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CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

% m»- « 

l 88 nci Birleşim 

13 . 7 .1976 Salı 

İçindekiler 

Sayfa 
I. — Geçen Tutanak Özeti 811 

II. — Gelen Kâğıtlar 811:812 

III. — Yoklama 812 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 812,816,817,834 

1. — T. B. M. M.'de teşekkül edecek Türk -
Yugoslav Parlamentolararası Dostluk Grupu-
nım mütekabiliyet esasları çerçevesinde kurul
masına dair Başkanlık tezkeresi. (3/849) 812 

2. — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği Parlamentolararası Dostluk Gru-
punun mütekabiliyet esasları çerçevesinde ku
rulmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/850) 812:813 

3. — Romen Sosyalist Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclisi Başkanı riyasetinde bir Romen 
Parlamento Heyetinin memleketimize davet 
olunmasının uygun bulunduğuna dair Başkan
lık tezkeresi. (3/851) 813 

4. — Toplumu etkileyen şiddet olaylarının 
kökenlerini, nedenlerini araştırmakla görevli 
Komisyon Başkanlığının; Bursa ve İzmir'e bir 
alt komisyon göndermesine ve alt komisyon üye
lerine yolluklarına mahsuben avans verilmesine 
dair tezkeresi. (3/847) 813 

Sayfa 
5. — Toplumu etkileyen şiddet olaylarının 

kökenlerini, nedenlerini araştırmakla görevli 
Komisyon Başkanlığının; Trabzon'a bir alt ko
misyon göndermesine ve alt komisyon üyeleri
ne yolluklarına mahsuben avans verilmesine 
dair tezkeresi. (3/848) 813:814 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Naim Talû' 
nun, Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi. (4/270) 814 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Devlet Planlama Teşkilâtı 
ve yatırımlar konusunda Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/49) 814:815 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak'ın, Elektrofer Firmasına ve
rilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/14) 816 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay aîtgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/24) 816 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sul-
tanhamam'da vukubulan yangınlar hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 816 
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Sayfa 
11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye

si Niyazi Ünsal'm, bazı vilâyetlerde vukubul-
cluğu iddia edilen işkence olaylarına dair Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/40) 816 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun De
mir - Çelik Fabrikalarında cereyan eden olay
lara dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/47) 817 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzuurm Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, seçimler konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/48) 817:821 

14. — A. P.. C. H. P., M. B. ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Gruplarının, çalışmalara on 
gün ara verilmesine dair önergesi. (4/271) 834:835 

V. — Görüşülen tşler 816,821 

1. — İçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve 
Ziraat Okulu hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/19) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 816:817 

2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanununa ekli İşletme Vergisi ile 
ilgili II numaralı tabloda ve aynı Kanunun 
12 nci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifinin. Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2.-119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi : 21 ". 6 . 1976} (Bitiş tarihi : 
9 . 9 . 1976) 821:829,837:838 

3. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/354; C. 
Senatosu : 1 445) (S. Sayısı : 609) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 7 . 1976) 829,830:832,839:840 

1. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anaya 
sası Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, Anayasa ve Adalet komisyonu ra
poru ile Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık 
tezkeresi ve Dışişleri,, Turizm ve Tanıtma ko-

Sayfa 
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/164; C. Se
natosu : 1/448) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 7 . 1976) 829,832:833,84i1:842 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin 37 nci maddesinin son paragrafının sözleşme 
metninden çıkarılmasına ilişkin sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/359; C. Se
natosu : 1/447) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 7 . 1976) 829:830,833:834,843:844 

VI. — Sorular ve Cevaplar 815,835 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 815,835 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Mehmet Ali Arıkan'm, T.P.A.O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vu-
kubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 815 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 815 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/52) (Veriliş tarihi : İS . 5 . 1974) 815 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul 
Taksim meydanında yapılan mitinge dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 
30 . 6 . 1975) 815 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyet
çi Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/61) (Veriliş tari
hi : 1 . 13 . 1975) 815 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş ta
rihi : 3 . 11 . 1975) 815 
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Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Ahmet Yılclız'm, yurt dışındaki bir doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/67) (Veriliş tarihi : 
31 . 3 . 1976) 815 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Av
rupa serbest güre:, şampiyonasına dair Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 
(Veriliş tarihi : 21 . 4 . 1976) 815 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku-
rulmasi düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
Başbakandan söziü sorusu. (6/69) (Veriliş ta
rihi : 27 . 4 . 1976) 815:816 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm. Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığına yapılan tayine dair. Millî Savun-

Raporlar 
1 - — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/354; C. Senatosu : 1/445) (S. Sayısı : 609) 
Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1976) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin 
son paragrafının sözleşme metninden çıkarılmasına 

Sayfa 
ma Bakanından söziü sorusu. (6/70) (Veriliş ta
rihi : 13 . 5 . 1976) 816 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençli
ğin içinde bulunduğu duruma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/71) (Veriliş tarihi : 15.6.1976) 816 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı te
şebbüslerin istihdam ettikleri yabancı uzmanla-
ra dair Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısın
dan sözlü sorusu. (6/63) (Gündeme giriş tarihi : 
5 . 7 . 1976) 816 

B) Yazüı soru ve Cevabı 835 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Ankara 
Belediye Başkanına atfen çıkan bir beyanata 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/536) 835:836 

j ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu-
j ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka

bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/359; C. Senatosu : 
1/447) (S. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1976) 

3. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Miliet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu ile Sosyal İşler Komisyonu 

İ Başkanlık tezkeresi ve Dışişleri. Turizm ve Tanıtma 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço

ğunluk bulunmadığından: 

1 3 . 7 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl

mak üzere Birleşime saat 15.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiîi Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Sava 

II. GELEN KAĞITLAR 

- an _ 
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komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/164; C. Senato
su : 1/448) (S. Sayısı : 610) (Dağıtma tarihi : 13.7.1976) 

4. — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komis
yonu Başkanlık tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/1.62; C. 
Senatosu : 1/446) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan \ 12 . 7 . 1976) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan ekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Abdüigani Dernirkol (Urfa), İsmail İUıan (Muş) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
88 nci Birleşim için yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapılmadı) 

III. — YOKLAMA 

î BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
I 

88 nci Birleşimi açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — T. B, M. M 'nde teşekkül edecek Türk - Yu
goslav Parlamento:avarası Dostluk Grupunun müte
kabiliyet esasları çerçevesinde kurulmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/849) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmına ge
çiyoruz. 

Bir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi var
dır, evvelâ sunulup bilahara oylanacaktır. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül edecek 

«Türk - Yugoslav Parlamentolararası Dostluk Gru-
pu» nun mütekabiliyet esasları çerçevesinde kurul
masının uygun bulunduğuna dair Müşterek Başkanlık 
Divanı görüşünün Genel Kuurlların tasvibine sunul
ması, Müşterek Başkanlık Divanının 25 . 5 . 1976 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Macit Zeren 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde teşekkül edecek Türk - Yugoslav Parla
mentolararası Dostluk Grupunun mütekabiliyet esas
ları çerçevesinde kurulması hususunu Yüce Genel 
Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği Parlamentolararası Dostluk Grupunun mü
tekabiliyet esasları çerçevesinde kurulmasına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/850) 

BAŞKAN — Bir başka Senato Başkanlığı tezke
resi vardır. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül ede

cek «Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği Parlamentolararası Dostluk Grupu» nun müteka
biliyet esasları çerçevesinde kurulmasının uygun bu
lunduğuna dair Müşterek Başkanlık Divanı görüşünün 
Genel Kurulların tasvibine sunulması, Müşterek Baş
kanlık Divanının 17 . 6 . 1976 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

— 812 — 
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Yüksek Genel Kurulun tasvibine ar2 ederim. 
Saygılarımla. 

Macit Zeren 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Vekili 
BAŞKAN — Saym üyeler; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde teşekkül ede

cek Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Parlamentolararası Dostluk Grupunun mütekabiliyet 
esasları çerçevesinde kurulması hususunu Yüce Ge
nel Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Romen Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi Başkanı riyasetinde bir Romen Parlamento 
heyetinin memleketimize davet olunmasının uygun 
bulunduğuna dair Başkanlık tezkeresi. (3/851) 

BAŞKAN — Başka bir Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi vardır. 

Genel Kurula 
Yapılan ziyaretin iadesine imkân sağlamak üzere, 

Romen Sosyalist Cumhuriyeti Büyük Mille't Meclisi 
Başkanı riyasetinde bir Romen Parlamento heyetinin 
memleketimize davet olunmasının uygun bulunduğu 
yolundaki müşterek Başkanlık Divanı görüşünün, 
Genel Kurulların tasvibine sunulması, Müşterek Baş
kanlık Divanının 17 . 6 . 1976 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Genel Kurulun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Macit Zeren 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Vekili 

BAŞKAN — Yapılan ziyaretin iadesine imkân 
sağlamak üzere, Romen Sosyalist Cumhuriyeti Büyük 
Millet Meclis: Başkanı riyasetinde bir Romen Parla
mento Heyetinin memleketimize davet olunması hu
susunu Yüce Genel Kurulun oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Toplumu etkileyen şiddet olaylarının köken
lerini, nedenlerini araştırmakla görevli komisyon baş
kanlığının; Bursa ve İzmir'e bir altkomisyon gönder
mesine ve altkomisyon üyelerine yolluklarına mahsu
ben avans verilmesine dair tezkeresi. (3/847) 

BAŞKAN — Bir komisyon tezkeresi vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini, 

nedenlerini araştırmakla görevli Komisyonumuz, 
Bursa ve İzmir'de araştırma yapmak üzere Konya 

Senatörü Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'mn Başkanlığın
da, Tabiî Senatör Saym Suphi Gürsoytrak ve Bolu 
Senatörü Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ten kurulu bir 
altkomisyonun bu illere gönderilmesini lüzumlu gör
müştür. 

Bilgilerini ve kendilerine yolluklarına mahsuben 
1 500'er lira avans verilmesini saygıyle arz ve rica 
ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Sayın üyeler, toplumu etkileyen şid
det olaylarının kökenlerini, nedenlerini araştırmakla 
görevli Komisyonun; Bursa ve izmir'de araştırma 
yapmak ihtiyacını karşılamak üzere Sayın Erdoğan 
Bakkalbaşı'nın Başkanlığında, Sayın Suphi Gürsoytrak 
ve Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ten teşekkül edecek 
Heyete, bu tetkiklerini yapabilmek üzere 1 500'er lira 
avans verilmesi hususunu Yüce Genel Kurulun oy
larına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir,, 

5. — Toplumu etkileyen şiddet olaylarının köken
lerini, nedenlerini araştırmakla görevli komisyon baş
kanlığının; Trabzon'a bir altkomisyon göndermesine 
ve altkomisyon üyelerine yolluklarına mahsuben 
avans verilmesine dair tezkeresi. (3/848) 

BAŞKAN — Aynı Komisyon tarafından veril
miş başka bir talep vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini, 
nedenlerini araştırmakla görevli Komisyonumuz, 
Trabzon'a Tabiî Senatör Sayın Ahmet Yıîdız'm Baş
kanlığında İstanbul Senatörü Sayın Fevzi Hakkı Esat-
öğlu ve Gümüşhane Senatörü Sayın Ömer Naci Boz-
kuıftan kurulu bir altkomisyon göndermeyi lüzum
lu görmüştür. 

Bilgilerini ve yolluklarına mahsuben 1 0Ö0"er lira 
avans verilmesini saygıyle arz ve rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sali'h Tanyeri 

ÖMER NACİ BOZKURT (Gümüşhane) — Ayrıca 
bir yolluk almaya lüzum var mı? Zaten maaşları
mızın yarısı kadar yolluk alıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu özel bir Komisyon ola
rak öze! görevlendiriliyor. O verilen yolluklar Yüce 
Senato üyelerinin kendi seçim bölgelerindeki veya
hut diğer fevkalâde hallerde kendilerinin lüzum gö
recekleri seyahatlerle ilgilidir. Özel görevlendirildikle
rine göre, ayrıca kendilerine yolluk veriliyor. 
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Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini, 
nedenlerini araştırmakla görevli Komisyonun; Trab
zon'a Tabiî Senatör Sayın Ahmet Yıldız'ın Başkan
lığında gönderecek olduğu Heyet üyeleri Sayın Fevzi 
Hakkı Esatoğlu ve Sayın Ömer Naci Bozkurt'a biner 
lira avans verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Naim Talâ'nun, 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/270) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Senato Başkanlığına 
gönderilmiş bir istifa mektubu vardır. Yüce Genel 
Kurulun bilgilerine sunuyorum. 

Senato Başkanlığına 

Son zamanlarda deruhte etmiş olduğum bir görev 
sebebiyle Senato üyeliğinden ayrılmak kararını almış 
olduğumu zatıâlinize şifahen ifade etmiştim. 

Bu kere Senato üyeliğinden istifa ettiğimi teyiden 
arz eder, gerekli muamelenin ifasını müsaadelerini
ze sunar, Senato üyelerine bundan sonraki çalışma
larında başarılar dilerim. 

Saygılarımla. 
Naim Talû 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özer in, Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımlar ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi (10/49) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir arattırma öner
gesi vardır, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alınmadan 

birçok sınaî tesislerin kurulacağı yer ve zaman hak
kında Hükümetin dört kanadı ilân yarışına koyul
muşlardır. 

Yaklaşan seçim için oy imal etmeyi amaçlayan 
bu hayalî fabrikalarla 'halkımız 'kandırılmakta ve 
Devletin yatırımları tutarsız temellere gömülmekte
dir. Böylece 3 ncü 5 Yıllıik Kalkınma Planı, keyfi 
uygulamalarla kendi ana hedeflerinden saptırılarak 
politik çıkar hedeflerine yöneltilmîştir. 

Özellikle, demir - çelik sektörü 'ile ilgili 3 ncü 
Plan hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Ereğli ve İs
kenderun tesislerinin •tevsiyatı durmuş, 4 ncü demir 
- çelik tesisinin kuruluşunda Planın öngördüğü en 
büyük kapasite ölçeği zarar verici bir ölçüye düşü
rülmüş bulunmaktadır. Bu tesisin yılda 3,6 milyon 

ton ham çelik üretmesi ve daha sonraki tevs&yatla 
10 milyon tona ulaşması gerekirken, 1,2 m'ilyon ton 
üretecek kapasiteli olacağı öğrenilmiştir. 

Bu sakat uygulama ikararı, Devlet Planlama Teş
kilâtından saıklı tutulmakta ve hileli yollarla onun 
olumlu görüşü alınmaya çalışılmaktadır. Şöyle ki: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Devle* Planlama 
Teşkilâtına bir yazı gönderilmiştir. Bu yazıda, fizi
bilite raporunun ilişik<Ce olduğu, buna göre işlem ya
pılarak Yüksek Planlamaya gönderilim'esi 'istenmiştir. 
Fakat, iliişıiıkte fizibilite raporu çıikmamıştır. Bu 
yüzden Devlet Planlamaca bir işlem yapılamayınca, 
bu defa da Başbakan tarafından iki defa yazı yazı
larak, Devlet Planlama Teşkilâtı zorlanmaya başlan
mıştır. 

Fizibilite raporunda çok küçük ibir tesisin Sivas'ta 
kurulacağı öngörüldüğü için, Devlelt Planlamaca uy
gun görülemiyeceği endişesini duyan Hükümet, bu 
raporu Planlamaya göndermekten kaçınmıştır. An
cak, Devlet Planlamanın gözü kapalı olarak Yüksek 
Planlamaya sevk edişi ile siyasî organ olan ttu 'kuru
luşun onayından geçire bileceklerini hesap etmişler
dir. Çünikü, bu kuruluşun Başkanı, Başbakan, üyeleri 
3 ıbakan ile bür müsteşarın çoğunlukta olduğu oilin-
mektedir. Bunlar, azınlıkta kalacak: Devlet Planla
ma Teşkilâtının d'iğer üyeleri karşısında bu salkat 
uygulamayı Bakanlar Kurulunun kararına kolayca 
sunmuş olacaklardır. 

91 ve 77 sayılı Kanunlara göre, Devlet Plan
lama Teşkilâtına fizibilite raporunun gönderilmesi 
ve onun değerlendirmesi gerekirken, Hükümet bu 
kanunlara itaat etmemektedir. Gene bu kanunlara 
göre Devlet Planlama Teşkilâtı Türkiye Demir -
Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğünden mastar planı 
istediği halde gönderilmemiştir. 

Fizibilite raporu Planlamaya gelmeden ve onun 
görüşü alınmadan bu tesisin kuruluş yerinin Sivas 
olacağının 1975 yılında Başbakan ve daiha sonra or
tak partilerin genel başkanlarınca ilân edilmesi mev
cut yasalara aykırıdır. 

Sivas'ın Körtuzla ve Direkli semtlerinde kurulaca
ğının açıklanması ise, kamulaştırma yönünden Dev
leti büyük ölçüde zarara sokacağı gitti, halk ara
sında çeşitli dedikoduların yayılmasına da yol aç
mış (bulunmaktadır. 

Önemli ölçeklerdeki sanayi projelerinin fizibilite 
çalışmalarında ve yer seçimimde en başta ekonomik 
ve daha sonra sosyal kriterlerin esas alınması Kal-
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kınına Planmca öngörüldüğü halde, Cephe Hüküme
ti (ken'di politik çıkarlarını, siyasî tercih olarak planın 
önüne almış bulunmaktadır. 

Sonuç: Devlet Planlama Teşkilâtı, Hükümet ve 
parti planlama teşkilâtı haline sokulmaya zorlan
maktadır. Onun İstediği mastar planı İte, fizibilite 
ratporu kendisinden saklanarak anayasal görevine en
gel olunmaktadır. Böylece Kalkınma Planının uy
gulanmasında bu teşkilât devre dışı bırakılmakta
dır. Bu suretle Devlet yatırımlarını israf eden ve ha
yalî yatırımlarla halkımızı aldatanlar hakkında Ana

yasanın 88 ve İçtüzüğün 133 ncü maddeleri uyarın
ca Senato Araştırması yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Malatya Senatörü 
Hamdı Özer 

BAŞKAN — Araştırma önergesi Yüce Genel 
Kurulun .bilgilerine sunulmuştur. İçtüzüğümüzün il
gili maddesi gereğince gerekli işlem yapılacaktır. 

Sayın üyeler, gündemimizin sorular kısmına ge
çiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T. P. A. O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18.7. 1974) 

BAŞKAN — Saym Arıkan?... Burada. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam veya yetkili 

şahıs?... Yoklar. 
Sorunun görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

iBAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Burada. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı veya bir yet

kili şahıs?.. Yoklar. 
/Sorunun görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ha
lil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu : (6/52) (Ve
riliş tarihi: 18.5 . 1974) 

iBAŞKAN — Sayın Haldi Özmen raporludur. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Sorunun görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
ge'nin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6159) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1.11. 1975) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Burada. 
Sayın Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/62) (Veriliş tarihi : 3.11. 1975) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?.. Buradalar. Sa
yın Başbakan?.. Yoklar. Soru bu sebeple ertelenmiş
tir. 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21 . 4. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler?.. Yoklar. 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27.4. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Buradalar. 
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Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü soru
su. (6/70) (Veriliş tarihi : 13.5 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Buradalar. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/71) 
(Veriliş tarihi : 15.6. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yoklar. 

Sayın Başbakan?.. Yoklar. 

Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

12. —Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin istih
dam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) (Gün 
deme giriş tarihi : 5.7. 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Buradalar.. 

Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı?.. Yoklar. 

Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemimizin Araş
tırma Önergeleri kısmına geçiyoruz. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektro fer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

BAŞKAN — Sayın Derbil?.. Yoklar. 
Sayın Gürsoytrak?.. Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

9, — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaat ly-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da vu-
kubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/27) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/40) 

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

V. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- İçel A lata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu. (10/19) (Dağıtma tarihi : 
6.7. 1976) (1) 

BAŞKAN — Sayın Araştırma Komisyonu?.. Bu-

10' 19 numaralı rapor tutanağın sonuna ekli
dir 

radalar. Efendim, Komisyon raporu okunacaktır, 
buyurunuz. 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçel Senatörü Doktor Lûtfi Bilgen'in îçel Al ata 

| Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulu hakkında Cum-
, huriyet Senatosu Araştırması isteyen önergesi üze-
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rine Genel Kumlun 20 . 1 . 1976 tarih ve 26 sayılı 
Oturumunda kabul edifen 11 kişilik Araştırma Ko
misyonu : 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

îçel 
Lûtfi Bilgen 

Adana 
Hayri öner 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Samsun 
Ziya Gökalp Mülayim 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 

Sabahattin Özbek 
Yozgat 

E. Süleyman Ergin 

Üyelerinden teşekkül etmiştir, tik toplantısını 
23 . 3 . 1976 tarihinde yaparak, Başkanlık Divanı 
aşağıdaki gibi kurulmuştur: 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye 
Sabahattin Özbek 

Sözcü 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin öztürk 

Başkan — Sayın üyeler; 

Komisyon raporu 2 Temmuz 1976 tarihinde bası
larak sayın üyelere dağıtılmıştır. Rapor elimizdeki 
tutanaklara göre, 12 sayfadan müteşekkildir. Rapo
run daha evvel sayın üyelerimiz için incelenmiş ol
ması hususu gözönünde bulundurularak, raporun tü
münün okunup okunmaması hususunu Yüce Genel 
Kurulun oylarına sunacağım efendim. 

JRaporun tümünün uoJkunmsını -kabul edenler. Ra
porun tümünün okunmamasının kabul edenler... 
Okunmaması hususu kabul edilmiştir efendim. 

Rapor üzerinde müzakere açıyoruz efendim. Ra
por üzerinde söz isteyen sayın üye var mı efendim? 
Söz isteyen sayın üye olmadığına göre bu konu ile 
ilgili olarak Hükümet adına görüşmek isteyen bir yet
kili var mı efendim?. Yoklar. 

