann Sonucu !(S. Sayısı : 884) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunç kan at 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 
AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökep 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 
78 

1 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadeîtin Elmas 
îsmail Kutluk 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLt 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu >l; 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KASTAMONU 
AH Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
îsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 
tdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Osman Salîhoğhı -4 

SAMSUN 
Şaban Derairdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SÎİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Tayian 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 1 
Ahmet İhsanı Birmcioğhı 
Hasan Güven 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
AbduJgarai Demirkol 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
EmamıHah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mehmet Ünaldı (B$k. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

(Bşk. V.) 
ANTALYA 

Reşat Oğuz 
ARTVİN 

Recai Kocaman 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'etı Akmandor (B.) 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangtl 
Barlas Küntay 

UŞAK 1 

Ahmet Tahtalkibç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Canstürk 
Fahri Çokier 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
AH Cüceoğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem ' 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Dalda' 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

| KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

| KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Aynpı 

| Muzaffer Şâmioğlu 

(Açık l 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydi beyoğlu 

KAYSERİ ' 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arrican 
Sait Mehmetoğlu 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 

jyelik) 

HimA Fırat 
Safa Reüsoğlu 
N. Kemal ŞentürJc 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Baihni Cömert 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 
Tahsiin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TUNCELİ 
Na'kn Taşan 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

MuShsîm Batar 
I Hüsam«tüiın Çelebi 

Satfc Irmak 
Adnan Balşer Kaıfaoğlu 
H, Nail Kulbah 
Halil Tunç 

1 Nertfntin Albaıdan Urtat 

Manisa 
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Türfciye Cumhuriyet Hüküm? ti ile Irsik CûniSımiyet'i Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasınla! 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hdkkıında Kanun Tasarısına Ver ilen Oyîarm Sonucu (S. Sayısı: 897) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABÎİ ÜYELER 
Refst Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 5 25 

Kabul edenler : 125 

Reddedenler : — 

Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 58 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

AYDİN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLÜ 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Cağlayangil 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yaîçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güîcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
S)"maz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 
KONYA 

Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 
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NİĞDE 
Abdullah Emre îleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 
hirk Giirsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Dem&rdağ 
Refet Rendeci 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaç]ıoğlu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

SİİRT 
Süreyya Öfter 

SİVAS 

Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
MuhıMrı Taylan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinoioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

(Oya Katılmayanlar) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRA M ANM ARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Oral Karaosmanoğîu 

MARDİN 
Mehmet Alı Arı kan. 
Sait Mehmetoğlu 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökaîp Mülayim 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TUNCELİ 
Naitm Taşan 

URFA 
Abdulgan'i Demiirkoi 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK. 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Halil Tunç 
Nermin Abadan Unat 

(Acık Üyelik, 

Manisa 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasiıııa Da/ir 
17 Ağustos 1975 Taırîhli Aı^aşiManın OnaylanmamnıSi Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun Tasansıma Ve

rilen Oyların Sotılucu ( S. Sayısı : 898) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkay.ı 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sariibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şer af ettin Pak er 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 105 

Kalbul edenler : 105 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

— 
— 
78 

1 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

- BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebip Kairamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan îldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğhı 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas 
yazar 
Oral Karaosmahoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Tetmlel Kitapçı 
Hüseyam. Öztürk 
Muhittin Taytel 
Tahsin TiMcay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Ahimıöt İhsan Birinaioğhı 
Ahmet Camii Kafa 

URFA 

Hasan Orat 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mdhmöt Üoaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Alımet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 

UŞAK 

Ahmet Tahtaikılıç 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA Fahri Çöker 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 

Hüsamettin Çelebi 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kdıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İsmail Çatalöğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besini Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Dalda! 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Ataiay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzi,noğ!u (B.) 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arrkan ' 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Özgüneş (B.) 