Sayın üyeler, rapor üzerinde görüşme açılmış ve 
rapor hakkında görüşmek isteyen herhangi bir üye 
olmadığı gibi, Hükümet adına da rapor hakkında 
görüşmek isteyen bir üye bulunmamıştır. Bu sebeple 
rapor ile ilgili görüşmeler bitmiştir. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Erim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, şimdi bahis mevzuu raporun dağıtıldığını 
ifade buyurdunuz. Burada dağıtılmış olan rapordan 
yok. Bu raporu okumadım, benim gibi okumayan bir 
çok üyeler de vardır. Hiç kimse de izahat vermedi, 
ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi geldi bu rapor. 

BAŞKAN — Her sayın üyenin Cumhuriyet Se
natosu binası içerisindeki dolabına bu raporlardan 
birer tane atılmıştır. Üzerinde 2 Temmuz 1976 tari
hi vardır; \ani üzerinden 11 gün süre geçmiştir. 

Bunun dışında, sayın Erim; biraz evvel Yüce Ge
nel Kurula bu hususu izah ettim, açıkladım. Oylama 
yaptık, oylamadan sonrada lütfettik bu şekilde. Ra
porun okunup okunmaması hususunda oylama yaptık. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu şe
kilde geçiştirildi. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı geçiştir
mez. Sayın Nalbantoğlu. Üyelerin huzurunda üyelere 
açık konuşuyoruz. Söz isteyeni soruyoruz, «Söz iste
yen var mı?» diyoruz, yok. Hükümet adına söz is
teyen olmuyor tabiî, Üyeler adına konuşma olmayınca. 

İV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir Çelik Fabri
kalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/47) 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?.. 
Yoklar. Bu sebeple önergenin görüşülmesi ertelen
miştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, seçimler konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/48) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Hükümet i.dına görüşmek isteyen bir sayın üye ol
masa dahi, İçtüzüğümüze ve Danışma Kurulu kararı
na müsteniden yapılan, ilâve edilen dipnotu gereğince 
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Sayın Nalbantoğlunun önergesinin görüşülmesifte baş
lanıyor. 

Evvelâ önerge okunacak efendim, buyurun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda gerekçesini açıklayacağım önergemin 

dayanağı nedenlerle bu yıl ki tüm belediye ve muhtar 
ara seçimlerinde Hükümetin seçim davranışları hak
kında Senato araştırması açılmasını saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

28 . 6 . 1976 
Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Sayın Başkan 
Gerekçe izahı : 
Bildiğiniz üzere 14 Ekim 1975 tarihinde Türki

ye'mizde 27 ilimizde Senato 3/1 yenileme seçimleri 
ile bazı illerimizde de milletvekili ve senatör ara se
çimleri yapıldı. 

Bu seçimlere gitmeden önceki günlerde ve se
çim propagandası günlerinde kamu kuruluşlarının 
diğer illerdeki bütün personel, makine yatırım ola
naklarının seçim yapılan illere aktarıldığını gözleri
mizle gördük. Örneğin; Karayolları, YSE, DSİ ve 
Toprak - Su Genel Müdürlüklerinin bütün makine 
ve personeli ve kadastro ekipleri bu seçim illerine 
yığmak yapildı. 

Bir köyde içme suyu yapılırken, diğerinin yolu
na dozer, diğer bir köy yoluna grayder, birisine 
afet evi, diğerine deprem evi, birinde sulama suyu, 
diğer birinde programda olmasa bile kadastro ekibi 
çalıştırıldı. İçme suyu programda olmayan köyler
de bile bir şeyler yapıyorum görüntüsünü vermek 
için su boruları getirilip muhtarın kapısı önüne dö
küldü ve muhtara teslim edildi. Demir, kereste ve 
çimento dökülen köyler bile oldu. Seçimin bazı ko
mando ve militanlarca ne türlü bir tedhiş ve terör 
havası içinde geçtiği ve geçiştirildiği de bilinen, gö
rülen ve gazete sayfalarını dolduran haberlerdendi. 

Ayrıca, gümrüklerden bağışlanan ve dağıtılan 
sebil eşyanın fark edilebilenleri için açılmış soruş
turmalar da, o günlerden beri hâlâ komisyonumu
zun uyutulan konuları arasındadır. Bu sevile ile Ko
misyon Başkanımızı da kınadığımı bildirmeliyim. 

Neyse seçimler bitti. Dozerler, grayderler, ka
dastro ekipleri geldiği illere döndüler. Programı da 
olmadığı için yapılmayacağı nedeniyle yanlış gön
derilmiş olan demir, kereste, çimentolar da biraz 
fire ile tabiî bu fire de köylünün gözünü boyamak 

için gelen parti veya il müdürlüğü elemanları yetki-
| lileri ile. işbirliğine girmiş olan senaryo hazırlayıcı 
ı muhtara el kiri kabilinden, «Bal tutan parmak ya

lar.» misali terk edilip bulunabilenle yetin ilerek to
parlanıp götürüldü. 

Kayıtlarda ambar zayiatı olarak işlenip forma
litesi de tamamlandı. 

O seçimler her partinin övüncesiyle sonuçlandı. 
Şimdi bir aydan beri de bazı ilçe, kasaba bele

diye ve muhtar ara seçimleri yapılmaktadır. Yine 
aynı yöntemler uygulanmaktadır. 7 Haziran 1976 
tarihli Cumhuriyette D. P. Genel Başkan Yardımcı
sı Dr. Faruk Sükan'ın şu eleştirisini birlikte okuya
lım : 

«MC yeni kurulan kasaba belediyesi seçimleri 
için baskı yapıyor» başlıklı çerçeve içindeki yazıda 
Sayın Sükan; Hükümetin kasaba belediye seçimleri 
münasebetiyle uyguladığı partizanlık hakkında bir 
demeç vermiş;» yeni kurulan kasaba belediye seçim
leri münasebetiyle Hükümet, özellikle A. P. li ba
kanlar pervasızca partizanlık yapmakta, vatandaşı 
baskı ve tehdit altında bulundurmaktadırlar. A. P. li 
bakanlar kendi adaylarına oy verilmediği takdirde 
Devlet hizmetlerinden ve imkânlarından kasabaları 
ve vatandaşları mahrum bırakacaklarını beyan ve 
tehdit etmektedirler,» demektedir ve devam etmek
tedir. 

«Sırf rey alabilmek için propaganda olmadığı 
halde yollara seçim grayderleri gönderilmekte, elek
triksiz ve susuz köylere elektrik direkleri ve su bo
ruları atılmakta ve açıkça seçimlerde kendilerine rey 
verildiği takdirde, bunların kullanılacağı; aksi hal
de hiçbir hizmet gelmeyeceği yolunda önceleri çok 
denenmiş adi, aşağılık baskı usulleri kullanılmakta
dır. Hükümetin kanunsuz ve partizanca tasarrufla
rına vasıta ve ortak olan bazı idarecilerle Devlet gö
revlileri de tesbit etmiş bulunuyoruz. Lâyık olma
dıkları halde, ancak iktidardaki şahıslara yaranmak 
suretiyle mevkiler işgal eden ehliyetsiz ve partizan 
idareciler ve görevlilere şunu hatırlatmak isteriz ki; 
kendilerini kanunların pençesinden ve hesap vermek
ten uşaklık yaptıkları efendileri bile kuratamayacak-
tır.» diye bitirmiştir sözünü. 

Unutulmamalıdır ki, «Pilot seçimler» çok kez 
yapay başarılar sağlar. Bu başarılar geçicidir. Hükü
metin veya Hükümetteki partinin bir bölgede top
lamasına, sonra buradan aldığı sonuçlan propagan
dasında konu olarak kullanılmasına çok rastlanmış
tır. 1950 - 1960 arasında da Demokrat Parti bu yön-
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temi çok kullanmıştır; ama neye yaramıştır? Şimdi 
seçim çevrem olan Erzurum'dan yukarıdaki.. izah ve 
ikazlara uyan somut bir iki örnek sunmak istiyorum: 

Erzurum ilinin Karayazı ilçesi Kopal ve Pasin-
lerin Yağan kasabalarında 6 Haziran 1976 Pazar gü
nü belediye seçimleri yapıldı. Bu iki belediye seçim
lerini C. H. P. adayları kazandığı halde sonradan, 
Kopal Belediye Başkanı Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca tarafından tazyik edilerek C. H. P. den isti
fa ettirilerek A. P. ye kaydedilmiştir. Bu seçimler ve 
sonuçları hakkında- bilgi edinmemiz için 8 Haziran 
ve 10 Haziran 1976 tarihli yerel Devrim gazetesini 
ilişikte sunuyorum. Yine Erzurum ilinin İspir ilçe
sine bağlı Pazaryolu bucağında boşalan belediye baş
kanlığı seçiminde Hükümetçe ne gibi baskı ve prog
ram dışı çalışmaları yerinde tespit için 19 Haziran 
1976 tarihinde bucak merkezine gittiğimde gözle
rimle görmüş bulunuyorum. 

Benim gördüklerimi Erzurum M. S. P. Milletve
kili Zekâi Yaylalı ve beraberindeki il örgütü görev
lileri de ve bucaktaki M. S. P. ye oy kullanan sayın 
hemşehrilerim de nefret ve iç burukluğu içinde gör
müşler ve izlemişlerdir. Bu bucakta seçimin baskı 
ve partizanlık kahramanları ise. başrollerde A. P. Er
zurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım, İspir A. P. 
ilçe başkanı ve İspir ilçe başkanının oğlu olup Er
zurum YSE İl Müdürü olan mühendistir. Filmin 
kahramanları bunlar, senaryosu Pazaryolu bucak 
ara yolları ve seyircileri bucak halkı ile bizlerdik. 
Bu filmin tafsilâtını da size Erzurum ilinde çıkan 
Devrim Kazetesini sunmak suretiyle konuyu uzat
madan vermek istiyorum. 

Sayın Parlamanterler : 
Bir kasaba belediyesini veya bir köy muhtarlığı

nı kazanmak veya kaybetmek önemli değildir. Mül
kün temeli adalettir. Adalet Partisi değildir. 

Adaletin temelini sorsanız o da ahlâktır. Ah
lâk da; törelere, yasalara, hak ve hukuka hürmetle 
vatandaşın akıl ve vicdanına saygı ile kazanılır veya 
kurtarılır. Ne Kopal Belediye Başkanını tazyikle 
partisine geçirmeyi temin etmek, ne Pazaryolu hal
kını tazyik ve tehdit etmekle ve yasalara uymayarak 
davranışlar ve çabalar içinde olmakla onların vic
danlarına tazyik yapmak, bir belediye başkanı veya 
belediye seçimi kazanmak bir şey kazandırmaz; ama 
bunu yapan ve yaptıranlara çok şey kaybettirir. 

İşte bu üç seçimde olsun, hemşehrilerimin zede
lenmiş olan vicdanlarını tamir etmiş olmak için ol
masa bile, bir merhem sürme mesabesinde de olsa, 
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yukarıki günahları işleyen seçim şövalyelerinin kılıç 
ve mızrağını verip, o yörelere kadar salmış ve ka
nunsuz eylemlere İtmiş olan Hükümetin davranışları 
konusunda açılacak Senato araştrıması için gerekçe
mi saygı ile sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzrum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyle selâmla
rım, 

Şimdi önergemde belirttiğim üzere, filmin son 
sayfasından birkaç paragraf okuyarak durumu tak
dirlerinize arz edeceğim. 

5 Temmuz 1976 Pazartesi tarihli yine yöresel 
Devrim gazetesinde şu yazıyı okuyoruz : 

«A. P. Belediye başkanı seçimini kazanınca, 
.YSE nin seçim makinaları iki gün sonra Nurgâh'tan 
alındı. 

Devrim Haber Bürosu 
Erzurum - Özel 

6 Haziran'da İspir'in Nurgâh Pazaryolu belediye 
başkanlığı seçimlerinin yapılması nedeniyle A. P. li-
ler burada seçimleri kazanmak için YSE nin dozer 
ve kamyonlarını bu bucağa seferber ederek, YSE İl 
Müdürü de başlarında olmak kaydiyle seçimlere iki 
gün kala olanca güçleriyle çalışmaya başlamışlardı. 
Yapılı yollara kum dökerek stabilize yol yapmaya 
başlamışlardı. Buna M. S. P. li adayın kazanması 
için Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğüne ait do -
zer de karışmıştı; fakat Karayollarının dozeri YSE 
nin dozerini alt edemedi, seçimi A. P. lilere kaptırdı.» 

Evet, A. P. liler seçimleri kazandıkları takdirde 
Nurgâh'ın su sorunları çözümlenmediği gibi, çalışan 
YSE araçlarını da alıp gideceklerdi. Bu bir nevi 
Nurgâh'lı seçmenleri tehdit oluyordu. «A. P. lilerin 
bu tür politikalarının geçersiz olduğu, yapılanların 
bir seçim yatırımı olduğunu, seçimlerden sonra bu 
makinalarm tekrar geri götürüleceğini, yapılan bas
kıların bir sonuç vermeyeceğini, onun için Nurgâh'-
lılardan diledikleri adaya oy vermelerini...» M. S. P. 
Milletvekili Zekâi Yaylalı söylerken, A. P. lilerin 
seçmenlere baskı yaptıklarını da açıklamıştı. 

Evet, öğrendiğimize göre, Nurgâh'ta çalışan YSE 
araçları Salı günü, hemen daha seçim mazbataları 
Erzurum'a ulaşmadan geri alındığı bildirilirken, ya
pılanların bir seçim propagandası olduğu Nurgâh'-
lılar tarafından anlaşılmış, A. P. lilerin bu tutumu 
onlara oy verenler tarafından nefretle karşılanmış
tır. Bu da filmin son bölümü. 
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Takdir Yüce Senatonundur. Hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Nalbant-
oğiu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu filmi 
bedava mı seyrediyoruz? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bir oturumdur be
deli. Nerede bedava? 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, tarafınızdan veril
miş bir söz önergesi varsa da, İçtüzüğümüzün ara-j-

* 
trrma önergeleriyle ilgili hükümlerine göre size söz 
vermek imkânını bulamıyorum. Çünkü, önerge sa
hibi konuşur ve Hükümet adına konuşacak varsa, 
onun konuşacağını ilgili madde tasrih buyurmuştur. 
Çok özür dilerim. 

Bu konuda konuşmak isteyen bir Hükümet uya-
si var mı efendim?.. Yok. 

Olmadığına göre Sayın Nalbantoğlu'nun öner
gesi ile ilgili olmak üzere.... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul hakkında lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, buyurun; rica ederim 
efendim, tabiî buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan. 
muhterem arkadaşlarım; 

Bir usulsüzlüğe, mani olmasak bile, huzurları
nızda tescil etmek için söz almış bulunuyorum. 

Şimdi araştırma önergelerinde kasıt, bir mev
zuun araştırılarak Meclise salih ve salim bilgi veril
mesini temin maksadına matuftur. Bunun başka 
memleketlerdeki ismi, bütün dünya parlamentola
rında, içtüzüklerindeki ismi «Anket Parlamenter» 
dir; bilgi edinme müessesesidir. 

Şimdi buraya geliyoruz, şu önergeyi dinledik, 
usulsüzlüğe işaret etmek istiyorum; şurada önerge 
şimdi baştan aşağıya bir suçun, hukukta işlenmiş 
bir suçun izahını yapmaktadır, açıklığını yapmakta
dır, delillerini göstermektedir. Ne suretle Devlet 
mallarının alındığını, yollarda ne suretle suiistimaller 
yapıldığını, nasıl partizanca baskılar yapıldığını, bu 
söylediklerinin hepsi Türk Ceza Kanununa göre ve 
diğer kanun ve mevzuatlarımıza ve Seçim Kanunu
muza göre tamamen suçtur. 

Şimdi, suç olan mevzuda araştırma yapılmaz. 
Suç olan mevzuda soruşturma yapılır. Soruşturma
nın yeri de Yüce Cumhuriyet Senatosu değildir. Bu
nu Hükümet erkânından birisi yapmışsa, yeri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısıdır. 
Birleşik Toplantı içtüzüğüne göre oraya önerge veri

lir, soruşturma .hazırlık .komisyonu kurulur. Soruş
turma hazırlık komisyonunun kurulması için, ma
lumları hiç 'bir oylamaya ve saireye lüzum yoktur. 
Komisyon kurulur, kendiliğinden çalışmaya başlar. 

Şimdi suç olan mevzuu buraya getirdiğimiz za
man, o zaman yetkiler meselesi crtaya çıkar. Burası 
yargı mercii değildir. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Suç olduğu kesin 
olarak bilinmiyor ki? 

REFET RENDECİ (Devamla) — Kanun yapma 
mercii ve denetleme merciidir. Denetleme ve yargı 
merciine bir suçun soruşturmasını yaptırmanız, o za
man yetkiler karışır; yetkilerde tedavül husule gelir, 
Bu da işte, memlekette bir anarşinin, hukuk anarşisi
nin ifadesi olur. 

Bu hususu yüksek huzurlarınızda belirtmek için 
söz aldım. Bu önerge tamamen suç isnadını ve suçu 
işleyenleri göstermektedir. Sadece Türk Ceza Ka
nununun hangi maddesinin ihlâl edildiğine dair mad
deyi koymamıştır. Bunun dışında önergenin, bir so
ruşturma önergesinden farkı yoktur. Bunun neresini 
araştıracaksınız? Bu falan yerde, falan mevzuun mem
lekete iyilik getirdiğini veya 10 sene sonra nasıl ola
cağını getirmiyor ki? İşlenmiş bir suçun soruşturul
masını ve delillendirilmesini getiriyor. 

Bu sebeplerle. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Suçun 
işlendiği belli. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Maalesef yeri 
orası Beyefendi. İşte !biz de onu söylüyoruz; bura de
ğil yeri, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik top
lantısıdır. Tüzüğü de var; nasıl soruşturulacağı, nasıl 
yapılacağı orada kesinlikle belli edilmiştir. Bunun gibi 
daha birçok önergeler bu Heyette böyle geçmiştir. 
Bendeniz onları şu Celsede sadece bu şekilde açıklı
ğa kavuşturmak için meseleyi ortaya getirmeye çalış
tım. 

Sayın Başkana da gösterdikleri müsamahadan do
layı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Rica ederim; teşekkür ederiz Sayın 
Rendeci. 

Sayın Rendeoi, Yüce Genel Kurul önergeyi din
lediler, konuşmacıyı dinlediler. Eğer, sizinle aynı fi
kirde olurlarsa, bir Araştırma Komisyonu kurulması 
hakkında menfi mütalaa, oy izhar buyururlar. O za
man Araştırma Önergesi sahibi de gerekeni yapar. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Bu önergede zil ça
lalım. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Oğuz, zilin ne za
man. çalınacağı îçCüzüğümüzde açıkça tasrih edilmiş
tir. Ancak, açık oylamalar esnasında Başkanlık Di
vanı zil çalmakla yükümlüdür. Bunun dışında, her 
işarı oylamada, «Çoğunluk var mı, yok mu; kim var, 
kim yok?» diye biz murakalbe ederek zil çalmaya 
kalkarsak, müzakerelerin seyrini biz de kaçırırız ve 
o zaman şahsiliğe ve keyfiliğe bir ölçüde kaçmak 
imkânını Başkanlığa vermiş olursunuz. 

Onun için müsaade buyurun, Tüzük hükümlerini 
biz olduğu gibi uygulayalım. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Dışarıya alışkın olanlar 
hep dışarıya çıkacaklardır, o zaman da. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Araştırma önergesi dinlendi. Bu arada, bundan 
sonra önerge sahibi Sayın Nalbantoğlu görüştü. Sa
yın Rendeci usul hakkında görüşmelerde bulundu. 
Sayın Nalbantoğlu'nun Araştırma önergesi ile ilgili 
olmak üzere bir Hazırlık Komisyonu kurulması Yü
ce Genel Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Araştırma Komisyonu 
kurulması hakkındaki önerge ile ilgili olmak üze
re bir Araştırma Komisyonu kurulması talebi red
dedilmiştir efendim. ; 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş- | 
kan, bir hususu ifade etmek isteyeceğim ! 

BAŞKAN — Buyurun. j 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, | 

zatiâlinizin bir açık oylama gerektiği zaman zil ça- } 
lınacağına dair beyanınız hakikaten İçtüzüğe uy- J 
gun. Ama, bizim 1 5 - 1 6 senelik tatbikatımızda yal- ! 

V. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — 29 . 7 . 7970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili 11 numaralı 
tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/119; 
C. Senatom : 2/107) (S. Sayısı : 607) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin konular 
kısmına geçiyoruz. 

Sayın üyeler, 1318 sayılı Finansman Kanunu ile il
gili değişiklik teklifinin müzakerelerine haşlamış ve 

(1) 607 S. Sayılı basmuyazı 1 . 7 . 1976 tarihli 
84 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

nız açık oylama yapılacağı zamanlarda değil, diğer 
müzakereler esnasında, Hükümetin söz aldığında, mü
him meselelerde, bütün oylamalarda da bu zil çal
ma meselesi başkanların tatbikatı olmuştur. 

Şimdi zatiâîiniz buyuruyorsunuz ki, «Tüzüğe uy
gun olarak sadece açık oylamada zil çalınır, bunun 
dışında çalınmaz.» Ben istirham ediyorum; bu hususu 
Başkanlık Divanı tekrar tezekkür buyursun ve şim
diye kadarki tatbikatın zararını değil, faydasını 
gördük ve bir alışkanlık da vardır Cumhuriyet Se
natosunda; Umumî heyetlere zor gelir bazı arka
daşlarımız. Zil çalınınca salona teşrif edeier( Bu ba
kımdan arkadaşların tekrar içeriye girmelerini te
min için zil çalmanın faydalı olduğu kanısındayım. 
Eğer zil çalsaydı, bu önerge belki de ka^ul edilebi
lirdi; şimdi reddedildi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Başkanlıkta bulunan arkadaşınıza öyle zannedi
yorum ki, keyfî hareket etme imkânını tanıyan bu 
uygulama, tatbikatta da çok zordur. Tasavvur buyu
run ki, bir kanun geliyor önünüze, arka arkaya 15, 20, 
30, 40 maddesi var; her maddenin oylamasında, her 
Hükümet sözcüsünün söz almasında, her grupun ay
rı ayrı sözcülerinin söz almasında Başkanlık Diva
nı, bir de içerideki üyelerin dışarı çıkı^ çıkmadı
ğını, dışarıdaki üyelerin içeriye getirilmesi hususu
nu tanzim etmeye kalkarsa, arz ediyorum; hem key
fîlik olabilir, ileride, (Hepimiz insanız) hem de uygu
lama çok zordur. Buna rağmen, Sayın Ege'nin bu gö
rüşünü ilgili mercide görüşüp bir karara varma yolla
rını arayacağız. Efendim. 

İŞLER (Devam) 

teklifin 1 nci maddesi kabul edildikten sonra, 2 nci 
maddesinin görüşüldüğü sırada Komisyon, teklifin 2 
nci maddesini görüşmek üzere geri almış idi. Komis
yon, teklifin 2 nci maddesini tanzim ederek Başkanlık 
Divanına vermiş bulunmaktadır. 

Komisyon?.. Hazır. 

Hükümet adına bakanlık temsilcisi?.. Belgeniz da
ha evvel verilmişti efendim; Gelirler Genel Müdürü 
Aykon Doğan, Maliye Bakanlığı adına hazır. 

2 nci madde okunuyor efendim. 
Madde 2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Fi

nansman Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre belediye 
içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı yerlerde faaliyet gös-
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teren mükellefler, İşletme Vergisinden muaftır. (Bu 
Kanuna ekli II numaralı tablonun «B» iş&retli bölü
münde yer olan pozisyonlar hariç.) 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde s:>z isteyen sa
yın üye var mı efendim?... 

SÜLEYMAN E. ERGÎN (Yozgat) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergin. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Kanun, İşletme 

Vergisinin alınmasiyle ilgili olan Finansman Kanu
nunun bir maddesindeki değişikliği öngörmektedir. 

Evvelâ İşletme Vergisinin sebebini arz edeyim. 

Gerçi hepiniz bilmektesiniz; ama tekrarında fayda 
umuyorum. İşletme Vergisi; lükse kaçan, vatandaşın 
alsa da olur, almasa da olur kabilinden ihtiyaç mad
delerinden Devlete gelir temin etmek gayesiyle ko
nulmuş bir vergi sistemidir. Bu verginin mükellefi 
kimdir?.. Doğrudan doğruya bu alışverişleri yapan 
vatandaşlar. İşletmenin veya işletmecinin rolü ise bu
rada sadece bir aracılıktır, Devlet namına tahsildar
lıktır. 

Bu aracılığı hepinizin bildiği gibi 2 şekilde yap
maktadır. Vatandaştan aldığı bu vergiyi, Devlete ve
rirken ya gerçek usulde vermektedir; yani aldığı ver
giyi aynen vermekte veyahut götürü usulde vermek
tedir. Götürü usulde, aldığı vergiye mahsuben muay
yen bir miktar, belirli bir miktar parayı Devlete öde
mektedir. 

İşletme Vergisinin ihdasını doğrudan sebep, he
pinizin bildiği gibi tasarruf bonoları meselesidir. 
Bunu ortadan kaldırmak için düşünülmüş, konul
muş bir vergi; fakat çok iyi düşünülmediği için tat
bikatta birçok problemler doğurmuştur. Aslında bu 
Kanun tablolariyle birlikte büyük ölçüde ıslahata 
muhtaçtır. 

Şimdi önümüzdeki tasarı, bu verginin ihdasına 
dair 1318 sayılı Finansman Kanununun sadece bir 
maddesini; yani 12 nci maddesinde bir değişiklik 
yapmaya dairdir. Bu değişiklik nedir?.. 12 nci mad
de evvelemirde bir muafiyet maddesidir; yani han
gi işletmelerin bu vergiden muaf olacağını gösteren 
bir maddedir. Kanunun aslında bu var; «Muafiyet 
Maddesi» diye başlık var. 

Bu muafiyet nedir?.. Nüfusu 30 binin altında bu
lunan şehirlerdeki bazı işletmeler bu vergiden muaf 
olsun. Kanunun orijinal şekliyle şimdiki değişiklik 
teklifi arasındaki fark, sadece 3 işletmeyi muafiyet

ten kurtarmıştır. Bunlar nedir?. Kuyumcular, sarraf
lar, mücevharatçılar; yani bunlar, nüfu'u 30 binin 
altında olan şehirlerde eskiden İşletme Vergisi ver
mezken, şimdi tekrar İşletme Vergisi vermeye mec
bur tutulmaktadır. İşte değişiklik bu. 

Bu değişiklik şöyle formüle edilmiş. (II) numara
lı muafiyetle ilgili bir tablo var, bu tabloda bütün iş
letmeler I sıra numarasiyle yer almakta; (A) ve (B) 
grupu diye 2 grupa ayrılmış. 

(A) grupundakiler İşletme Vergisinden muaf ola
cak, yeni teklife göre. Eskiden muaf ieğil miydi?.. 
Eskiden de muaftı; fakat (A) grupunda eskiden arz 
ettiğim kuyumcular, sarraflar ve mücevharatçılar da 
dahil idi, şimdi buradan bunları (B) grupuna aktar
mışlar. Bütün değişiklik budur. 

Sıhhî tesisat malzemesi; evini tamir edecek, evine 
sıhhî tesisat malzemesi takacak bir kimse vergi ve
recek; fakat buna mukabil nüfusu 30 binin altındaki 
yerlerde çalgılı gazinolara giden vatandaşlar vergi
den muaf olacaklar. Bunlar gazinoya gitse de olur git
mese de olur; fakat ötekiler için alsa da olur almasa 
da olur diyemeyiz. 

Akla şöyle bir şey gelebilir; «Otomobil sahibi olan 
bir sürü zengin vatandaşlar var, onlardan vergi al- ' 
mayacak mıyız?..» Güzel, onlardan da vergi alalım; 
ama zarurî olarak ihtiyacı olan otomobil sahipleriy
le lüks kabilinden otomobile sahip olan vatandaşla-

Eskiden beri bu vergiden muaf olanlar ile bu ta
sanda vergi muafiyetliklerinin devamı istenenlere ba
kıyoruz. (A) grupunda, içkili çalgılı lokantalar, gazi
nolar, bahçeler, barlar, pavyonlar, diskotekler. Bunla
rın tamamı eğlence işletmeleri. Eğlence işletmelerinin 
dışında ne kadar hizmet işletmesi varsa, bunların hep
si vergiye tabi olacak. 

Gerekçeyi anlayamıyoruz. Gerekçe aslında baş
langıçta da arz ettiğim gibi, vatandaşın lükse kaçan 
eşyalarının alımında, yapsa da olur, yapmasa da olur, 
eğlense de olur eğlenmese de olur kabilinden hiz
metler veren işletmelerden vergi alınmasını öngör
mekteyken, tatbikat tam tersine. 

(B) grupuna bakıyoruz; zaruri ihtiyaç maddeleri. 
Neymiş?.. Oto lâstiği, yedek parça, boya, sıhhî tesisat 
malzemesi. Şimdi düşünün bir kere. Nüfusu 30 binin 
altındaki bir şehirde bir şoför vatandaş, lastiği patla
dığı zaman oto lastiği alacak, İşletme Vergisi ödeye
cek. Bu kendisi için bir kazanç kaynağıdır; yani ken
di maişetini temin etmek için çalışmak mecburiyetin
de olan bir vatandaştan, zaruri ihtiyacını gidermesi 
için yaptığı alışverişten vergi alacağız. 
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rı ayırabilirsek; yani geçim vasıtası şoförlük olan 
bir vatandaşın alışverişiyle, geçim vasıtası şoförlük 
olmayan zengin bir vatandaşm işletme Vergisini ve
rip vermeme mevzuunda kanunen bir ayrım yapabi
lirsek, o zaman zenginden alalım, şoförden almaya
lım; ama zenginden alacağız diye, fakirden de alma
nın, onu da aynı sıkıntıya sokmanın bir anlamı her 
halde yoktur. 

Kaldı ki, «İçkiye alışkın fakir vatandaşlar içki 
içmosin mi?» diyeceksiniz. Onların da içki içmeleri 
mümkün, gazinoya gitmesin, içkisini alsın bakkaldan 
(Vergi ödemeden de alır) gidip evine, radyosunu, te
levizyonunu açıp, çalgılı gazinodaymış gibi pekâlâ 
içebilir; yani o vatandaşın çalgılı gazinoya gitmesi 
şart değil. Fakir vatandaşın içkisini vergisiz içme im
kânı vardır; ama bu tasarıyı kabul ederseniz, fakir 
bir vatandaşın otomobilinin lâstiğini vergisiz alma 
imkânını vermiyorsunuz. 

Esasen, akıl, mantık ve vicdan da zarurî ihtiyaç 
maddeleri için muafiyet bu Kanunda tanınmadı
ğına göre, nüfusu ne olursa olsun, eğlence yenerin-
den de vergi alınması gereğini yine vicdan emreder. 
Bu şekil alsında verginin ihdas gerekçesine de uy
gundur; yani madem ki bir alışverişte fakirle zen
gin arasında bir ayrım yapamıyoruz, o halde bu mua
fiyetin, bilhassa zenginlerin gitme imkânı elan yer
lerdeki muafiyetin bir mânâsı da kalmıyor. Orta
lıkta bir gerekçesi de yok: O halde, bu muafiyet mad
desini tamamen kaldırmak daha doğru olacaktır. 

Esasen başlungıçta da arz ettiğim gibi, bu Kanu
nun büyük ölçüde ıslâhata muhtaç, ama hazır gel
mişken 12 nci madde üzerinde hiç olmazsa eskiden 
beri devam eden haksızlığı bir tarafa iterek, bu hak
sızlığı gidererek, muafiyet maddesini kaldırmamızın 
daha uygun olacağı kanısındayım. 

Onun için şimdi bir önerge veriyorum; 12 nci 
maddenin (A) grupunda olan muafiyetin kaldırıl
ması, daha doğrusu hiçbir muafiyet tanınmaması iş
letmenin cinsi ne olursa olsun, şehrin nüfusu ne olur
sa olsun, bütün şehirlerdeki vatandaşlardan gösteri
len nispetlerde vergi alınmasını öngören bir öner
gem olacaktır. Aslında bu önergenin kabulüyle ka
naatim odur ki, Öteden beri devam eden adaletsiz
likler böylece önlenmiş olacaktır. 

Unutmayalım ki, bu içkili yerlere gidenler var
lıklı vatandaşlardır ve varlıklı vatandaşlardan vergi 
alınması, varlıksız vatandaşlardan alınmasından daha 
normaldir. 

Bunda belki şöyle bir gaye olabilir: «Efendim, 
iç turizmi ve dış turizmi artırmak için nüfusu 30 bi
nin altında olan ufak şehirlerdeki içkili gazinolar
dan vergi almayalım.» gibi bir gerekçe ileri sürülebi
lir; ama aslında bu «Turizm» ismi altındaki işletme
lerin, «Turizm» ismi altında olmayan işletmelerden 
çok daha fazla pahalı olduğunu hepimiz bilmekte
yiz. Bu gibi yerlere gelenler, esasen çok cüzi olan bu 
vergiyi vermekten hiç de kaçınacak cinsten kimse
ler değildir. 

Ben öyle tahmin ediyorum ve öyle zannediyorum 
ki, varlıklı vatandaşların, nüfusu 30 binin altında olan 
böyle sahil şehirlerinde ucuz tatil geçirmek ve Dev
lete vergi vermemek için bu (A) grupunu vergiden 
muaf tutmanın gayreti içerisindeler, işte bu adalet
sizliği önlemek için bir önerge vereceğim. Bu önerge 
de biraz evvel de arz ettiğim gibi, «Muafiyet» mad
desinin kaldırılması ve nüfusu ne olursa olsun, bütün 
yerlerde bütün işletmelerden gösterilen nispetlerde 
vergi alınmasını öngörmektedir. 

Önergeye iltifatınızı rica eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İkinci önerge mi efendim?.. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Evet Sayın 

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

izin verirseniz önce usul hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Usulî yönde an
laşma sağlanırsa, Komisyonun açıklamasından son
ra söz almak istiyorum. Bu usulî hususu açıklamama 
izin verir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Efendim, metni 
Komisyon geri aldıktan sonra, durumu 10 ve 15 Ha
ziran 1976 tarihindeki yapılan görüşmelerin ışığı al
tında yeniden değerlendirmiş ve şu anda bize de ve
rilen bir metin, bu espri dahilinde ve Komisyonumu
zun 10 ve 15 Haziran 1976 tarihli birleşimlerde 
ortaya çıkan görüşe uygun olarak yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Komisyonumuzun bu defaki görüşmelerinde de, 
«... Belediye içi nüfusu 30 bin ve daha aşağı yerlerde 
işbu Kanuna ekli (II) numaralı tablonun (B) işaretli 
bölümünde yer alan pozisyonlar hariç, mükelleflerin 
İşletme Vergisi uygulaması dışında olmaları esası 
benimsenmiştir.» şeklindedir. 
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Deniyor ki, «Bir maddî hata olmuş, bu maddî 
hatanın da düzeltilerek yeniden kaleme alınması uy
gun görülmüştür.» Şu anda bu cetvellerle ilgili yeni
den bir kaleme alınma, yeniden bir düzenleme bize 
henüz gelmemiştir. Bu düzenlemenin nasıl yapıldığı, 
yeniden nasıl kaleme alındığını bilmiyo'"uz. Bu ba
kımdan, Komisyon Başkanı hiç olmazsa bu düzenle
menin hangi ölçüler içerisinde ve nasıl düzenlendiği
ni önce bir bilgi olarak burada açıklasınlar, biz de 
konuşmalarımızı, yapacağımız teklifleri bunun ışı
ğında yeniden değerlendirelim. Bu bilgi olmadığı 
için konuyu biz değerlendiremiyoruz. Çünkü, Ko
misyon önceki düzenlemelerde bir maddî hata ya
pıldığını, tekliflerde maddî hata olduğunu kabul 
ediyor, bu yazıya göre yeniden bir düzenleme yapa
cağını kararlaştınyor; ama yeniden yapılan düzen
lemenin hangi esas üzerinde yapıldığı yazılıp bizle-
lere verilmemiştir, bilgimiz de yoktur. Komisyonun 
önce bu konuda düzenlemeyi nasıl yaptığını burada 
açıklamacını istiyorum. Bu açıklama yapıldıktan son
ra madde üzerinde görüşlerimi açıklayacağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Sayın Komisyon sözcüsü buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan; 

Bu Kanun teklifi hakkında 12 nci maddenin de
ğişikliğe uğramış olmasına rağmen; «Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» gibi 
bir maddî hata, malumunuz olduğu veçhile daha ev
velki Komisyonumuzun raporunda belirmiş oluyor 
idi. 

II numaralı tablonun (A) bendinde işaretlenmiş 
olan şekil, o zaman verilmiş olan bir takrirle (A) ben
di olarak düzeltilmiş; fakat Komisyon, Meclisten ge
len metnin dışında bir metni benimsemiş ve madde 
metnine ilâve etmiş olmasına rağmen; «Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» 
demekle raporunda bir zühule düşmüş idi. 

Binaenaleyh, bu zühul, tekrar maddenin Senato 
Komisyonunca belirtilmiş olduğu şekli ifra edilmek 
suretiyle düzeltilmesi gereken bir hatanın tashihi ge
reken şekle büründürülmüştür. 

Müzakerelerin sonunda madde yeniden ele alın
mış ve tekrar bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Bende
niz ilk maddeyi; yani «Millet Meclisinin aynı» den
miş olmasına rağmen, aynı oymayan maddeyi takdim 
edeceğim: «Son nüfus sayımını göre belediye içi nü

fusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet gös
teren mükelleflerden bu Kanuna ekli (II) numaralı 
tablonun (ki, sonradan değiştirilerek) (a) bendinde 
yer alan işletmeler, İşletme Vergisinden muaftır.» 
denilmektedir. 

Şimdi burada ise; yani Komisyonun geri alıp mü
zakere ettikten sonra tanzim ettiği metin ise değişik 
bir ifade, ters bir ifade tarzını ihtiva etmektedir: 
«Son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 30 000 
ve daha aşağı yerlerde faaliyet gösteren mükellef
ler İşletme Vergisinden muaftır. (Bu Kanuna ekli II 
numaralı tablonun «B» işaretli bölümünde yer alan 
pozisyonlar hariç.) denmekte. 

Demek ki, 1318 sayılı Kanundaki espri değiştiril
memiş, 30 binden aşağı yerlerdeki muafiyet aynen 
baki bırakılmış. Halbuki, daha evvelki metinde tam 
bunun tersi söyleniyordu. Yani, muafiyet, 1318 sa
yılı Kanundaki espri aynen muhafaza edilmiş; fakat 
(B) işaretli bölümünde; yani, işletme olmayıp da emtia 
niteliğinde olan yerlerde, nüfusu 30 binden aşağı ve
ya yukarı tefriki kaldırılarak bu suretle o mevkiler
de satışı yapılan emtianın, vergiden muaf tutulması 
suretiyle Hazineye intikal eden İşletme Vergisinden 
kaçırma formülü; yani bir televizyonun Ankara'da 
satılması mevzubahisken, sanki Sincanköy'de satıl
mış gibi bir fatura vermek suretiyle kaçırmayı ön
gören husus ortadan kaldırılmış ve Kanunun esprisi
ne uygun olarak madde yeniden tedvin edilmiştir. 
Ters ifade, bu suretle bu seferki tadilâtla Kanunun 
esprisine uygun şekle getirilmiştir. 

Tadilât budur onü arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Unsal buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Ben bir hususu açıklamak mecburiyetinde kal
dım. 

Şimdi malumunuz olduğu üzere, vergi, bu yasa
da görüştüğümüz vergilendirme durumuna göre iki 
oyla alınıyor. 

Birincisi; mükelleften, yani o işletmenin müste-
ciri olandan, sahibi olandan, orayı işletenden vergi 
alınıyor. 

Diğeri ise; o işletilen yerde, herhangi bir gazino
da, lokantada veya otelde kalan müşteriden vergi 
alınıyor. Yani, orayı kullanandan alınan bir nevi 
vergi. 

Şimdi Komisyonda yapılan değişiklik, sadece bu 
yönü aydınlatıyor. Deniyor ki, nüfusu 30 bin ve 
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30 binden aşağı yerlerde şu işletmeleri elinde bu
lunduran mükelleflerden, müstecirden, işleticiden, 
mal sahibinden vergi almayacağız. îçkili ve çalgılı 
lokanta işletenlerden, çalgılı meyhane işletenlerden, 
çalgılı birahane işletenlerden, içkili ve çalgılı bah
çe işletenlerden, kokteyl salonu işletenlerden, içkili 
çahgılı kır bahçesi işlenenlerden, bar işletenlerden, 
diskotek işletenlerden, pavyon işletenlerden vergi 
almayacağız. 

Daha önce bir pavyona, bir diskoteğe, bir ba
ra gidenin orada yaptığı harcamaya göre ödediği bir 
vergi sistemi vardı. Şimdi bu vergi sistemi kalkı
yor; ama o barı işleten müstecirden de Devlet ver
gi -almıyor. Yani vergilendirme işi her iki kanattan 
da kalkıyor. Oraya giden bir turist, bir müşteri, her
hangi bir vatandaş; yediğinden içtiğinden, yattığın
dan vergi vermeyeceği gibi, o yerin sahibi de ar
tık bundan böyle vergi vermeyecektir. Çünkü, bun
dan önceki düzenlemede öylesine bir hata yapılmıştı 
ki, birinci listede aynı isimler vardı. Deniyordu ki, 
birinci listede bu isimler vardır, onun için ikinci lis
tede yeniden bu isimler olsa da, 12 nci maddedeki 
muaflıktan yararlanarak bu vergi toplanmayacaktır. 

Bir defa bu, uygulamada mümkün değildir. İş
te sayın senatörler, yasa boşluğu bu noktada doğu
yor. Burada açıkça bir yasa boşluğu yaratılmış
tır; ama bu bilerek yaratılmıştır, bilmeyerek yara
tılmıştır... Yasa boşluğu neden yaratılıyor?... Eğer 
birinci listedeki düzenlemede mükelleften, yani o ye
rin sahibinden, işleticiden, müstericirinden vergi ala
caksınız, bu vergiyi müstecir, ister istemez müşterisin
den toplayacaktır; bunu toplamadan edemez, o yere 
göre fiyat durumunu, ücret durumunu değerlendirecek
tir. Böylece Komisyonda yapılan düzeltme ile müste
cirden de, mükelleflerden de, mal sahiplerinden de 
vergilendirme yükü kaldırılıyor. 