Hilmi Fırat 
Safa Röisoğlu 
N, Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulganıi Demir&ol 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Halil Tunç 
Nemün Abadan - Unat 

(Açık Üyelik) 
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17 Mayıs 1977 Tarihinde Traflböusgarp'da fcnzallacan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sos-
yaKst Cemahlriyesi Arasında Türkiye Lilbya Oıialk Geıaıi İnşa ve Onarım Şiılkeîıi Kurulimlası Haklkında Araşma

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dailr Kamuti Tasansına Verilen Oyiaıniîi Sonucu (S. Sayısı : 899) 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refct Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl SarıÜbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kaibul edenler : 126 
Reddedenler : — 

Çekimserler : — 
Oya katılmayanlar : 57 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

AYDİN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
t. Sabrı Çağlayangil 
ŞeMp KaramuSaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akm Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçtik 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi özer -

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 
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NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaıban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlıoglu 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 

Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylıan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birineioğiu 
Hasan Güven 
Ahmet Camii Kara 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıüç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

(Oya Katılmayanlar) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çatalüğlu 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmioğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Oral Karacsmanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 

Kemal Cantürk 

Hüsamettin Çelebi 

Fahri Çöker 

Filimi Fırat 

Safa Röisoğlu 

N. Kemal Şentürk 

Metin Toker 

Şerif Tüten 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdüllganii Demirkol 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Sadi Irmak 
Adnan OBaşer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
Halil Tunç 
Nermin Abadan Un at 

(Açık Üyelik) 

Manisa 
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17 Mayıis 1977 Tarihinde Tralbîüsgrap'da İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti HuMimeti ile Lîbya Arap Haiîk 
SosyaKst Cemahıriyeisi Arasında Deniîz Nakliyatı Oırtek Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» (mn Onaylan-

nîasının Uygun Bulunduğuna Dalir Kanun Tatmışına Veriîönı Oyların Sonucu (S. Sayısı: 9CıO) 

(Kanunlaşmıştır) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçiıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 1 84 
Oy veremler : 103 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 

Çökinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

— 
— 
80 

1 

(Kabul Edenler) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüsevin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Alil Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 
KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas 
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 

MITf^LA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Osman Salihoğh 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 
Tahs'in Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphü Karaman 
Mehmet Özgün eş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köken 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ARTVİN 
Re'cai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baytara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlıı 

İÇEL 
İsmail Çatalöğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiîloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İsîâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğîu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğîu (B.) 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sak Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B) 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 

N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naİm Taşan 

URFA 
Abduılıgani Demirkol 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Sadi Irmak 
A. Başer Kafaoğhı 
H. Nail Kübalı 
Halil Tunç 
Nermin Abadan Unat 

(Açık Üyelik) 

Manisa 
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Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anıtlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu HaMtıîida 
Kanun Tasarısına Verilen Oyların SOKUCU (S. Sayısı : 906) 

(Kanunlasın ıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphli Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Turhan Kapanh 
Yüğit Köke» 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 19S 

Reddedenler : — 

Çekimserler : — 

Oya katılmayanlar : 75 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Şdbdp Karamuîlaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hajtumsoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Selâhattirı Çoiakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSPARTA 
Mustafa. Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KAFIRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSFRt 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğîu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Atta Bodur 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Osman Safchoğlu 

SAMSUN 
Şaban Dernirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Tetmiel Kitapçı 
Muhittin Tavlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Animet ihsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kafa 

URFA 
Abdulgam Demirkol 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşlk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk.V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

ZONGULDAK 

Behiç Sonbay 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyaıt Baytara 
Kemal Caratürk 
Hüsaimettlin Çelebi 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Güfhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğîu 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet A l Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

RİZE 
Talât Doğan 

(Açık Üyelik) 

Manisa 1 
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FabJri Çokıer 
Hıürrti Fırat 
Safa Refeoğlu 

N, Kemal Şentürtk 
Meıtin Toiker 
Şerif Tüten 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 
Tahsin Türfcaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Süleyman E. Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsskı Batur 
Sadi Irmafc 
Adnan Başer Kaifaoğlu 
H, Nail Kübalı 
Halil Tunç 
Nerrain Aba'dan Unat 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

52 NCt BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLBR 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M.; Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : İ/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisine* kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) 
C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma Ta
rihi : 26 . 2.1979) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met-
ai Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
îmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C J5ena-
tosu : 1/622) (S. Sayısı : 898) (Dağıtma Tarihi : 
27 . 2.1979) 