Şimdi bu noktayı böyle açıkladıktan sonra dü
şünelim. Bizim yurdumuzun 3 yanı denizlerle çev
rilidir. Yaşanabilecek yerlerimizin tümü aşağı yuka
rı bu yörelerdedir. Bu nedenle de büyük turistik 
tesisler, milyonlara "ve milyarlara varan kuruluş
lar bu kıyı şeridinde yoğunlaşmaktadır; ama kıyı 
şeridinde yoğunlaşan bu milyonlara, milyarlara va
ran tesislerin içine vatandaşlarımızın % 90'ı ayak 
basamamaktadır. Balıkesir yöresinde bulunan büyük 
otel tesislerine, Antalya, İskenderun yörelerinde bu
lunan nüfusu 30 binden çok aşağı olan yerlerdeki 
barlara, pavyonlara nüfusumuzun c/0 90'ı ayak ba
samamaktadır, kapısından içeri girememektedir ve 

memleketin en güzel yalanabilecek yeşil ormanlık yö
relerinde de; yani büyük kentlerin, büyük şehirle
rin dışında kurulacak bu tür tesislerin hiç birine 
de dar gelirli vatandaşlarımız; köylü kesimi, işçi 
kesimi ayak basamamaktadır. Buralarda .kimler ta
tilini geçirmektedir, kimler buralarda yaşamakta
dır?... Milyonerler, büyük toprak sahipleri, büyük 
çiftlik sahipleri, milyonları ve milyarları vergi ia
desi yolu ile su yolla, bu yolla alıp cebine akıtan
lar. Şimdi de buralarda kurdukları tesislerden vergi 
vermeyecekler, buralarda içtikleri içkiden, yedikle
ri yemeklerden vergi vermeyecekler. Bu ne kadar 
iyimserlik ben anlayamıyorum. 

İşin diğer bir yönü : Milyonluk büyük tesisle
ri buralarda kuracaklar; nasıl olsa vergi verme de 
yoktur, o büyük otelin bir kenarına veyahutta bir 
katına, «Burası pavyondur, burası diskotektir, bu
rası çalgılı, içkili gazinodur, kahvedir.» diyecek, bir 
bölümünü bu niyetle kiraya verecek, geri kalan ke
simlerinden de vergiyi böylece kaldıracak. İkinci 
bir yasa boşluğu, ikinci bir kaçamak yol daha ha
zırlıyoruz. 

Bu nedenle, ben Komisyonda da itirazımı yap
tım; bu vergilendirme sistemine, bu muaflık siste-
nrne nereden bakarsanız bakınız, tutarlı yanı yok
tur. Hem Devletin yatırım yapmasından yanayız, 
hem Devletin dışa borçlu olmamasından yanayız, 
hem de Devletin olanaklarını bu ülkenin hemen her 
olanağından en çok yararlananların yararlanabile
ceği biçimde bir yasa yapma eğiliminde oluyoruz. 
Bu, doğru bir iş değildir. 

Buralarda tesis kurabilecek, memleketin kıyı şe
ridinde tesis kurabilecek, yaşanabilecek yerlerinde 
tesis kurabilecek hemen her yurttaşımız, yurttaşlık 
görevi olarak da, malî gücünün gereği olarak da 
vergi vermek zorundadır. Sanıyorum ki, yurttaşlar 
bu isteğin içindedir. Biz, bu yanlış düzenleme ile 
Devlete vergi vermek isteyen yurttaşlarımızın da 
isteklerine, düşüncelerine ters düşüyoruz. Kaldı ki, 
bunun burada başka açılardan da sayılamayacak 
kadar kötü örnekleri, kötü uygulamaları çıkacak
tır. Yapacağı işletmenin herhangi bir yerine vergi
den muaf olan işlerin birini yerleştirecek, diğer ke
simlerini vergiden kaçıracaktır. «Nasıl olsa nüfusu 
30 binden aşağıdaki yörelerde vergilendirme yok
tur, bir bakıma hayat orada ucuzdur, şudur bu
dur.» deyip, büyük şehirlerden köy kesimlerine, 
kırsal kesimlere, bu kent kesimlerine; ahlâkî birta
kım geleneklerimizi sakatlayan bu kesimlere de kay-
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malar başlayacak, oralarda bizim arzu etmediği
miz, düşünmediğimiz ölçüde birtakım gelişmelere 
yol açılacaktır. 

Bu bakımdan, burada sıralanan tüm işletmelerin; 
memleketin neresinde açılırsa açılsın, neresinde ku
rulursa kurulsun, vergilendirmeye tabi olmasında, 
hem sosyal yönde, hem de parasal yönden büyük 
zorunluk vardır. Bu düzenleme de yanlıştır. 

Bunu belirtmek için söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Buyurun Sayın îskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
Komisyon izahat verdi, ben vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. 
LÜTEİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, ben 

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Doğan, buyurun efendim. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Müzakere edilmekte olan bu kanunla alâkalı bazı 
düşüncelerimi sizlere arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Bu tabloya baktığımız zaman; bilhassa 2 numa
ralı tabloda aslında bir gruplandırılma yapılmış; son 
şekli büyük (A) ve (B); ancak bu (A) da gösterilen 
zannediyorum, 11 kadar rakam var. Birincisi savuna 
işletenler, içkili ve çalgılı lokanta işletenler, çalgılı 
meyhane işletenler, çalgılı birahane işletenler, içkili 
ve çalgılı bahçe işletenler vesaire diye gidiyor; bu
na benzer birtakım eğlence yerleri tespit edil'yor. Üs
telik bu gibi işleri yapan vatandaşların veya bun
ların müşterisi olan vatandaşların bulundukları yerin 
nüfusu 30 binden aşağı oluyorsa, bunlardan vergi 
alınmaması, bunların, vergiden muaf tuıulması bahis 
mevzu ediliyor. Doîayısiyle böyle bir kanun teklifi 
yüksek huzurlarınıza gelmiş. Yüce Senatonun tasvip
lerine iktiran edilmesi bahis mevzu oluyor. 

İzin verirseniz bendeniz arkadaşlarımın konuya 
baktığı açıdan daha başka bir şekilde bakmak isti
yorum. Yüksek malumları. Anayasanın 10 neu mad-
dcvnin son bölümü şöyle oluyor: «Devlet, insanın 
maddî ve manevi variığmın gelişmesi içm gerekli 
şartları hazırlar.» Haliyle bu bir Anayasa hükmüdür. 
Bendeniz bu mevzuda, bilhassa kimya ve tıp ilimleri 
mevzuunda ihtisas sahibi olmamakla birlikte, ihtisası 
olan kimselerin ihtisaslarına büyük hürmetim var, 
Burada sizlere bir hususu arz etmek istiyorum 
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1961 yılında tabedilmiş ve liselerimizde okutul
makta olan, bilhassa lise edebiyat kolu 3 ncü sı
nıflarında organik kimya derslerinde primer alkolün 
elde edilişi mevzuunda Ömer Bayın ismindeki yetiş
kin bir eğitimcimizin, bu konu ile alâkalı istiknahi bir 
ifadesi var. O ifade, hatımırda kaldığına göre şöy
le:. «Bugün modern kimya ispat etmiştir ki, alkolün 
değil fazla miktarda alınması, çok cüzi bir miktarda 
alınmış olması dahi insan vücudu denen bu muaz
zam ma'kinayı menfi yönde etkilemekte; yani tahri
be kâfi gelmekte ve yıkıcı tesiri nesilden nesil e in
tikal etmektedir,» diyor. 

Filhakika başka türlü ifadelerde de bulunanlar 
vardır; ama bugün bizim sosyal hayatımızda bu gibi 
şeylerin, gerek cemiyet ahlâkının bozulmasına, ge
rek ferdin sıhhatma zarar vermesine ve gerekse bir 
çok huzursuzluklara yol açtığı herkesçe bilinir bir du
ruma gelmiştir. Bunu hemen hepimiz bilmekteyiz. 
Türkiye'mizde düşünen her vatandaş buna müdrik ol
maktadır; ama kabul etmek lâzım, vatandaş serbest
tir, kimsenin diğerinin iradesine tesir etmesi bahis 
mevzuu değildir. Yalnız, Devlet ferdin, yani insa
nın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlamak zorundadır. O halde durum 
böyle olduğuna göre, sosyal hayata menfi yönde mü
essir olan ve insanların huzurunu seîbeden, hatta sıh
hatim tahrip eden bu gibi şeyleri, böyle kanunda mu
af tutmakla teşvikkârı olmak kanaatimce isabetli 
bir yol değddir. 

Bu itibarla, değil muaf tutmak, aslında vatanda
şın sıhhatine; maddî, manevî yönde faydasına ola
cak şekilde kanunlar hazırlamalıyız ve bu gibi şey
leri vergiden muaf tutmak yoluna gitmemeliyiz, 
Çünkü, vatandaşımıza iyilik yapılmış olmaz kanaatin
deyim. 

Bu itibarla, eğer kabilse Yüce Senatomuzda, bu 
gibi yerlere teşvik veren birtakım imkânlar varsa, 
bunu da bertaraf etmeli, vatandaşımızın sıhhî yönden. 
iktisadî yönden, manevî yönden faydasına olacak 
şekle ifrağ etmeliyiz, 

Maruzatım bu kadardır, hepinizi hürmetlerimle 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Buyurun Sayın Demir Yüce. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ben konuş
maktan vaz geçiyorum, zannederim konu anlaşıldı. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

826 — 
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Sayın üyeler, 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye var mı?. Yok. 2 nci madde ile ilgili 
değiştirge önergeleri vardır, evvelâ Yüce Genel Ku
rulun bilgilerine sunuyoruz. 

Başkanlığa 
Görüşülen Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesin; arz ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Madde 12. — Son nüfus sayımına göre Belediye 
içi nüfusu 30 bin ve daha aşağı olan yerlerde faali
yet gösteren mükelleflerden bu kanuna ekli (II) nu
maralı tablonun (A) bendinde yer alan işletmeler, 
İşletme Vergisinden muaftır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir önerge daha 
var, aynı madde ile ilgili. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Hay
dar Tunçkanat'ın önergesinde bir hata var.. 

BAŞKAN — Efendim, müzakere açmıyorum, öte
ki de okunsun.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
burada bir hata var zannediyorum. Haydar Tunç
kanat Beyin önergesi zannediyorum 1 . 7 . 1976 ta
rihli. Haydar Tunçkanat Bey bir önerge vermiş, öner
geye göre küçük (a) büyük (A) şekline ifrağ edilmiş
tir. Haydar Tunçkanat Beyin önergesi yerine gelmiş 
tir. Bir değişiklik talep etmiyor. Her halde geri al
mayı unuttular. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, şimdi diğer 
önergeyi de okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
607 Sıra Sayılı Kanun teklifinin 2 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Madde 2. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı 
Finansman Kanununun muafiyetlerle-ilgili 12 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ergin 
BAŞKAN —• Sayın üyeler, Sayın Tunçkanat'ın 

önergesi daha evvel muameleye tabi tutulmuş olmak
la, herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

Sayın Süleyman Ergin'in değiştirge önergesi 
okundu. Önergenin leh ve aleyhinde birer Sayın üye
ye söz vermek imkânımız var. Lehinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim?. Yok. önergenin aley
hinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükürnt, Maliye 
Bakanlığı?. 

GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON DO
ĞAN — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Süleyman Ergin'in 2 nci mad

deyle ilgili tadil önergesi okundu, leh ve aleyhinde 
söz isteyen sayın üye yok. Hükümet ve komisyon 
önergeye katılmıyor. Önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Sayın Süleyman Ergin'in önergesi 
kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bu önerge muvacehesinde 2 nci madde değişik

liği olarak «1318 sayılı Finansman Kanununun mu
afiyetle ilgili 12 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır» şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madde olarak, Sayın Süleyman Ergin ta
rafından yeni bir 3 ncü madde ihdas edilmesini teklif 
eden bir Önerge vardır. Yüce Genel Kurulun bilgile
rine sunuyoruz efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
2 nci madde çıkarıldığına göre değişiklik 2 nci mad
dede olsun. 2 nci madde kalmadı zaten. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi öyle vermişler, 
tashih ederlerse.. 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Efendim, 
önergem yeni madde ilâvesi: fakat öteki maddelerin 
buna göre değiştirilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, teklifinizi biz resen 
değiştirenleyiz. Teklifinizde,. 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Teklifimde 
var efendim. 

BAŞKAN — Bir saniye müsaade buyurun, ben 
arz edeyim efendim. 

Biz bir 2 nci madde koyduk, O 2 nci maddede bir 
hüküm ihdas ettik. Ne dedik?. «12 nci madde kal
dırılmıştır» dedik. Artık bu teklif 2 nci madde ola-

! raaz, 3 ncü madde olur. 
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SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — 3 ncü mad- j 
de olacak efendim. 

BAŞKAN — Biz de o şekilde vaz ediyoruz 
efendim. 

önergeyi okutuyorum. j 

Sayın Başkanlığa ; 

607 S. Sayılı Kanun teklifine 3 ncü madde olarak 
aşağıdaki maddenin ilâvesini, kanun başlığının ve \ 
diğer madde numaralarının da ona göre değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. , 

«1318 sayılı Finansman Kanununa bağlı (1) Nu- ] 
maralı Tablonun 1 nci sırasındaki «Lokantalar, iç- 1 
kili» kelimelerinden sonra gelen ve parantez içinde
ki (3 ncü sınıf lokantalar hariç) ibaresi metinden çı
karılmıştır.» 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ergin 

BAŞKAN — Önegenin lehinde söz isteyen?. 
SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Efendim, ye

rimden kısaca arz edeyim. 
Efendim, maddede «3 ncü sınıf lokantalar hariç» 

şeklinde bir ibare var. 1 ve 2 nci sınıf lokantaları 
vergiye tabi tutup, 3 ncü sınıf lokantaları muaf tut
mak vergi, kaçırılmasına sebep olmaktadır. Bunu ön
lemek için bu hükmü -kaldırıp, bütün lokantaların 
vergiye tabi olmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, yalnız açıklamanız ge
reken başka hususlara olduğu kanaatindeyiz. «607 S. 
Sayılı Kanun teklifine 3 ncü madde olarak aşağıdaki 
maddenin ilâvesini..» diyorsunuz. Fakat kanun baş
lığının da teklifinizde olması lâzım. Nasıl değiştiril
mesini istiyorsanız, önergenizde onu açıkça Yüce 
Genel Kurula bildirmeniz gerekir efendim. Çünkü, 
bir teklif olmadan kanun başlığı tanzimi mümkün 
değildir. Ya Komisyon geri alacak yahutta siz tek
lif edeceksiniz. 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Şimdi hemen 
yazayım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Efendim, Sayın Ergin teklifini şöyle tavzih et

miştir, yani kanun başhğmm şöyle değişmesini teklif 
etmiştir : 

«29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununa ekli İşletme Vergisiyle ilgili (I) ve (II) nu
maralı tabloda ve aynı kanunun 12 nci maddesinde 
değişişîik yapılması hakkında kanun teklifi.» 

Bu şekilde oluyor, değil mi efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efendim, 
«29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Ka
nununa ekli İşletme Vergisiyle ilgili (I) ve (II) numara
lı tablolarda değişiklik yapılmasına ve 12 nci madde
nin kaldırılmasına mütedair kanun teklifi» şeddinde 
olması zannediyorum uygundur. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda Sayın Ergin 
tarafından yazık olarak verilen teklifi 'bilgilerinize 
sunuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Kanun başlığının «(I) ve (II) sayılı tablolarda de

ğişiklik yapılması ve 12 nci maddenin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Ergin 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önerge, iki hususu ihtiva etmektedir. Birinci ci

het; yeni bir 3 ncü madde teklifi halindedir. Bu 
yeni 3 ncü madde şu şekilde teklif edilmektedir. 

«1318 sayılı Finansman Kanununa bağlı (I) numa
ralı tablonun birinci sırasındaki (Lokantalar, içkili) 
kelimelerinden sonra gelen ve parantez içindeki (3 
ncü sınıf içkili lokantalar hariç) ibaresi metinden 
çıkarılmıştır» şeklinde bir 3 ncü madde teklifi var
dır. 

Bunun dışında, bu teklif kabul edildiği takdirde, 
kanun başlığının da «(I) ve (II) sayılı tablolarda de
ğişiklik yapılması ve 12 nci maddenin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi» şeklinde değiştirilmesi teklif 
edilmiştir. 

Sayın Ergin, önergelerinizi izah için söz istiyor 
musunuz?. 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Sayın Komisyon?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Saym Baş
kan, Sayın Süleyman Ergni, (I) numaralı tablonun 
birinci kısmında bulunan «3 ncü sınıf içkili lokanta
lar hariç» tabirinin kaldırılmasını istiyorlar. Yalnız 
gerekçelerinde şöyle bir şey söylediler; bendeniz bunu 
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bir. miktar tashih etmek lüzumunu hissettiğim için arz 
ediyorum. 

İçkili lokantaların; 3 neü sınıf içkili lokantalar ver
giden muaf oldukları için 3 ncü sınıfa tebdil ettirerek 
vergiden kurtarmış oldukların» söylediler. Bu doğru
dur, bu vakıa yerindedir. Fakat lokantalara ruhsatı 
veren belediyelerdir. Binaenaleyh, belediyelerin îet-
kiksiz ruhsat değiştirmesi hadisesini bu kanunun bir 
zaafı olarak göstermenin doğru olmadığını tebarüz 
ettirerek bir noktalama koyduktan sonra bu önergeye 
katıldığımızı, müsavatı tesis babından katıldığımızı 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı temsilcisi?.. 
GELİRLER GENEL MÜDÜRÜ AYKON 

DOĞAN — Sayın Başkan, önergeye katılıyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kardeşim, 

bu kanunu değiştirecek misiniz?.. 
BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim. 
Sayın üyeler; 
Her iki önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Ma

liye Bakanlığı temsilcisi katıldıklarını beyan ettiler. 
Evvelâ, görüşülmekte olan kanun teklifine bir 

üçüncü madde olarak, «1318 sayılı Finansman Kanu
nuna bağlı (I) numaralı tablonun birinci sırasındaki 
«lokantalar, içkili» kelimelerinden sonra gelen ve pa
rantez içindeki (3 ncü sınıf içkili lokantalar hariç) 
ibaresi metinden çıkarılmıştır.» şeklindeki önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önerge muvacehesinde 3 ncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 3 ncü madde kabul edilmiştir. 

Kanun başlığının değiştirilmesiyle ilgili önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun başlığını, «29 . 7 .. 1970 günlü ve 1318 sa
yılı Finansman Kanununa ekii İşletme. Vergisi ile 
ilgili' (I) ve (II) sayılı tablolarda değişiklik yapılması 
ve 12. nci maddenin kaldırılması hakkında kanun tek
lifi» olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B'u suretle madde 3; 4 ncü madde olmuştur ve 
4 ncü madde olarak okunuyor efendim. 

Madde 4. — Kanun yayımını takip eden ay ba
şından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 4 ncü madde ile ilgili söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Olmadığına göre 4 ncü maddeyi 
okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci madde ile ilgili söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyhte oy
larının rengini belli etmek üzere birer sayın üyeye 
söz vermek imkânımız var Söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin açık oylaması yapılacaktır. İti
raz olmadığına göre, açık oylama, evvelâ küreler sı
ralar arasında dolaştırılmak ve bilâhara kürsüye kon
mak suretiyle yapılacaktır. 

3. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu-
ruzm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Mecli
si : 1/354; C. Senatosu : 1/445) (S. Sayısı : 609) 

4. — Milletlerarası Çalışma örgütü Anayasası Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu ile Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanlık tezkeresi ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/164; C. Senatosu : 
1/448) (S. Sayısı : 610) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve Adalet 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/359; C. Senatosu : 11447) (S. 
Sayısı : 611) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bugünün «Gelen Kâ
ğıtlar» bölümünde bulunan 609, 610 ve 611 sıra sa
yılı kanun tasarılarının gündemdeki diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesiyle ilgili Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, öner
gesi, aynı zamanda 609 sıra sayılı Avrupa 
Sosyal . Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının, keza, 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hususunda Maliye Bakanlığının bir 
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gerekçeli müracaatları vardır. Yüce Genel Kumlun • 
bilgilerine ayrı ayrı sunuyoruz, 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın: 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin 
son paragrafının sözleşme methinden çıkarılmasına 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının; 

3. —• Milletlerarası Çalışma Orgü'ü Anayasası 
Tatil Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair kanun tasarısının. 

«Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini ve görüşmelerde Anayasa ve 
Adalet Komisyonu metninin esas alınmasını arz ve 

teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam I 

Refet Rendeci 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
«Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay 

lanmasmm uygun Bulunduğuna Dair Kanun» tasa
rısı ve bu tasarı hakkında Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ile Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonlarının raporları basılmış ve sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Tasarıya esas sözleşmenin yun dışında büyük 
fedakârlıklarla çalışmakta olan işçilerimizin ve aile
lerinin sosyal güvenliklerini ve istikballerini sağlayıcı 
mahiyeti gözetilerek, tasarının: 

1. — «Gelen Kâğıtiar»dan Gündeme alınmasını; 
2. —• Sorular da dahil olmak üzere Gündemdeki 

bütün işlere öncelik tanınmasını, 
3. — İvedilikle görüşülmesini. Arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Mahir Ablum 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler; hem Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından verilen öncelik ivedilik önergesi 
hem de Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı 
tarafından verilen önergeler okundu. Bu önergelerin; 
yani bu kanun tasarılarının gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun

daki .tekliflerin leh ve aleyhinde soz isteyen sayın 
üye var mı efendim?. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Evvelâ gündeme 
alınmasını oylayalım efendim. 

BAŞKAN — Evet; bunların leh ve aleyhinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim? Bunları soruyo
rum. Olmadığına göre, evvelemirde 609, 610, 611 sı
ra sayılı kanun tasarılarının «Gelen Kâğıtlar»dan 
Gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Gündeme alın
ması hususu kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarı ve tekliflerinin gündemdeki bü
tün işleme takdimen öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Öncelikle görüşülmeleri hususu ka'bul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi, hususunu oylarınıza sunuyo
rum. İvedilikle görüşülmesini kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu, aynı zamanda 
önergesinde, kendi metinlerinin müzakereye esas alın
masını teklif etmektedir. Müzakerelerde Anayasa ve 
Adalet Komisyonu metninin esas alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenle:... Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul bulunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Mecli
si : 1 ;354; C. Senatosu : 1J445) (S. Sayısı : 609) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 . 1976)., (1) 

BAŞKAN — 609 sıra sayılı Avrupa Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz 
efendim. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi daha evvel sayın üye
lere bastırılarak dağıtılmış bulunduğuna göre, kanu
nun gerekçesinin ve maddelerinin okunup okunma
ması hususunu oylarınıza sunacağım. 

Gerekçenin ve kanun tasarısı maddelerinin okun
masını kabul edenler,, Okunmamasını kabul edenler.. 
Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde müzakere açı
yoruz. Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

(I) 609 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 
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Olmadığına göre, kanun tasarısının maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — T.C. Hükümeti adına 14 . 12 . 1972 

tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan Avrupa Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Görüşme konusu olan kanun tasarısının 1 nci 
maddesi, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin tümünü içermektedir. Bu nedenle, bu maddenin 
görüşülmesinden faydalanarak sözleşmenin tümü hak
kında önemli gördüğüm bir hususu Yüce Heyetinizin 
bilgisine sunmak istiyorum. 

' Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin dış ilişkileri içinde, hepimizin bildi

ği gibi, ekonomik ilişkiler ve bu arada işgücü ile il
gili olarak ortaya çıkan sosyal alandaki ilişkiler gi
derek büyük bir önem kazanmıştır. O kadar ki; bu
gün özellikle Avrupa'daki ülkelerle ilişiklerimiz söz 
konusu olduğu zaman, siyasî ittifaklar ve onun için
de ve dışındaki ekonomik ilişkiler yanında, o ülkeler
de çalışan işçilerimiz dolayısıyle ortaya çıkan sorun
lar ve bunların oluşturduğu ilişkiler önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ilk nazar
da, bugün Avrupa ülkelerinde bulunan ve sayısı son 
yıllarda bir miktar azalmış olmakla beraber, hala 
800 bin gibi büyük bir rakama ulaşan bir Türk yurt
taş kütlesini ilgilendirmesi bakımından, getirdiği hü
kümler "de gözönünde tutulduğu takdirde, derhal Yü
ce Senatonun onayına mazhar olacak bir metin ola
rak görülmektedir. Nitekim; sözleşmenin gerekçesin
de, hu sözleşmenin onaylanması ile birlikte Avrupa 
ülkelerinde çalışan yaJbancı işçilerin ve bu arada 
Türk işçilerinin, bu ülkelerdeki işçilerle sosyal gü
venlik akamda bütün haklardan yararlanacağı, yani 
böylece bir eşit uygulamanın gerçekleştirileceği, bun
dan da fazla olarak, bir ülkede çalışar. bir işçinin ça
lışma süresini bir başka ülkede devam ettirdiği takdir
de sosyal güvenlik haklarından faydalanırken bun
ların birbirine ekleneceği, özellikle bel'rtilmiş bulun
maktadır. Bu cümlede; «Avrupa ülkeleri» derken hiç 
şüphesiz ki, Avrupa Konseyine üye olan ülkeleri 

kastediyoruz. Sözleşme, Blokta ilgili ülkelerden ba
zılarıyla ve çoğunluğuyla aramızda esasen sosyal gü
venlik anlaşmalarının mevcut olması dolayısıyle önem 
taşımakta ve o anlaşmaların üstünde, ona ek olarak 
bazı imkânları beraberinde getirmiş olarak takdim 
edilmektedir. 

Acaba gerçekte durum böyle midir, değil midir? 
Sanıyorum ki; bu noktayı düşünmekte ve araştırmak
ta yarar vardır. Gerekçede böyle takdımedilen metni 
biraz ayrıntılarıyle tetkik ettiğiniz zaman gördüğünüz 
manzara şudur: Sözleşmede kabul edilen esasların, 
yani Avrupa Konseyine üye olan bir ülkede çalışan 
bir işçinin, o ülkenin kendi işçileriyle eşit haklar
dan yararlanması için ve yine o ülkelerden birinde 
çalışan bir işçinin daha sonra bir başka ülkede ça
lışması halinde yine sosyal güvenlik hakları hesap
lanırken, bu iki çalışmanın aynı zamanda nazarı dik
kate alınabilmesi için, sözleşmeye göre ilgili ülkeler 
arasında ikili, ya da çok taraflı anlaşmalar yapılma
sı gerekmektedir. Başka bir ifade ile sadece sözleşme
nin imzalanmış olması, söz konusu hakların otoma
tik olarak yürürlüğe girmesi ve işlemesi için yeterli 
değildir. 

Mesele bundan ibaret de değil. Araştırmamızı de
vam ettirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki; sözleş
menin sonunda ilgili ülekler itibariyle birçok kayıt
lamalar ve açıklamalar vardır. Bu kayıtlama ve açık
lamalarda üye ülkeler kendi iç düzenlemelerine göre, 
yani yürürlükteki kanun ve tüzüklerine göre, hangi 
sosyal güvenlik haklarından yabancıları, yani o ül
kede çalışan işçileri yararlandıracaklarını, hangileri
ni 'bunun dışında tuttuklarını da açıklamışlardır. Bu 
ek metinler, başlıbaşına üzerinde durulacak kadar 
kapsamlı ve aynı zamanda girift niteliktedir. Bırakın 
arz ettiğim ilk hususu; yani sözleşmede yer alan hü
kümlerin otomatikman yürürlüğe girmesi imkânının 
öngörülmediğini ve buna ek olarak sözleşmeyi imza
lamış olan ülkelerden birçoğunun sözleşmenin uygu-
lanmasıyle ilgili olarak koydukları, öngördükleri ka
yıtları ve yaptıkları açıklamaları düşünecek olursak 
bu metnin yurt dışındaki işçilerimize, ilk takdimde 
belirtildiği gibi, beraberinde somut ve derhal işleye
cek tedbirler getirmediğini kabul etmek gerekir. Bu
nunla, sözleşmenin aleyhinde bulunduğumu söylemek 
istemiyorum. Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, 
yurt dışındaki işçilerimiz bugün dış ilişkilerimizin en 
önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Bunla
rın sorunlarının ülkemizin yararına ve işçilerimizin 
yararına düzenlenmesi için ikili alanda ve çok yönlü 
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ilişkiler içinde hiç şüphesiz ki, her tedbiri öngörmelı 
ve her düzenlemeye onların yararına olarak katılma
ya çalışmalıyız. Fakat maruzatımla şunu ortaya koy
mak istiyorum ki, bu sözleşmenin Yüce Senatoca 
onaylanması ile Türkiye dışındaki işçilerimizin ve bu 
arada özellikle bu sözleşme kapsamına giren Avrupa 
Konseyine üye ülkelerdeki işçilerimizin sosyal gü
venlik sorunları kendiliğinden halledilmiş olmaya
caktır. 

Bu nedenle, şunu da Yüce Senatonun bilgisine 
ve aynı yamanda Hükümete arz etmek istiyorum ki; 
Türk işçilerinin sorunlarının halledilmesi, her şeyden 
önce Ortak Pazar ülkelerindeki işçilerimizin sorunla
rının halledilmesiyle ilgilidir. Türkiye ile Ortak Pazar 
ülkeleri arasında bir ortaklık teati eden anlaşma ve 
bunun ikinci dönemini düzenleyen Katma Protokolde 
bu konuda çok daha açık hükümler yer almıştır; fa
kat bilinen nedenlerle bu hükümler henüz yürürlüğe 
girmemiştir. Bu bakımdan bir taraftan bu söz
leşmeyi onaylarken, konunun öteki yönü üzerinde de 
Hükümetin dikkatle durmasını ve Gümrük Birliği 
alanında bize düşen mükellefiyetleri, güç şartlar için
de bulunmamıza rağmen, yerine getirirken Ortak Pa
zar üyesi ülkelerin işgücü alanında bize öngörmüş 
oldukları kolaylıkların da yerine getirilmesi için ge
rekli tedbirleri alması gerekir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzinoğ-
lu. 

Sayın üyeler; 
Bir konuyu açıklığa kavuşturmak için tekrar arz 

ediyorum. Bu kanun tasarısının görüşmesinde esas 
Anayasa \ e Adalet Komisyonu Raporu alınmıştır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Rende-
ci hazırdırlar. 

Hükümet Adına Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mahir Ablum hazırdırlar. Zabıtlara geçmesi ve bir 
daha açıklığa kavuşturmak için arz ediyorum. 

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

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde ile ilgili olarak söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
birer üyeye söz vermek imkânımız vardır. Söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının açık oylaması yapılacaktır. 
1318 sayılı Finansman Kanunu ile ilgili oy kul

lanacak sayın üye var mı efendim?... 

ZEYYAT BAYKARA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Şu anda müzakeresini bitirmiş olduğumuz 609 

S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylaması yine küre
ler sıralar arasmda gezdirilmek, bilâhara Divan kür
süsüne konmak suretiyle yapılacaktır. 

4. — Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Ta
dil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet komisyonu raporu ile Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlık tezkeresi ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/164; C. Senatosu : 
1/448) (S. Sayısı : 610} (Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1976) 
d) 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun biraz önce 
kabul buyurmuş olduğu kararlar gereğince 610 S. Sa
yılı Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil 
Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul 
edilmişti. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?... Tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye olmadığına göre, maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(I) 610 S. Say ıh Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

î nci madde ile ilgili olarak söz isteyen başka sa
yın üye /ar mı efendim?.. Yok. 1 nci madde ile ilgi
li olarak başka söz isteyen üye olmadığına göre, 1 
nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo 
rum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde ile ilgili söz isteyen 
sayın üye9,. Yok. 
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Bu Kanun tasarısında» yine zabıtlara geçmesi için 
arz ediyorum, Komisyon Başkanı ve Sosyal Güven
lik Rakam hazır. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belge
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 
Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Örgütü 57 nci 

Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1972 tari
hinde kabul edilen «Milletlerarası Çalışma Örgütü 
Anayasası Tadil Belgesinin» onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyle ilgili olarak söz 
isteyen sayın üye var, mı efendim?... Birinci maddey
le ilgili olarak söz isteyen sayın üye yok. Maddeyi 
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyle ilgili olarak söz 
isteyen sayın üye?... Yok. ikinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyle ilgili olarak söz 
isteyen sayın üye?... Yok. Üçüncü maddeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyh
te söz isteyen sayın üye?... Buyurun Sayın Çelikbaş. 

Efendim, 1318 sayılı Finansman kanunuyle ilgi
li olarak açık oyunu kullanacak sayın üye var mı?... 
Olmadığına göre, 1318 sayılı açık oylama işlemi bit
miştir. 

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

— Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının konuşmakta 
olduğumuz Kanun tasarısı vesilesiyle, Hükümetten 
ve Sosyal Güvenlik Bakanında bir temennide bu
lunmak üzere huzurunuza çıktım. 

Milletlerarası teşkilâtlar arasında en eski mazi
ye sahip olan, bu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
dır. Bu Teşkilât, hükümet temsilcileri, işveren tem
silcileri, işçi temsilcilerinden kurulur. Üye devletle-
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rin muayyen zamanda bu teşekküllerinden katılan 
temsilcileriyle- Heyeti Umumiyesi toplanır, munta
zam neşriyatı vardır ve çalışma konularında en ge
niş ölçüde üye ülkelere birtakım tavsiye kararları 
alır. 

Memleketimizde çalışma meselelerine yoğun bir 
alâkanın zuhur etmeye başladığı bu devirde, ekono
mik kalkınmamızı sosyal kalkınma ile muvazi bir 
halde yürütebilmenin çaresi, bu beynelmilel Teşkilâ
tın üye ülkelere tavsiye kararlarının umumi efkâr
ca bilinmesinde büyük fayda vardır. 

Her konuda fevkalâde tetkikler sonunda muay
yen tavsiye kararları alınmakta ve bu tavsiye karar
ları ilgili ülkelerde benimsendiği takdirde, memleket
lerin kalkınması hem tabana yayılabilmekte, çalışan
lara yayılabilmekte, hem de umumi olarak ekono
mik kalkınma sürekli olarak yürütülebilmektedir, 
arızasız yürümektedir. 

Bu itibarla, hangi konuda ne reddelere kadar 
gidebileceğimizin hududunu tayin edecek bu Bey
nelmilel Çalışma Teşkilâtının tavsiye kararlan bi
zim elimizde mühim bir rehber vazifesini görebile
cektir. Bugüne kadar memleketimizde bu Çalışma 
Teşkilâtının kararıyle alâkalı neşriyat yok denecek 
kadar azdır. Gerek üniversitelerde, gerek idarî teş
kilâtta, gerekse işveren ve işçi teşekküllernide bu 
Teşkilâtın çalışmalarıyle alâkalı neşriyatın yeterince 
takip edildiğini bugüne kadar bendeniz görmedim. 

Halbuki, memleketin buna büyük ölçüde ihtiya
cı vardır. Bakanlığın bu konu üzerinde durmasını 
ve memleketimizin bu konuda çalışmalarına ışık tut
ması bakımından bu neşriyatın Türkçeye tercüme 
edilerek umumî efkâra maledilmesini bu vesileyle te
menniye değer gördüm. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. Kanun ta

sarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının açık oylaması evvelâ küreler 
sıralar arasında gezdirilip, bilâhara Divan kürsüsü
ne konmak suretiyle yapılacaktır. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin 
son paragrafının sözleşme metninden çıkarılmasına 
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ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metin ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonla
rı raporları. (M. Meclisi : 1/359; C. Senatosu : 1/447) 
(S.. Sayısı : 611) (Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1976) (1) 

BAŞKAN — 611 S. Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da imzalanmış bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin 37 nci maddesinin son paragrafının Sözleşme met
ninden çıkarılmasına ilişkin Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının mü
zakeresine geçiyoruz. 

Anayasa Adalet Komisyonu Başkanı hazır. Sos
yal Güvenlik Bakanı Sayın Mahir Ablum hazır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?... Tümü üzerinde söz isteyen 
sayın üye olmadığına göre, maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son 
Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İliş
kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 20 Ocak 

1972 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1 ... 8 . 1973 ta
rihinde yürürlüğe giren Türkiye - Fransa Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son paragrafı
nın sözleşme metninden çıkarılmasına ilişkin sözleşme
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 1 nci maddeyi okunduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?... Yok. Kanun tasarısının tümü 
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının açık oylaması evvelâ kürelerin 
sıralar arasında gezdirilmesi, bilâhara kürsüye kon
ması suretiyle yapılacaktır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

14. — A. P., C. H. P., M. B. ve Cumhurbaşkanın
ca S, Ü. Gruplarının, çalışmalara on gün ara verilme
sine dair önergesi. (4/271) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir önerge vardır, Yü
ce Genel Kurulun bilgilerine sunuyoruz, bilâhara oy
laması yapılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde görüşülecek iş kalmadığından, çalış

malara 10 gün ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grup C. H. P. Grup 

Başkanı Başkanvekili 
İskender Cenap Ege Fikret Gündoğan 

Kontenjan Grup Millî Birlik Grup 
Başkanı Başkanı 

Nihat Erim Fahri Özdilek 

(1) 611 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İmza sa
dedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) - - Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Senatosunun bugünkü gündemi tet
kik olunduğu takdirde, kanun tasarı veya herhangi 
bir şekilde işlem görecek bir yazı, veya muamele gö
recek herhangi bir husus bulunmamaktadır. Şimdi, 
bu durum karşısında biliyorsunuz Meclisler müştere
ken tatile gireceklerdir. O bakımdan, tabiî Millet Mec
lisinden bize intikâl edebilecek olan bazı kanun tek
lifi ve tasarıları olacaktır; ama şu anda yoktur. Olma
dığına göre ve Meclisten de bize intikâl edecek olan 
kanun teklif ve tasarılarının komisyonlarda müza
keresi gerektiğinden, bunların da bir süre alacağı dü
şüncesiyle, arkadaşlarımızın bu önümüzdeki bir iki 
toplantıda bulunmalarında herhangi bir Cumhuriyet 
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Senatosu- çalışması yapılması imkânı olamayacağı dü
şüncesiyle, bütün Grupların Başkan ve Başkanvekil-
leri bir noktada karara varmışlardır. Arkadaşlarımız 
bunu oylarıyle kabul buyurdukları takdirde, Cumhu
riyet Senatosu çalışmalarına 10 gün ara verilecek ve 
böyle bir muamele yürüyecek ve ondan sonra tekrar 
yine gereken çalışmalar için toplanacağız. Bu önerge 
bu maksatla bütün Grupların idarecileri tarafından 
anlaşma neticesinde Başkanlığa arz edilmiştir. Zaten 
Sayın Başkan da okuttular, bütün Grupların tem
silcilerinin imzası vardır. 

Bu noktayı ifade etmek isterim. Herhangi bir 
şekilde Cumhuriyet Senatosunda yapılacak bir işi ya
rıda bırakmış veyahutta muamele görmemiş bir du
rum yoktur. Kamuoyunda yanlış anlaşılmaması için 
yüksek müsamahanıza sığınarak bu küçük açıklama
yı yapmak zaruretini duydum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Ege. 

Sayın üyeler, üç kanun tasarısının açık oylama
sı yapılırken, bir neticeyi Yüce Genel Kurulun bil
gilerine sunuyorum : 

29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununa Ekli İşletme Vergisi ile ilgili tasarının 
yapılan açık oylamasına 142 sayın üye katılmış 140 
kabul, 2 çekinser oyla tasarı Cumhuriyet - Senato
sunca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 609 sıra sayılı Kanun tasarısının 
açık oylamasıyle ilgili olarak oy kullanacak sayın 
üye var mı?... Yok. 

609 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylama iş
lemi bitmiştir. 

610 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylamasın
da oy kullanacak sayın üye var mı?... Yok. 

610- sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylama iş
lemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, 609 sıra sayılı Kanun tasarısının 
açık oylamasına 126 sayın üye katılmış ve tasarı Yü
ce Senatoca 125 kabul, 1 çekinser oyla kabul edil
miştir. 

611 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylama
sında oy kullanacak sayın üye var mı?... Yok. 

611 sıra sayılı Kanun tasarısının açık oylama iş
lemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, 610 sıra sayılı kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına 124 sayın üye katılmış ve 
123 kabul, 1 çekinser oyla tasarı kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 611 sıra sayılı Kanun tasarısının 
açık oylamasına 132 sayın üye katılmış ve üyelerin 
tamamının kabul oyu ile tasarı Yüce Senatoca ka
bul edilmiştir. 

Biraz evvel Yüce Senatoda mevcut Grupların 
Başkan ve Başkanvekilleri tarafından Başkanlığa 
verilmiş olan 10 gün ara verme önergesinin gereği
ni yapmak zamanı gelmiştir. Gündemimizde görü
şülecek herhangi bir konu kalmamıştır. Oylama ne
ticeleri de Yüce Genel Kurula arz edilmiştir. 

Bu sebeple önergeyi oylarınıza sunuyorum. Yüce 
Senatonun çalışmalarına bugünden itibaren 10 gün 
süreyle ara verilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önerge kabul edilmiş bulunmakla ve 10 günlük 
sürenin sonu Cumartesi gününe denk gelmiş olmak
la, 27 Temmuz 1976 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazdı cevabı. 
(7/586) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 . 7 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7300 - 3197 - 7/586 sayılı yazı
nız. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len üyelerden Fethi Çelikbaş'ın tarafımdan yazılı 

olarak cevaplandırılması isteğiyle Başkanlığınıza 
sunduğu 29 . 6 . 1976 tarihli soru önergesinde yer 
alan konular aşağıya çıkarılmıştır. 

İspanya'da kanun dışı eylemlerde bulunan bazı 
şahıslara verilen cezaların infazı üzerinde, Ankara 
Belediye Başkanı Vedat Dalokay'ın, bu olayı tasvip 
etmediğini belirtmek için İspanya'nın Ankara Büyük
elçiliğinin bir hafta süre ile bazı belediye hizmetle
rinden yararlandırılmayacağı yolunda beyanatta bu
lunduğu basında çıkan haberlerden öğrenilmiştir. 
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Bunun üzerine; Ankara^ Valiliğince: söz. konusu.- be
yanatın eyleme dönüştürülmemesi, aksi takdirde:-.Dev
letler Hukuku açısından Devletimizin teminatı altın
da bulunan yabancı devlet temsilciliklerine uygulana
cak böyle bir işlemin hem Devletimizin Dünya Ka
mu oyunda itibarını sarsacağı ve hem de dış ilişkile
rimizde ciddî anlaşmazlıklara yol açabileceği dikkate 
alınarak Ankara Belediye Başkanlığına gerekli uya
rıda bulunulmuştur. 

AJ-Z ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

Cumhuriyet SerıatosuSay^-BaşkaıüaĞına 
Aşağıdaki sorumurju sözlü, olarak Sayıa- îçişleri 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanlığınca Seçilen 

Senato Üyesi 
Prof. Fethi Çelikbaş 

1 Ekim 1975 tarihli gazetelerde, Ankara Belediye 
Başkam Vedat Dalokay'a atfen çıkan bir beyanatla 
ilgili olarak, memleketimizde vazife gören bir yaban
cı büyükelçiliğine ait bina ve müçtemiKttının hükü
met merkezimiz Belediyesince bir hafta süre ile mün
hasır imtiyazına sahip olduğu elktrik, su ve havaga-
zının kesileceğine ve çöplerin toplattınlmayacağına 
dâir kanunsuz, keyfî ve ciddiyetten uzak bir haber 
yayınlanmıştır. 

Belediye Başkanına atfedilen bu beyanat gerçek
ten vaki olmuş mudur? 

Olmuşsa mezkûr Belediye Başkanı hakkında ne 
gibi kanunî muamele yapımıştır? 