X 4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Tür
kiye Libya Ortak Gemi inşa ve Onarım Şirketi Ku* 
rulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (M. Meclisi : 1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sa
yısı : 899) (Dağrtmıa tarihi : 1 . 3 . 1979) 

X 5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında De
niz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar • İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/133; C. 
Senatosu : 1/620) (S. Sayısı : 900) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1979) 

X 6. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen
mesi Antlaşmanın omytonmasınajı uygun bulundu
ğu hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 
1/616) (S. Sayısı : 906) (Dağıtma tarihi : 13 .3 . 1979) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESt 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi: 1/161; C. Senatosu: 1/630) (S. Sayısı: 904) 
(Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1979) 
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2. — 32C2 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 
1/631) (S. Sayısı : 907) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da;r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

7. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

8. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu, (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 26 .6 . 1978) 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi: 29 . 8 . 1978) 

10. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 

(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 
11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena

tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

12. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

13. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (1(V79) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve geMşmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşküâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 s 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 



22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkal'başı'rnn, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lC|/37) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DtSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 â 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
dii Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fımdan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması-isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı-
lamadığma dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
Meyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 , 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . "10 .1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkmda Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 ... 10 * 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25,42) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

36. —• Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı-. 
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lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen J 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre- I 
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 I 
tarihli tezkeresi, (10/43) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve I 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner- I 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- I 
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez- I 
keresi. (10/76) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham- I 
di özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma- I 
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu- I 
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair I 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni- I 
yazi ÜnsaFın, Keban Projesine dahil kamulaştırma- I 
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu I 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so* I 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato I 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı I 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da- I 
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh- I 
met Feyyat'm, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş I 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan I 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey- t 
dana geldiği söylenen sıilstiimaiere dair Senato Araş- I 
turnası isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının I 
konunun süresi içinde sonuçkndırüamadığına dair, I 
28 . 12 .1978 tarihli tekeresri. (10/78) I 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya- I 
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş- I 
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının | 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, I 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo- I 
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan- I 
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa re 1 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: »42) I 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi I 
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı ha&- I 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu I 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) I 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey- I 
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba- | 

kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 .1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 , 3 . 1979) 

52. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kam) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce karann Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20. 2.1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 



53. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa-
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 .3 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

54. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kam - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 , 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 , 1978 ve 20. 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

55. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 , 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 saydı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı vo 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 , 3 , 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 .1978 ve 20 , 2 , 1979 tarihli tezkereleri. (G. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19,3 .1979) 

56. — 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 51X16 «ayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince 'kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko-
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

t — 
57. — Eski İçişleri Bakanı Öğuzhan Asiltürk'ün 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a 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 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 

58. — 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 İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
He Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

59. —- Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakam) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 saydı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) .f| 

60. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 saydı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
s ı : 674'e 2 nci ekt (Dağıtma tarihi : 19 . 3 ; 1979) 

61. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 saydı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 , 2 . 1977 Tarih ve 163 
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sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21' . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . Î979) 

63. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

64. — C, Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsenın Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksd'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

65. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski MilM 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeiki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2J979 tarihi 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

66. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta-
üik Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kafeli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tar ihi 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 noi ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

67. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı tshak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 ncî 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

68. — C, Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhaıütin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dülefcçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

69. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez öz -
ipeik'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tar ihi tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

70. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) ismail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haffcaîik 
Karar Cetvelindeiki 4266 sayılı Y'usuf Aktaş'a a$t ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku-



rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu

nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Ksrcnfeyon 

Başlkaniığmın 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato

su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari

hi : 19.3.1979) 

71. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel 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 ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

72. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20 .2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

73. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırıra ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670>'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3.. 1979) 

74. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun. 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 ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 2 0 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

75. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

76. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

77. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

78. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26,3.1979) 
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V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı: 908) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı 
Maddesiyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayısı : 909) 
(Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 