Ayrıca bunu takip eden günlerde de İspanya Bü
yükelçiliğine götürülen Belediye hizmetlerinin aksa
tılmaması için devamlı kontrolîar yaptırılmış ve be
lediyece bu konuda uygulamaya geçilmesi önlenmiş
tir. Öte yandan bu konuda adı geçen hakkında An
kara Devlet Güvenlik Mahkemesinde açılan kamu 
davasının beraatle sonuçlandığı anlaşılmıştır. 
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29 . 7 . 1970 Güıüü ve 1318 Saydı Finansman Kanununa Ekli İşletme Vergisi tle llgüi II Numaralı Tablo
da ve Aym Kanunun 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine Verilen Oylann 

Sonucu : (S. Sayısı : 607) 

(K a bui edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğiu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Xn ı'i Âdemoğlu 
Kemal. Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 142 

Kabul edenler : 140 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 41 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat S arlı cali 
î. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kah ay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayaııgi] 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yal'çuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğiu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Erpreneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliye! i 
Kemal Kılıeoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arııburuıı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
cifenin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâıııoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

SARS 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ah m et Özmumcı ı 
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MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Kanaosmanoğ-lu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

MUŞ 
İsınıail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağuıı 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Saykal ' 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 

Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Rcfet Rendeci 

SİİRT 
Sürevva öner 

SİNOP 
Nâzıinı İneibeyli 

SİYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertüı'k 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğkı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet. Aykaıı 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 

Tarık Renizi Baltan 
Mehmet Ali Pestile i 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oühat Alp an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 

SAMSUN 
Baihri Cömert 

(Çekinserler) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTvan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne* 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Hayri Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 

BİTLİS 
Kâmraıı İnan 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetiıı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Ata'lav 

[Oya katılmayanlar] 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

(Açık Üyelik) 
Cum bşk. S. Ü. 

Yekûn. 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Ve'li Fyar 

C UMHURB AŞK A NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Özer Dcrbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahrive Ücok 
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Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 609) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Haydar Tımekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Kemal Sarı ibrahim oğlu 
Mehmet Ün aldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç-h-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : — 

Çekinserler : l1 

Oya katılmayanlar : 57 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kah ay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket Öze et in 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha hinoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Hayrettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıcoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlıı 
Mehmet F e yy a t 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelfunoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Tua-an 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Ha m d i Özer 

MANİSA 
Doğan Barateuoğlu 
Ruhi Tmıakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ersim Özkan 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal / 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sımay 

ADANA 
Hayri Öner 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

A '''("DT 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Macit Zeren (Bşk. V.) 
ANKARA 

İbrahim Öztiirk 
ANTALYA 

Şerafettin Paker 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını İnebeyli 

SİY AS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Aiımet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

UEFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ercin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oiıhat Alp.an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbas 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 

(Çekitıser) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif E rk 

BİLECİK 
Mehmet. Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kânının İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Barla s Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tan veri 

[Oya katılmayanlar] 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
SÜITI Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu.(B.) 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Siiensan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu (I.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SİYAS 
Kâzım Kangal 
(Bşk. Y.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsameiitin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç. 
Şerif Tüten 
Bahri ve üeok 

(Açık Üyelik) 
Cum bşk. S. Ü. 

Yekûn. 
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Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 610) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Mu z af f e r Yur d a kul e r 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcals 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ü y e s 
Oy yon 

Kabul cd< 
R e d d e t 

Çekin.s 

iyisi : 184 

mler : 124 

mler : 123 

'iıler : — 

jr ler : 1 

Oya ka t ı lmay anılar : 59 
Acık üyelikler : 1 

[Kabul c 

BOLU j 
Alâedclin Yı lmaz türk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamuilaoğlu 
Şeref Kaya la r 
Barias Küntay 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ-
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

E R Z U R U M 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Hilmi Nalban-toğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kut la r 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

devler] 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Mustafa De l iyd i 
Kemal Kıhcoğlu 

İ S P A R T A 
Must a fa Güle ü g i 1 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin A n b u r u n 
Solmaz Belül 
Rahmi Eı*dam 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
Fiknet Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağa tay 
Mümin Kır l ı 
Orlıan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

K A H R A M A N M A R A Ş 
Adnan Karajküçük 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

K I R Ş E H İ R 
Hali l Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

K O N Y A 
Erdoğan Bakkalbaşı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albaynak 

MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Bara tçuoğ iu 
Oral Karao&manoğlu 
A. Orhan Süensan 

M A R D İ N 
Mehmet Ali Ar ıkan 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğhı 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Atasağun . 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Se lâha t t in Acar 
Şehvet Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 
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SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SÜRT 
Süreyya Öner 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdel Simav 

ADANA 
Hayri Öner 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğıhı 
Alımet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk; 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Sülevman Ererin 

(Çek'nser) 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 

[Oya katılmayanları 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
S i m Ata'lay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ali Arkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Möhımet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu (I.) 

ORDU 
BeSkir Sıtlkı Baykal 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
Tank Renizi Baltan 
Möhmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cühat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sabahattiin Özbek 

TOKAT 
Zihni BetiJ 

TRABZON 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerifl Tüten 
Bahriye Uçok 

(Açık Üyelik) 
Cum bşk. S. Ü. 1 

Yekûn. 1 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesinin 37 nd Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İlişkin 

Sözleşmenin Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Açık Oylama Sonucu 
(S. Sayısı : 611) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Güraoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlll 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köfeer 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : — 

Çekins erler : — 
Oya katılmayanlar : 51 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul e 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
t. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU . 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılma zt ürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

— 8 

denler] 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkiaı Arıburun 
•Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

43 — 

Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adn an Karatküeük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mefonıet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet özmumcu 



C. Senatosu B : 88 13 . 7 . 1976 O : 1 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Kanaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 

MUÖLA 
Haldun Metoteşeoğlu 
Fevzi özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abduliah Emre İleri 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli . 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Dcmirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Mehmet Ali Restilci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 

[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Ernanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

AFYÖNKARAHÎSÂR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren <Bşk. V.) 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanveri . 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sum Ata'lay 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımlıea 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkaîbaşı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu (İ.) 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üç ok 

[Acık üyelikler] 

Cum bşk. S. Ü. 

Yekûn. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

88 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 7 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONUACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman işletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş 
tarihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü istanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi : 3 . 11 . 1975) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21.4.1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen. alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) -

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

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

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 29 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans

man Kanununa ekli işletme Vergisi ile ügili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi ; 
9 . 9 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer DerM ve Tabiî Üye Suphi Gür-

(Devamı arkada) 



soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vukubulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

5. — İçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu. (10/19) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1976) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğm'nun, İskenderun Demir - Çelik Fab

rikalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/47) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, seçimler konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/48) 

8. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi : 2/470; C. Senatosu : 2/106) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 6 .7 .1976) (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



10/19 Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
10/19 Araştırma Komisyonu 2 . 7 . 1976 

Karar No. : 2 
Esas No. : 10/19-2774 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu îçel Senatörü Dr. Lûtfi Bilgenin îçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat Okulu 
hakkında Araştırma Önergesi üzerine kurulan Araştırma Komisyonumuz, konuyu derinliğine araştırmış ve 
tetkikatını bitirmiştir. 

Konu hakkında raporunu, netice ve kanaati ile birlikte ekli olarak sunmuştur. 
Gereği için saygıyle arz olunur. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Sabahattin Özbek 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 2 . 7 . 1976 

Karar No. : 2 
Esas No. : 10/19-2774 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

îçel Senatörü Dr. Lûtfi Bilgen'in İçel Alata Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulu hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırması isteyen önergesi üzerine Genel Kumlun 20 .1 . 1976 tarih ve 26 sayılı Oturumunda 
kabul edilen 11 kişilik Araştırma Komisyonu, Kâzım Karaağaçtı oğlu Afyonkarahisar, Yusuf Ziya Ayrım 
Kars, Oral Karaosmanoğlu Manisa, Osman Salihoğlıı Sakarya, Lûtfi Bilgen îçel, Z. GökaJp Mülayim Samsun, 
Hayri Öner Adana, Hüseyin Öztürk Sivas, Sami Küçük Tabiî Üye, Sabahattin Özbek C Bşk. S. Üye ve Sü
leyman Ergin Yozgat üyelerinden teşekkül etmiştir. 

ilk toplantısını 23 . 3 . 1976 tarihinde yaparak Başkanlık Divanı aşağıdaki gibi kurulmuştur : 

Başkan : Sabahattin Özbek C. Bşk. S. Ü. 
Sözcü : Kâzım Karaağaçlıoğlu Afyonkarahisar 
Kâtip : Hüseyin Öztürk Sivas 

Araştırma konusu üzerinde müzakerelerde bulunan Komisyonumuz 2 numaralı yazıyla Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığından aşağıdaki soruların cevaplandırıl nasını istemiştir. 

«Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 4486 sayılı Yasaya göre kurulmuş olan İçel - Alata Teknik 
Bahçıvanlık ve Ziraat Okulunun kurulduğu tarihten bug'ine kadar; 

a) Kuruluş ve işletme masrafları olarak Hazineye külfeti ne olmuştur? 
b) Bu okuldan şimdiye kadar mezun olanların han si işte çalıştıklarının tespitiyle, mesleğinde kalanların 

cfc desi nedir? 
c) Okulda halkla ilişkili çalışmaların nev'i ve nitelikleri nedir? 
d) Ünite içinde okul dışı mücadele, araştırma v.s. lâboratuvar çalışmalarının halka yansıyan yönü ve 

faydası nedir? 
e) Döner sermaye işletmesinin mahiyetiyle devam edegelen uygulama tarzı elde edilen kâr ya da zarar 

nedir? 
f) Okulun yarına dönük çalışmalarında destek olacağı dünkü başarıları nelerdir? 
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Bakanlıktan gelen 1 3 . 4 . 1976 tarih ve 413-35086 sayılı cevap Komisyonun 28 .4 . 1976 tarihli 3 ncü toplan
tısında okunarak üzerinde tartışma açılmış, sonunda cevabın yeterli olmadığı kanısına varılarak bir Alt 
Komisyon marifetiyle yerinde inceleme karan verilmiştir. Komisyon Başkanının buna dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına yazdığı 2 9 . 4 . 1976 tarih ve 3 sayılı teklif Genel Kurulun 4 . 5 . 1976 tarih ve 62 sayılı 
Oturumunda okunarak oylanmış ve kabul edilmiştir. Böylece formaliteleri tamamlanan ve esas Komisyon 
adına yerinde araştırma yapmak üzere Prof. Dr. Sabahattin Özbek Başkanlığında, Kâzım Karaağaçlıoğlu, 
Hüseyin Öztürk ve Dr. Lûtfi Bilgen'den teşekkül eden Alt Komisyon 1 9 . 5 . 1976 tarihinde İçel ilinde bulu
nan Alata Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okuluna hareketle yerinde tetkiklerini tamamlayarak gidiş - dönüş 
günleri dahil bir haftalık süre içinde görevini bitirmiştir. 

Gerek Bakanlıktan gelen yazıların tetkiki ve Merkez çukşmaları, gerekse Alt Komisyonun yerinde çok de
taylı bir şekilde yaptıkları araştırma ve derlenen bilgilerin değerlendirilmesi, sonucu Cumhuriyet Senatosu 
adına iş gören Komisyonumuz şu kanaate varmış bulunmaktadır : 

Sorularımıza, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği cevapta halen Alata Teknik Ziraat Ortaoku
lu bünyesinde bu okuldan başka, 

1. Tarım Ürünleri Teknoloji Lâboratuvarı, 
2. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. 
3. Akdeniz Bölgesi Narenciye Projesi Müdürlüğü kurulmuştur. 
4. 4 ncü olarak «Hizmet içi ve çiftçi eğitimi amacına yönelik bir eğitim merkezi kurulması çalışması ya

pılmaktadır», denmekteyse de bunlardan 3 ncü sırayı işgal eden Akdeniz Bölgesi Narenciye Projesi Müdür
lüğünün aylarca önce Mersin'e taşındığı mahallî tetkikimizle anlaşılmıştır. Buna rağmen, konunun önemini 
gözönünde tutan Komisyonumuz hazır mahalline gitm işken bu konu üzerinde de incelemelerini sürdürerek 
edindiği bilgi ve kanaatlerini rapora dercetmeyi faydalı bulmuştur. 

A) Okul durumu, 
1943 yılında 4486 sayılı Yasaya göre en az 5 sınıflı ilkokula dayalı (O zaman 3 sınıflı ilkokullar da vardı.) 

Teknik Bahçıvanlık Okulu olarak açılmıştır. Bu okul amacı 21 . 7 . 1963 tarih ve 6151 sayılı Yasayla değiştiri
len 1 nci maddede şöyle ifade edilmiştir. 

«Tarım Vekâleti çeşitli ziraat işlerinin yapıcısı ve başarıcısı olarak bilgili ve amelî çiftçi ve bahçıvan ye
tiştirmek gayesiyle uygun göreceği yerlerde ve sayıda teknik ziraat ve bahçıvanlık okulları ile bu okullara 
bağlı küçük, orta ve büyük öğretim işletmeleri kurar. Bu okullar parasız yatılıdır.» 

Madde 2. — Teknik Ziraat okuliarı ile bu okula bağlı olarak kurulacak örnek öğretim işletmeleri Devlet 
çiftliklerinde, teknik bahçıvanlık okulları ile bu okullara bağlı olarak kurulacak örnek öğretim işletmeleri Dev
let bahçe işletmelerinde kurulur. Bu okullara örnek öğretim işletmelerinin kurulduğu yerlerde Devlet çiftliği 
veya Devlet bahçesi işletmesi bulunmaz ve3'-ahut bulunup da maksada yetecek genişlikte toprağı olmazsa bu 
gayeleri sağlamak üzere Tarım Vekilliğince arazi istimlâk olunabilir. 

Madde 3. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarına en az beş sınıflı ilkokul mezunu olanlar ka
bul edilir. Öğrenci alınırken köylü veya çiftçi çocukları tercih edilir. 

Madde 4. — Bu okullarda yetiştirme müddeti iki yılı amelî tahsil ve bir yılı da staj olmak üzere 3 yıldır. 
Amelî tahsil Devlet çiftliklerinde ve bahçe işletmelerinde staj ise okullara bağlı işletmelerde ve köylerde ku
rulacak «Örnek işletmelerinde» veyahut Tarım Vekilliğince seçilecek aynı mahiyetteki diğer işletmelerde yapı
lır. Tahsil ve stajlarını başarı ile bitirenlerden teknik ziraat okullarına «Teknik çiftçi» ve teknik bahçıvanlık 
okulu mezunlarına da «Teknik bahçıvan» diploması verilir. 

Madde 11. — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulunu başarıyle bitiren topraksız öğrencilere yete
cek kadar Hazine arazisi verilir, tapuya tescil edilerek 15 sene müddetle satışı yasaklanır. 

Yukarıdaki amaçlarla kurulan okul; 

1967 - 1968 ders yılında lise seviyeli okul haline dönüştürülmüş ve, 
1973 - 1974 öğretim yılında da klâsik ortaokul seviyeli teknik ziraat ortaokulu haline getirilmiştir. 
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Bugünkü haliyle Tarım Meslek Okulumdan ziyade klâsik ortaokul seviyeli ve üst öğretilin kadlemetleriııe 
atlamaya elverişli diploma verdiğinden klâsik dersleri' meslek derslerine galebe çalmaktadır. Derslerin 2/3-'ü. 
kültür dersİKTİ 1/3'ü meslek dersleridir. (7). Hattâ Mil lî Eğitim Bakanlığının «Madem ki klâsik ortaokul dipky-
mas-ı verilmektedir, klâsik dersler % 75 oranımda olacak tır» diye baskı yaptığı da ifade edilmiştir. 

Halbuki 4486 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerinde bu okulun menşeleri ve amelî dersleriyle stajları 
tespit edilirken 1 nci maddedeki amaca uygun mezun yetiştirmek için Devlet imkânları Kanunun 2 nci mad
desine göre bu okullara tahsis edilmektedir. Böyle yerlerde klâsik ortaokul veya liselerin kurulması kanunun 
amacına aykırıdır.-

Gerçekten Alata Teknik Ziraat Ortaokulu bugünkü durumu ile ne bir meslek okulu, ne de klâsik orta
okuldur. Sadece ortaokul diploması veren nevi şahsına münhasır 'bir okuldur. Buradan mezun olanların 
Türk öğretim ve eğitim sistemiyle Devlet hiyerarşisindeki yeri nedir? Meslek hayatına atılacak iseler 1/3 meslek 
dersiyle nasıl bir tarımcı olacaklardır? Bir üst klâsik okullara gideceklerse okudukları meslek dersleri ne işlerine 
yarayacaktır? Gerçek olan bir şey varsa buraya girenlerin çoğunluğu buıraiyı bir ortaokul kaibul edecide bir 
üst okula gitmeyi amaç edinmişlerdir. Okulun usta teknisyen yetiştirme amacı ise son değişiklikle de 'sağlana
mamıştır. 

Mezunlar şayet bir üst okula gidemezlerse, bundan öncekiler gibi tarım işleri yerine küçük Devlet memu
riyeti veya tarım dışı hizmet peşinde koşacaklardır (6). Bakanlığın Komisyonumuza verdiği cevapta ilkoku
la dayalı olan bu okuldan şimdiye kadar mezun olan lamdan kızların % anının köylerine döndüğü, % 
lO'hun ev ekonomisi meslek liseleriyle ebe ve hemşire okullarına devam ettiği, erkek öğrencilerden % 
19'unım köylerine dönerek orada çiftçi olarak işletmelerinde çalıştıkları, % 60'ı tarım meslek liseleri ve 
diğer okullara devam ederek kamu sektöründe görev aldıkları, % 21''inin özel sektör ve diğer hizmetlerde ça
lıştıkları bildirilmektedir. 

Bu istatistiğin doğruluğu tartışma konusu olmakla bsraber, köylere dönen kız öğrencilerin hayatlarını ta
rımla geçirip geçirmedikleri, çevrelerinde örnek olup olmadıkları ayrıca tetkike değer< Kanımızca kendileri
ne araç ve gereç sağlanmayan bu öğrenciler eski hayatlarına dönmüşler ve hattâ okuldaki alışkanlıkları doÜa-
yısıyle eski hayatlarına da intibak edemeyerek zayi olmuşlardır. 

Bir başka okula devam eden kız öğrenciler ise tamamıyle meslek dışı kalmışlardır. Öyleyse buradan mezun 
olan kızların çoğunluğu tarım sektöründe fiilen çalışmaz, ya 'da bizzat örnek çiftçi olmaktan çok uzaktırlar. 

Erkek öğrencilerden ancak % 21'niin köylerine döndüğü ve orada çiftçi olduğu, % 79'nun başka okul ve 
mesleklere kaydığı yazılmaktadır ki okulun amacına köylerine dönerek, kendi işletmelerinin başında örnek 
ve önder çiftçi olımalanydiv Bu maksatla iaşe ve iba teleri Devletçe tam olarak karşılanan öğrenciler için hiç
bir meüburî hizmet konmamıştır^ Buna rağmen, sonuç istatistiğe göre c/c 20 tbaşarıdır. istatistiğe göre diyo
ruz, zira köylerine dönen % 21 erkek mezundan hepsi de köyde çiftçilik etmemektedir. Bakkaliye, kahveci
lik, esnaflık, nalkliyecilik gibi küçük serbest işler meyanmda köy bürokrasisinde veya küçük kasabalarda ufak 
memuriyetler peşinde olanları da nazarı itibara alırsak amacın % 20 değil, % 10 bile gerçeMeşmediği ortaya 
çıkar. 

Halen Ala'ta Okulunda Müdür olan zat yeni geldiği Amasya Gök Höyük tarım okulunda da mezunların 
% 80'ninin başka mesleklere kaydığı, astsubay, kâtip v. s. memuriyetlerde çalıştıklarını ifade ermiştir (6). 
BU tespite göre şu anda Türkiye'de mevcut benzeri 6 okulun da aym akibetle karşı karşıya kalmış olması 
muhtemelidir. Bu sdbeple Komisyonumuz veya başka bir Komisyonun bu okullarda da tetkikler yaparak 
durumu aydınlatması ve alınacak tedbirler için ışık tutması gerektiği kanısında olduğumuzu belirtmek isteriz. 
33 yıllık okulun mezunları ıbakımından dünkü ve bugünkü manzara değişmemiştir. Tutum bu şekilde kal
dıkça da değişeceğe benzememektedir. 

Acaba neden böyle olmuştur? Bahçıvanlık okuluyken mezun olanlar hakkında Komisyon olarak izlenimlere 
dayanarak kanaatimizi iburada belirtmek isteriz: 

Okul mezunlarına vadedilen hazine arazisi başlangıçta verilmekteyken köye dönmeler daha çok oluyor
du. Sonradan bu imkân ortadan kalkınca ve dışarıda çalışma kapısı açılınca, ister istemez köyden uzaklaş-
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mâ sonucu doğmuştur. Hele uygulama ve ders programlarında yapılan değişiklikler'Ie öğrencinin teknik tarım 
alanında bir başarı kazanması imkânı da ortadan kalkınca başarısızlık endişesiyle köyden uzaklaşma daha 
da yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan Teknik Bahçıvanlık Okulundan mezun olanların kaderi köydeki tarımcılık
tan koparak kasabalarda küçük memuriyetler peşinde koşmaktır: Bu sorun halledilmedikçe bu okulları tam 
kapasiteyle çalıştı umanın de bir faydası olmadığı gibi bunları Tarım Liseleri haline getirmekte de memleket 
için bir fayda yoktur. Zira halen bu tarım liseleri de tam faaliyete çalışmadıkları halde mezunlarına iş bu
lamamaktadır. Bakanlık ancak mecburi hizmeti olanlara iş verebildiği halde bunlar bile ziraat dairelerinde 
çoğu yerde masasız, sandalyesiz, programsız ve hatta işsiz olarak başı boş dolaşmaktadırlar. Bu duruma dü
şen tarım teknisyenleri ilerisi için meslekten ümidini kesmekte ve lise fark imtihanlarım vererek başka mek
teplerin yüksek kısımlarına gitmektedirler. O halde bu okulları tarım liseleri haline getirmemizde isabetli bir 
karar ve icraat olacağına inanmıyoruz. Sanıyoruz kli süratle değişen Türkiye koşullarında bazı resmî forma
liteleri yerine getiren ziraat memuru yerine gerçekten yetişmiş ziraat teknisyenlerine üılüiyaç vardır. . 

Teknik Bahçıvanlık okullarındaki ders programları bölümünde beüir>tldiği gibi, buradan yetişen elemanlar 
yeterli teknik güçte olmadıklarından kamu ve özel sektörün isteklerine cevap verememektedirler, halbuki ger
çekten yetişmiş usta teknisyene büyük ihtiyaç vardır. 4486 sayıü Yasayla açılmış olan bu okullar memlekete 
çiftçi ile ziraat teknisyeni arasında - daimî boşluğu - görülen bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuşlarsa da 
okulların devamlı bir öğretim tutarsızlığı ve eğitim yetersizliği sebebiyle esas gayelerine ulaşamamışlardır. 

Bu sorunlar halledilmedikçe, bu okullardan beklenen maksadın elde edilemiyeceği muhakkaktır. 
Komisyonumuz okulun yanıibaşında seracılık ve bahçecilik yapan köylülerimizi de iş başında gördü. Sera

cılığı amprik metötlarıyle ve çevredeki göreneğe dayanarak yürütüyorlar. Ağaç budamasını bile rastgele ve 
yanlış yaptıkları Komisyon Başkanımız olan Tarım Prtfosörü Sesbaihaititin Özbek'in gözünden kaçmadı ve bu 
ağaçların nasıl budanacağını okuldan sormadınız mı d iye sorduğunda alınan cevap çok acıydı. 

— Doğrusu ağacın nasıl budanaoağını okuldan sor mak aklımıza gelmedi, dediler* 

İşte 33 yıllık okul bitiş iği ndeki köylünün, haitıta o köyü anacaddeye bağlayan yolları okulun içinden ge
çen köyün ve köylünün aklına gelmezse demek ki bu müessese halkla iıyii ilişki kurmak şöyle dursun, hiç 
ilişki kuramamış demektir. Demek ki okul bitişiğindek i köylüye bile kendi varlığını tanıyamamıştır. 

4 000 dönüm arazi üzerinde yayılmış olan okulun öğrenci kapasitesi 450 kişi'dir̂  Bütün tesisler ve yatı
rımlar Tarım Meslek Okulu olduğuna göre yapılmıştır. Bugün ise 127 öğrenoi barındırmaktadır. Kullanı
lan öğretim kapasitesi % 26'dır. Millî Eğitim Bakanlığı nın bugünkü standartlarına göre 127 öğrencilik bir 
klâsik ortaokul, en modern tesisleri de içine aba 10 dönüm arazi ve bir milyon lira, 15 adet öğretmen, 15 
adet personel ile tedrisat yaparken okulun bugün işgal ettiği saha< bina, malzeme, donatım ve personel du
rumlarına değinmekte fayda vardır. 

İdare binalarından dersanelere, atölyelerden lojmanlara kadar çok geniş arazi üzerinde rahat bir yer
leşimle SÔ den fazla bina ünitesinin toplam inşaat alanı 13 234 M2 dir (2ü). 

Hayvancılık şubesinin 1 258 M2 liık ahu-, depo v. s. binaları, sebzecilik bölümünün 176 M2 lik şube bina
sı ve ambarıyîe, 1 580 M2 lik plastik ve cam serası, tarla ziraatının 337.7 M2 lik binalarını da hesaba katarsak 
15 000 M2 den fazla ve 1 580 M2 kapalı tesis olan sera vardır (21, 22, 23, 24). 

Ayrıca aynı saha içinde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi bina varlığı, 23 adet iş 
yeri binası, 42 dairelik lojmanlarıyle beraiber 10 233 M2 lik bina ve 2 000 M2 klimalı cam seradır. (47). Bu kli
malı cam seranın inşaat masrafı aynı genişlikte normal bir binadan kat kat fazladır ve kapalı işyeridir, diğer 
binalar gibi hesabedilirse böylece bütün saha içinde 25 238 M2 bina ve 3 580 M2 sena olmak üzere toplam 
28 818 M2 lik kapalı tesis vardır, sadece bu iki ünitede. 

Buna küçük evcil hayvanlar için 868 M2 kümes, 360 M2 kuluçka binası ve anbar olmak üzere 1 228 
M2 lik tesisleri de eklersek 30 000 M2 den fazla bir bina varlığı var demektir. Bütün bunların dökümü ili
şiktir. 

Bütün bu tesislerdeki mefruşat, malzeme, donatım, makine varlığı ve demirbaşlarla nakil ve çift araçları
na ait listeler eklidir (46). 
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8 adet çeşitli nakil vasıtasının çoğu miadını doldurmuş eski model, 6 adet traktörün 25 yaşından 1 ya

şına kadar olanları vardır. 
Eldi listelerden de anlaşılacağı gibi böyle geniş bir müessesede ne gerekiyorsa hepsi düşünülmüş ve alın

mıştır. Böylece. Bugünkü rayiçle takriben 500 milyon liralık bir yatırım yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu
na karşılık klasik ortaokul öğrenimi yapan 127 öğrenci. Bu durumun tespiti, yapılan israfın ne kadar büyük 
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu israfın önlenmesi okulun vazu kanununun isteklerine uygun 
bir hale derhal dönüştürülmesiyle sağlanabilir ve bunun için ders programlarının, uygulamaların ve tatille
rin bahçıvanlık okulu olduğuna göre ayarlanması gerekir. 

Gerçekten bir tarım okulu için bahçe bakımı, ilaçlatması, sebze üretimi ve pazarlaması v.s. çeşitli tarım 
işlerinin en yoğun olduğu ve öğrenci için en iyi uygulama fırsatı bulunduğu Mayıs - Haziran ayları olan 
şu zamanda tatile girmemesi gerekirdi. Halbuki okul şimdi tatildir ve meslekî uygulamanın en verimli za
manında öğrenciler bundan mahrum kalmaktadırlar. 

Öğrenciler, Kanununda gösterildiği gibi 3 yıl tatbikî ders görmek zorundadırlar. Öğrencinin mezun ol
duktan sonra döneceği yer kıraç arazi, sulu toprak, fa'-ir toprak, krizma yapılacak taşlık arazi gibi değişik 
arazi parçalarıdır. Okulda her çeşit arazi vardır. Öğr^ciler de buradaki her çeşit arazide, tıpkı okula biti
şik köylülerin yaptığı gibi, yetiştiriciliği öğrenmelidirler ve ancak o zaman birer üretici olarak güvenle ha
yata atılabilirler. Ders ve uygulama programlarının düzenlenmesi okulun elindeki araziden en iyi bir şekil
de faydalanmayı sağlar. Böylesine geniş ve verimli arazinin israf edilişi sadece çevre halkına değil, oradaki 
körpe öğrencilerin bile dikkatini çeker ve Devlete olan itimatları daha o yaşlarda sarsılır. Zira oraya gelen 
çoğu öğrencinin gayesi bir avuç topraktır. O da verilmemektedir; Okulda ise neredeyse toprak çokluğunun 
sıkıntısı vardır. 

1 - 2 Dönüm sulu araziden evinin yıllık geçimini sağlayabilen ve buna mecbur olan çevre halkı, Devlet 
elindeki bu değerin israfına iyi gözle bakmamaktadır. Bu isabetsizlikler ve arazi israfı halkın gözüne batar 
durur ki bu da Halk - Devlet arasındaki itimatsızlığa sebep olur. Bu gibi psiko - sosyal noktalara dikkat et
mekte fayda vardır. Okulun geniş arazisi su sıkıntısı çekmektedir. D. S. î. yeraltı rezervlerinin limite geldi
ği gerekçesiyle sondaja müsaade etmemektedir. Fakat bu geniş sahaya uzaktan sulama ve yetersiz olan iç
me suyu temini mümkündür. 

Sonuç olarak; 
Burayı sadece ortaokul diploması veren bir basit okul durumundan çıkarıp çok daha verimli, memlekete 

daha faydalı bir çalıştırma tarzı bulunmalıdır. Gerçekten etrafına faydalı usta teknisyen yetiştirilen bir ta
rım meslek okulu haline getirileceği gibi öğrenci sayısı planlanan kapasiteye çıkarıldıktan sonra fazla arazi 
atıl kalan yatırımların değerlendirilmesi için bunları tam çalıştıracak yeni müesseselerin de eklenmesi gere
kir. Hem de ünite içinde bulunan diğer araştırma kuruluşlarına yardımcı olacak, onlara ışık tutacak, onları 
yetiştirecek üniversite seviyesinde öğretim ve eğitim kuruluşlanyle işbirliği yapabilecek şekilde olmalıdır. 
Okulun yan kuruluşları olan sebzecilik, hayvancılık, tavukçuluk, tarla ziraati v.s. üniteler hakkında tefer
ruatlı izahata girişmiyeceğiz. Hepsine ait bilgileri ekli olarak sunulmuştur (7, 11, 15. 16, 18. 21). 

Ancak şunu belirtmeliyiz ki ahır, kümes v.s. tesislerin kuruluşunda bile arazinin en verimli yeri değilde 
en kötü, tarıma elverişli olmayan yerler seçilmeliydi. (7). 

B) Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi. Bu ünite de okul arazisi içinde çalışmakta
dır. (28). 

30 . 12 . 1965 tarihli makam oluruyle Alata Tarım Meslek Okulu bünyesinde «Bölge, Bağ - Bahçe 
Enstitüsü» olarak kurulmuştur. 

2 . 1 1 . 1967 tarihli olurla müstakil müdürlük halinde yönetilmeye başlanmıştır. 
1 . 3 . 1972 tarihli olurla tekrar Alata Tarım Meslek Okuluyla birleştirilerek bütün müessesenin adı 

«Bölge Ziraat Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Meslek Okulu Müdürlüğü» olmuştur. 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 30 . 9 . 1974 günlü emirleriyle döner sermaye işletmeleri ayrılarak tek

rar iki müdürlük haline getirilmiş olup müessesenin şimdilik adı (1974'ten itibaren) «Bahçe Kültürleri Araş
tırma ve Eğitim Merkezi» dir. 



4 . 6 . 1975 tarihinde müessese müdürü başka yere atandığından beri idarî ve malî yetkileri bulunma
yan bir vekâletle yönetilen bu yerde pek çok problem vardır. 

Bu bölüme ait 23 adet işyeri binası ve henüz kullanılmayan (42) lojmanlık toplam 10 233 m2 bina ile 
2 000 m? klimalı modern sera olduğunu yukarıda söylemiştik. (47). 

4 000 dönümlük arazi içinde 700 dönümü bu kuruluşa verilmiş ve tapu kaydıyle de tescil edilmiştir 
(43). 

Araştırma bölümünde bölge halkına önder olacak projeler, geliştirilip tatbikata konulamadığı için bu kı
şıma buğday ekilmiştir. Çevrede böyle bir arazinin dönümü yüz bin liraya alınamazken bu alanın rasyonel 
bir şekilde kullanmayarak üzerine buğday ekilmesi buradan gelip geçen çiftçileri hayretten hayrete düşür
mektedir. Böylesine beceriksiz bir durumda olan bu müesseseyi yetiştiricinin bilgi almak için uğramamasını 
da tabiî görmek gerekir. Aslında yetiştiriciler buraya gelselerdi kendilerine ne bölge şartlarına göre yapıl
mış denemelerin sonuçlarına dayanan bir bilgi ve ne de materyal verilebilirdi. 

Ştt anda 17 teknik elemanla yürütülen bu bölümde 1 yardımcı, 5 idareci, 14 sigortalı işçi, 14 sendikalı 
işçi. vacdır (28). 

Aslında* kuruluş, gayesine göre; 
1. — Bitki: Fizyolojisi Bölümü 
2.. — Bitki İslah. Bölümü 
3. — Bitki Kuruma Bölümü 
4. — Bitki "Toprak - Su Münasebetleri Bölümü 
5. — Gida. Teknolojisi Bölümü 
6. — Tarımsal Ekonomi Bölümü 
7. — Bİometri Bölümü 
8. — Tarım Afet - Makine Şubesinden ibaret olan sekiz bölümlük kuruluş 1975 yılında yüksek mühen

dis, mühendis, uzman ve teknisyenler olarak toplam 95 kişi çalıştırması gerektiği halde 12 kişi çaiıştırabil-
miştir. Halbuki ele alınan projelere göre bu baz kadroya her yıl proje inkişafına göre yeni elemanların da 
eklenmesi gerekmektedir. Oysa 1976 yılında sadece 17 teknik eleman vardır. 

95 yetişmiş teknik elemanın çalışacağı varsayımına göre kurulan bir müessesede 12 ya da 17 kişiyle bir 
sonuca ulaşılması elbette düşünülemez. Kaldı ki, uzman olmaları gereken araştırma personeli de hemen he
men yok gibidir. 

Bazı böflimler sembolik 1 kişiyle yönetilir görülmüş, bazı bölümlere hiç başlanamamıştır. 
Btı şekildeki personel durumuyle projelerin hazırlanmasına, yürütülmesine ve alınan sonuçların pratiğe in

tikal ettirilmesine imkân olmadığı açıkça görülmektedir. 
Aslında Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Yönetmeliğine göre, buraya yapılacak tayinler

de araştırma personelinin bir imtihandan geçirilmesi, uzmanlık ve doktora yapmış olanların tercihinin şart 
olduğu tespit edilmiştir. Müdürler için ise doktora şartı aranmamaktadır. 

Binalar, laboratuvarlar yapılmış, en modern aletler satın alınıp doldurulmuş olmasına rağmen insan fak
törü halledilmedikçe başarılı çalışmalar yapılması mümkün değildir. 

Orada çalışanları ifadelerine göre aralarında doktora veya master yapmış kimse yoktur. 
Bölümler arasında koordinasyon da yoktur. Araştırma konusunda yeterli çalışmalar yapamayacağını an

layan müessese bir yazıyle halka yardımcı olmak amacıyle fidan yetiştirmeye yönelmiş, ancak burada o za
manlar okul alam içerisinde bulunan Akdeniz narenciye projesi elemanlarıyle yeterli bir koordinasyon sağ
lanamadığı için çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmış, 30 000 limon fidan heder olup gitmiştir. 

Beklenirdi ki bu bölüm turunçgiller alanında derhal anaç meselesi, turunçgillerin beslenmeleriyle ilgili 
profolemter, meyve dökümleri üzerinde araştırmalara girişilsin ve bölge yetiştiricilerine bu konularda önderlik 
etsin. 

ZeştâmaMk alanında, çeşitler, dikim sahaları, ürünün değerlendirilmesi üzerinde yapılacak çalışmalar da 
yetiş$rieifer içirt çok faydalı olabilirdi. Bu konular üzerine eğilmek şöyle dursun zeytincilik üzerinde ispan
ya'da yetiştirilen bir araştırıcının kendi konusunda çalışamadığı dahi hayretle görülmüştür. Dar alanlar içeri-
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sinde sebzecilik yaparak yurt ekonomisine büyük katkılar sağlayan küçük çiftçilerin tohumluk meselesine bite 
eğilinmediği, okul çevresindeki seraları gördüğümüz zaman müşahede ettik. Gelecek için ektojik fartktnn 
uygunluğu dolayısiyle büyük umutlar vadeden süs bitkileri yetiştiriciliği tamamen ihmal edilmiştir. Sert çe
kirdekli meyvelerde özellikle kış dinlenmesiyle ilgili olarak çalışmalara başlanmadığı görülmüştür, ftamu-
şak çekirdekli meyveler üzerindeyse hiçbir araştırma yapılmamaktadır. Bu ve bunlara katılacak daha fairçoik 
konular işlerin ne derece yüzüstü bırakıldığım göstermesi bakımından yararlıdır. 

Akdeniz Narenciye Projesi Müdürlüğünün her köyde formenleri vardır. Bunlar o köyden seçilmiş, pratik 
bahçecilerdir, Köylülerin bahçelerini devamlı gezip görerek denetirler ve gördükleri eksiklikleri müesseseye 
bildirirler. Oradan yetkili teknisyenler gelip yerinde tetkik ederler ve gerekli tedbirleri önerMer. Böylece 
her an halkın nabzını yoklayacak bir elleri var demektir. Böyle olunca o yıllarda halkın ne tip fidan isteye
bileceğini tahmin etmek mümkün olabilirdi. Bu ihtiyaç yoklaması yapılamadığından fidancıtok bölümü bol 
limon aşısı yapmış, sonunda satamamıştır. 33 yıldır orada bulunan okul eğer haMcm içine girebilmiş -ohayth, 
çevre halkının gayet bariz olan yetiştirme eğilimlerini tespit edecek ve aşı programlarım da ona güre -yapa
bilecektir. 

Bu kuruluş bünyesindeki teknoloji laboratuvarı da ciddî olarak ele alınmalıdır. 
Başlangıçta Alata Okulu narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi için pilot sahası olarak seçilmiştir. Çok 

büyük masraflarla kurulan ve en modern cihazlarla donatılmış olan laboratuvarda bugün çok daha basît 
proje çalışmaları yapılmaktadır. Ekli raporların tetkikinden bu son ifadenin kendilerine ait olduğunu tespit 
etmek mümkündür. Eleman yokluğundan bazı aletler çalıştırılamamaktadır. Örneğin bugünkü piyasa değe
ri yarım milyon TL. sini geçen spektrofotometre cihazı satınaldığı 1972 yılından beri hiç çalıştırılmamış 
tır. 

Burada teknoloji mezunu dört ziraat mühendisi vardır. Ama hiç birisi kendi sabasında doktora veya 
uzmanlık yapmamıştır. Kendileri ele aldıkları projelerle beraber yetişmek zorundadırlar (6, 31) 

Şu anda üzerinde çalışılan üç proje vardır : 
1. — Çukurova bölgesinde yetiştirilen turunçgil üretimi, ihraç için hasat olgunluk zamanlarının tespi

ti (45). 
Bu proje için 1973 - 1977 arası dört yıllık süre ve i 88 560 TL. ödenek tespit edilerek çalışmalara baş

lanmıştır. Bu projeyi yönetecek olan Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü şu kuruluş
larla işbirliği yapmayı da peşinen kabul ederek karara bağlamıştır. 

a) Türkiye Narenciye Geliştirme Projesi, Çukurova Bölge Müdürlüğü, 
b) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Adana, 
c) Turunçgiller Üretme İstasyonu - İskenderun. 

Her ne kadar iyi teçhiz edilmiş bir laboratuvar varsa da elemanların durumları nedeniyle başka kuruluş
larla işbirliğine karar vermeleri isabetli olmuştur. Fakat fiiliyatta bu işbirliğinin tam manasiyle gerçekleştir
diğini söylemek güçtür. Ne bize verilen raporlarda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin görüşleri ve ça
lışmalarını yansıtan hususlar vardır, ne de Komisyonumuzun doğrudan doğruya Adana'ya giderek fakülte 
mensuplariyle yaptığı görüşmede böyle bir fiilî işbirliğini tespit etmek mümkün olmuştur. Ancak şunu mem
nuniyetle ifade etmek isteriz ki, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi yönetici ve öğretim üyelerinin Alata' 
daki araştırma merkeziyle sıkı işbirliği yapmak istedikleri anlaşılmıştır. Bunun fiiliyatta da görülmesi arzu 
edilir, bu iki müessese arasında tam bir işbirliğinin düzenlenme şartlarının tespiti ile mümkün olacaktır. 

2 nci Proje : 

Meyve suları üzerinde yapılan çalışmaların bu yıl bitmesi gerekmektedir (43). Çıkacak raporun isabeti 
uygulamada belli olacak ise de şimdiki faaliyete göre isabetli bir sonuç alınacağı hiraz şüpheli görülmekte
dir. Zira bu araştırma esnasında meyve sularının bünyelerinde HMF (Hydroxmethylfurfuröl) ün tespiti için 
kullanılması gerekli spektrofotometrenin yepyeni olmasına rağmen satınalındığı 1972'den beri çalıştırılanıa-
dığı ilgililerce ifade edilmekte ve hatta daha ilk açılışında ambalajdan bozuk çıktığı iddia edilmektedir. O 
zaman 350 000 liraya alındığı söylenen bu modern elektronik cihazın bugünkü değeri yarım müyamı çok 
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geçmiştir. Dört senedir kıymetli bir cihazın çalıştırılmaması buna ihtiyaç duyulmadığını gösterir. İhtiyaç 
yoksa niye satınalınmıştır? Projede bu aletin kullanılması gereği belirtildiğine göre demek ki, ihtiyaç vardır. 
Madem ki, ihtiyaç vardır neden firmasına eksiği tamamlatılmamıştır veya baştan bozuksa niye kabul edil
miştir? Şimdiki durumdaysa böyle bir aleti kullanma yetenekleri olup olmadığı belli olmayan bir ekibin 
yaptığı projenin -çıkacak raporun doğruluğundan haklı olarak şüphe edilir. 

3 ncü Proje : 

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen narenciye artıklarının değerlendirilmesidir. (44). 
Bölgede buna çok ihtiyaç vardır. Gerçekten pek çok artık heder olmaktadır. Seçilen konu hakikaten 

isabetlidir. Ama bu araştırmada da meyve artığında mevcut pektin'in tespiti için spektrofotometrik usul se
çilmiştir. Halbuki bu cihazın halen çalışmadığım yukarıda söyledik ve hatta bunun çalıştırılması ve hizmete 
sokulması için bir gayretin olmadığını da tespit ettik. Buna göre çıkacak raporun isabeti üzerinde durmak 
gerekir. Bu rapora dayanarak kurulacak bir sanayiin neler çekeceğini tahmin etmek güç değildir. 

Buradaki projeler henüz bitmemiştir. İlk proje 1976 yılında tamamlanacaktır. Yapılan planla uygulama 
arasındaki farkı tespit edince bu yıl bitmesi ihtimali pek yoktur. Olsa bile bu projeyi piyasaya çıkarmamak 
gerekir. Zira bu kuruluştan ilk çıkacak projenin çok inandırıcı olması gerekir. Halbuki buradaki araştırma 
aksaklıkları nedeniyle sağlıklı bir proje çıkarmak mümkün değildir. Nedenlerini kısaca ve basitçe yukarıda 
izah ettik. Bu projeden güç alarak yatırıma geçen bir müessese veya şahıs perişan olur, kuruluş da bütün 
itibarını daha ilk adımda yitirir. Bu yüzden ne olursa olsun projeyi biran önce bitirmek değil de, % 100 
veya ona çok isabeti olan bir projeyi çıkarmaya çalışmak ve bunda İsrar etmek lâzımdır. 

Okul şimdiye kadar çevre halkına rehberlik yönünden itimat telkin edememiştir. Bir de en modern labo-
ratuvarların ürünü olan araştırma sonuçları halkı yanıltır, tatmin etmezse, şu anda inşası bitmek üzere olan 
milyonluk klimalı seralarda yapılacak araştırma sonuçlarının benimsenmesi de güçleşir. 

Burada okulla ilgili, çevre halkının diline düşmüş eski bir hatırayı nakletmekte yarar vardır. 
Bundan yıllar önce Avrupa ve Amerika'da eğitim görmüş, halkın anprik çalışmaları yerine müspet ilime 

inanan bir iş adamı İçel'in en güney noktasında turfanda üzüm yetiştirerek uçakla Avrupa'ya yollamak için 
yatırımlara girişir. Akdeniz sahillerinde ilk yetişecek üzüm çeşidi için okula başvurulur ve tavsiyelerini alır. 
Buna göre dikim ve bakım yapılır. Yıllar geçer. Koruklar belirir, olgunlaşması için Haziranın ilk haftası 
hedef alınmış olduğu halde, Temmuz da atlar. Ağustos'un sonunda üzümler olgunlaşır. Olgunlaşır ama o ara
da Torosların tepesindeki bağların bile bozum zamanı gelmiştir. Bu sonucu gören devrin müspet görüşlü iş 
adamı ilme de itimadı sarsılarak sade işi değil, muhiti de terk eder, gider. Giriş o gidiş. 

Okulun bu ve benzeri görüntüleri halk içinde henüz unutulmamış olduğundan araştırma kuruluşları elde 
ettikleri sonuçlardan % 100 emin olmadıkça piyasaya rapor çıkartmaktan katî suretle kaçınmalıdır. 

Tarım Bakanlığının Komisyonumuza verdiği cevapta narenciye sahası olan o bölgede «halkın virüsten ari 
aşı gözü ihtiyacı halledilmiştir» diye yazılıdır. 

Komisyonumuz bu habere çok sevinmekle beraber, inandırıcı bulmadığı için mahallinde yapılan araştır
malarda bu konu üzerinde hassasiyetle ve İsrarla durmuştur. 

Araştırma merkezinin bünyesinde bir tel sera tesisine başlanmıştır, iki parsel saha ayrılmış, çevre temel 
duvarîariyle yan duvar ve çatı ahşap iskeleti yapılmış fakat virüs taşıyan bazı haşerelerin girmesini engelleye
cek olan özel elekli telleri monte edilip aşı gözü damız Hğı yetiştirilmesine bile başlanmamıştır (6). Galiba Ba
kanlık en esaslı kısmı noksan olan bu tesisi tamamlanmış olarak kabul etmekte ve virüs konusunun .halledil
diğini sanmaktadır. Hep kâğıt üzerinde varsayımlara dayanan bu cevap ciddiyetten uzaktır. Virüs gibi ciddî 
bir konuda Devletin halka yanıltıcı bilgi ve materiyal vermesi endişe vericidir. Müessese kendi fidanlığı için 
gerekli olan aşı gözlerini Antalya Narenciye İstasyonundan sağlamakta, aşılar yapmakta, yetişen fidanları 
Adana Ziraî Mücadele Bölge Müdürlüğünden sağlık raporuyle satışa çıkarmaktadır. Halka satılan bu fidan
ların sadece dikiliş şekilleri, tutuncaya kadar ki, bakımını öğreten ve bununla ve yetinen müessese, vatandaş
ların alıp diktiği fidanların ağaç ve meyve durumlarını takip imkânlarından mahrum olduğu için virüslü olup 
olmadıklarını da bilmemektedir. Hatta kendi bahçelerinde yetişmiş, 20 yıllık narenciye ağaçlarında şimdiye 
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kadar hiç virüs ttsti yapmamışlardır. Müesseseye gelen köylüler sadece fidan almakta, bahçeleri tetkik et
mek ihtiyacını duymamaktadırlar, idarecilerin ifadesine göre okulunkilerden çok daha mükemmel bahçeler 
kendilerinde vardır. 

C) Akdeniz Bölgesi Narenciye Projesi Müdürlüğü. 
Yukarıda bildirilen cevabî yazısında Bakanlık Akdeniz Narenciye Geliştirme Projesinden söz etmekte 

ve ' halen o bünye içinde faaliyette olduğunu bildirmektedir. Halbuki bu müdürlük aylarca önce Mersin'e ta
şınmıştır. (1). Başlangıçta bu müdürlük, bahçe kültürleriyle aynı saha ve binada çalışmaya başlamış, labora-
tuvarlan müştereken kullanmışlar, içli dışlı olmuşlar ve birbirlerine yardım etmişlerdir ama, şimdi Akde
niz Narenciye Geliştirme Projesi Müdürlüğü Mersin'e gitmiştir, fakat Bakanlığın bundan haberi yoktur. Bu 
müessese her ne kadar okul bünyesinden ayrılmışsa da konunun önemine binaen Komisyonumuz bu kuruluş
la da ilgilenme ihtiyacını duymuştur. 

10 yılda 80 000 dönümlük narenciye bahçesi tesisini hedef alan bu kuruluş şimdiye kadar virüssüz aşı 
gözü üretmek ve temin etmekte sıkıntı çektiği için yeterli fidan üretimi yapmamış veya yaptıramamıştır. 
Bölgede en çok hastalıksız iyi fidan sıkıntısı vardır. Birkaç özel teşebbüsle işbirliği yaparak ve kredi açarak 
fidan sağlama dışında fazla bir şey yapamamışlardır. 1973 - 1976 yılları arasında bütün Çukurova bölge 
sinde ancak 2 575 dönüm narenciye bahçesi tesisindekredi ve proje bakımından yardımcı olabilmişlerdir. Bu 
gidişle müddeti içinde 80 000 dönüme ulaşmak imkânsız görünmektedir. îşin iyi yürütülmediğini kendile
ri de kabul etmekte ve şöyle bir kanaati ileri sürmektedirler. Turunçgillerde sertifikasyon çalışmalarının ger
çekleştirilmesinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim 
Merkezi ve Türkiye Narenciye Geliştirme Projesi Çukurova Bölge Müdürlüğünün işbirliği yapmaları. 

Dünya Bankasından alınan 25 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze projesinin bir bölümü olan ve hedef 
olarak Türkiye'nin bugünkü narenciye sahasına eşit ölçüde bir ağaçlandırmayı öngören bu projenin millî ge
lirimize ve dış ticaretimize büyük katkılar yapacağı açık ise de proje süresinin yarıya yaklaşmış olmasına 
rağmen yapılan çalışmaların yetersizliği bu yöndeki ümitleri de sarsmakta olduğundan ilgililerin proje hede
fine uygun olarak süratle gereken tedbirleri almaları yönünden dikkatlerinin çekilmesi gerekli mütalaa edil
miştir. 

D) Eğitim Kursları ve Döner Sermaye Durumu : Okulda açılacak halkı eğiten kurslara gelince (8): 
1966'dan 1976 yılına kadar 28 defa kurs açılmıştır. 1966 yılında 7 kurs açılmış kendi personelinden 33 kişi ya
rarlanmış, 1969'da 2 kurs açılmış, personelden 14 kişi yararlanmıştır, 1972'de 2 kurs açılmış, personelden 
27 kişi faydalanmış, 1973'te 2 kurs açılmış 1 tanesi 43 personel için, 1 tanesi de 30 çiftçi için düzenlenmiştir, 
1974"te 4 kurs açılmış 2 sinden 45 personel, diğer 2 sinden 45 çiftçi yararlanmış, 1975'te 4 kurs açılmış 3 ta
nesi 89 personel için, 1 tanesi 17 çiftçi için, 1976'da 7 kurs açılmış 5 tanesi 80 personel için, 2 tanesi 50 
çiftçi için düzenlenmiş. 

Böylece 10 yılda açılan 28 kurstan 331 personel ve 142 çiftçi yararlanmış. 
Bakanlığın cevabında «okul sık sık kurslar açarak çevre halkını devamlı aydınlatmaktadır» demesine kar

şın 10 yılda halktan sadece 142 kişi yararlandığına göre yılda 14 kişi eder. Neredeyse ayda bir kişi bu geniş 
Devlet yatırımından faydalanmıştır. Eğer o çiftçi de gerçekten faydalanmışsa, bu nokta okulun halkla olan 
ilişki ve ilgisinin yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir. 

Okulun yetiştirdiği nebat ve hayvan ürünlerini değerlendirmesi ve pazarlaması üzerinde de durmak gere
kir (25). Tarım Bakanlığının cevabında; Alata Okulu Döner Sermaye bütçesi için son 3 yıl ele alınarak şu 
tablo verilmektedir. 

Yılı Gelir Gider Kâr 

1974 2 967 135 2 871 601 95 534 
1975 2 967 135 2 903 604 63 531 
1976 3 625 096 3 538 556 86 540 

okulda narenciye ürünleri büyük yekûn teşkil ettiğinden kanunî usullere göre açık arttırmayla satılmaktadır. 
Okul içindeki bir dükkânda da perakende tarla ve hayvan ürünleri kendi personeline ve oraya gelebilen hal
ika serbest piyasadan daha ucuza satılmaktadır. 
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Türkiye'deki bütün döner sermaye kuruluşlarında olduğu gibi burada da kâr zarar hesabedilirken bu işte 

çalışan personelin maaşları, bina amortismanları, elektrik,, su v.s. cari masrafların gider hanesine yazılmadı
ğından kâr eder gibi görülürse de genel bütçeden verilen maaş ve yukarıda zikredilen masrafları da gider ha
nesine alınmalarıyle ancak gerçek kâr zarar tespit edilebilir. 

Bakanlığın cevabı, 1974, 1975, 1976 yıllarına ait olduğuna göre bize bunları yukarıdaki görüşlerin ışığında 
yeniden hesaplamak zorundayız. 

Döner Sermaye Saymanlığında, ambarlarda ve dükkânda çalışanların durumu şöyledir. 
Bu memurlar bütün mesailerini bu işe vermektedirler. 1974 yılında personel durumu (25, 26, 27): 
1 adet sorumlu sayman genel bütçeden 1 yılda 24 490 TL. alınmıştır. 
1 adet veznedar genel bütçeden 1 yılda 14 640 TL. alınmıştır. 
1 adet ambar memuru genel bütçeden 1 yılda 20 710 TL. alınmıştır. 
1 adet satış memuru genel bütçeden 1 yılda 23 340 TL. alınmıştır. 

83 180 TL.alınmıştır. 

1975 yılında 4 memurun aldığı para 129 265 liradır. 
1974 yılında döner sermaye kâr olarak gösterilen 95 534 liradan memur gideri olan 83 180 lirayı düşünce 

geriye 12 354 lira kâr kalmış gözükür, gözükür diyoruz zira bundan arazi kirası, bina amortismanı, araç ve 
gereç amortismanları su, elektrik v.s. cari giderler, okulun nakil vasıtalarından faydalanma v.s. nazarı itibara 
alınca ortada kâr değil zarar kalır. 

1975 yılında 63 531 lira görülen kâr ile 129 265 liralık memur giderlerini karşılaştırırsak 65 734 lira zarar 
olduğu meydana çıkar. 

Kaldı ki, görünüşte tedrisat ve eğitimle ilgiliymiş gibi görünüp de üretimde çalışan pek çok memur ve per
sonelin genel bütçeden aldıkları maaş da Döner Sermayenin giderleri arasına alınmak gerekir. 

Bakanlığın bize verdiği 1974 - 1975 yılları gelir gider rakamlarının birbirini tutmayışı bir yana 1976 yı
lında 86 540 lira kâr edildiğini göstermesi de ciddî bulunmamıştır. Belki bunu bir muhammen bütçe olarak 
düşünmüşlerdir, fakat takdimi yanlış yapılmıştır, diye üzerinde fazla durulmayabilir, ama nasıl olur da yıllar 
yılı hep 5 0 - 1 0 0 bin lira arasında kâr gösterilmektedir. Burada çevrede hızla zenginleşen halkın gözü önün
de, âdeta kâr etmiş olsun diye bir zorlama hissedilmektedir. 4 000 dönüm arazi, değeri yüz milyonları bulan 
yatırım ve her yıl 50 - î00 bin lira arasında kâr görüntüsü. Bu sonuç biraz garip geliyor millete, gerçi bura
sının bir kâr müessesesi olmadığı ileri sürülebilir ve mutlaka kâr getirmesi de şart değildir denilebilir. An
cak halkın dilinde «kan düşse can biter» tabir edilen bu yerde, bunca imkânlarla zarar düşünülemez. Eğer 
hakikaten iyi gayret sarf ediliyor, müspet çalışmalar yapılıyor da yine de, okul olduğu için ve deneyler nede
niyle zarara zorlanıyorsa bu takdirde de deney arazileri daha küçük tutulur, ihtiyaca yetecek kadar bir ölçüde 
parsellenip kullanılır, fazla arazi ya rasyonel bir şekilde işlenir ya da Devletin başka kuruluşlarının istifade
sine arz edilir. Artık burada meslekî taassubun yeri yoktur, olmamalıdır. Devletin mah olan bir yerde Devlet 
hangi kuruluşla en iyi yararlanacaksa onu yapmalıdır ve yapacaktır. Kısacası 2 000 dönüme işlenebilir saha
sı olan bir işletmenin adı ne olursa olsun Akdeniz bölgesinde zarar etmesi hiç bir şekilde tevil edilemez. 

Sonuç : 

Komisyonumuzun Bakanlığa yönelttiği sorulara verilen cevaplar Komisyonumuzu tatmin etmemiş, yerinde 
tetkik edilerek yukarıda özetini verdiğimiz ve detaylarını ilişik olarak sunduğumuz bilgilerin ışığında : 

a) Kuruluş masrafları tahmini olarak, 4 000 dönüm arazi üzerinde kurulu geniş bahçeler ve 30 000 m2. 
den fazla bina, pek çok malzeme, araç, malzeme v.s. zenginlikleriyle asgarî yarım milyar değerinde bir tesistir. 

b) Okuldan mezun olanların ancak % 10'unun meslekte kaldığı % 90'ının meslek dışına kaymış olduğu 
kanısı Komisyonumuza hâkim olmuştur. 

c) Okulun halkla ilişkisinin hemen hemen 'hiç olmadığı, halktan kopuk, tamamiyle içine dönük iyi ida
re edilmeyen bir özel çiftlik görünümünde olduğu kanaatine varılmıştır. 
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d) Ünite içinde okul dışı mücadele, araştırma v.s. laböfâtüvar çalışmalarında halka yansıyan yönlerin 

olmadığı görülmüştür. 
e) Döner sermaye zarardadır. 
f) Okulun dışa dönük başarıları hemen hemen yok gibidir. 

Tavsiyelerimiz : 

Oiddî bir araştırma sonucunda yukarıda sunduğumuz neticeyi tespit ettiğimizi üzülerek beyan etmek isteriz, 
1. — Böylesine zengin ve bol imkânlı bir kuruluşlar sistemini mahdut sayıda, basit bir ortaokul diploması 

veren yer olmaktan çıkarmak gerekir. Okulun kuruluş. amacı, yukarıda belirttiğimiz gibi 4486 sayılı Kanunun 
1 nci ve müteakip maddelerinde açıkça ifade edilmiştir. Bu okulların memlekette önemli bir boşluğu dolduran 
cak personeli yetiştirecekleri bir gerçektir. Ancak bunun sağlanabilmesi için başlangıçta uygulanan ve sonradan 
da unutulan kanun maddelerinin yerine getirilmesi, yani 4486 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazıldığı gibi 
mezunlarına yeteri kadar tapulu .toprak ve gerekli kredinin sağlanmasından sonra okul kapasitesinin 45Ö kişiye 
çıkarılması, ders programlarının ve uygulama planlarının düzenlenerek entansif ziraat sistemi öğretilmesi gere
kecektir. Bu yeni düzenlemede de bu kadar geniş arazinin âdeta tutsak edilmesinin doğru olmadığı kanısın
dayız. Okulun uygulama parselleri çok daha küçük ölçüde tutularak zamanın ve bölgenin gerçeklerine uygun 
hareket edilmesi zorunludur. Arazi israfının 'böylece önlenmesi sonucu meydana gelecek yeni imkânlar Dev
letin başka kuruluşları için de faydalı ve gerekli olabilir. Hele okulun tarım lisesi haline dönüştürülmesi, Türki
ye gerçeklerine büsbütün aykırıdır. Bakanlığın kendi kayıtlarından da anlaşılacağı gibi bu meslek grupu men
suplarından ancak mecburî hizmeti olanlara iş verildiği halde onları kontrollü çalıştırma imkânı olmadığı or
tadadır. Üstelik Türkiye'de mevcut 44 tarım lisesi de tam kapasiteyle çalışmadığı halde mezunlarına iş bu
lunamamaktayken, buna yeni okullar eklenmesi doğru değildir. Okulla ilgili nihaî kanaat ve tavsiyelerimizi 
Özetlemek gerekirse; Kanunda kuruluş gayesi ne ise o hale dönüştürülmesi için 11 nci maddede zikredilen 
toprak ve kredi imkânları sağlanamayacaksa beyhude uğraşılmamalıdır. Bu imkân sağlandığı takdirde usta 
teknisyen olacak öğrencilerin 4486 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ncü maddelerine uygun olarak amelî öğrenim ve 
eğitim görmeleri, bu maksatla entansif ziraat yapılacağı için uygulama parsellerinin daha küçük tutularak çev
renin gerçeklerine uymak suretiyle arazi israfının önlenmesi gerekir. 

2. — Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Merkezine gelince : 
Yukarıda ayrıntılarıyle belirtildiği gibi tesisler yönünden büyük imkânları olan bu merkezin iyi bir durum

da çalıştırılabilmesi için planda gösterilen personelle takviye edilmesi lâzımdır. 
Tarım Bakanlığının elinde bu alanda yetişmiş bir çok personel bulunduğu halde bunların yerinde kullanıl-

mamaları personel açığının baş sebebidir. Ayrıca bir çok yetişmiş personelin de şu veya bu sebeple yerlerin
den alınmaları personel açığına sebep olmuştur. Merkez personelce takviye edildikten sonra rasyonel bir şe
kilde çalışabilmesi için önder uzmanların kontrolü altında olması gerekecektir. Bu nedenle Araştırma Merke
zinin muhtelif bölümlerinin Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ilgili kürsülerine bağlanarak onların 
kontrolü altında çalışmaları zorunludur. 

3. — Teknoloji lâboratuvarı için de Araşstırma Merkezi için söylenenlerin geçerli olduğunu belirtmek iste
riz. 

Akdeniz Turunçgiller Projesi gayesini şöyle tarif etm'ştir : 
«il. — Turunçgillerde sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakül

tesi, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Türkiye Narenciye Geliştirme Projesi Çukurova 
Bölge Müdürlüğünün işbirliği yapmaları, 

2. — A. B. D. Kaliforniya Üniversitesi ve Wiîlits and Newcom, Inc.'den getirtilen sertifikalı aşı gözleriyle 
yapılan üretmeler neticesi Araştırma Enstitüsü bünyesinde tesis edilmiş olan «Temel Damızlık Anaç Parseli» 
ve «Anaç Parseli» çalışmalarına gereken önemin verilmesi (Yeniden indeksleme yapılması), 

3. — Türkiye Narenciye Geliştirme Projesi Çukurova Bölge Müdürlüğüne bağlı fidan üretiminde esas 
olan sertifikalı narenciye aşı gözü ihtiyacının belirli oranlarda belirli süreler için Araştırma Enstitüsü tara^ 
fından karşılanması, 
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4. — Turunçgillerde hasat olgunluğunun tespitinde elde mevcut esasların (Ts - 34, Turunçgil Standardı) 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Bölge Müdürlüğünün önceki yıllarda Standartlar Enstitüsüne 
konuyla ilgili aynı paraleldeki önerilerinin özellikle turunçgil ihracatında dikkate alınmak üzere yeniden göz
den geçirilmesi» fikrine katıldığımızı beyan etmek isteriz. , 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Dr. Lûtfi Bilgen tarafından verilen bu araştırma önergesi tarım alanında 
okul ve araştırma müesseselerinden bir örneği incelemeye imkân vermiştir. Yurdumuzun ekolojik yönden en 
uygun şartlarındaki bu müessesede yapılan inceleme tarım okulları ve araştırma müesseselerinin durumlarını 
göstermek yönünden çok faydalı olmuş, bu müesseselerin ciddî bir şekilde ele alınarak bütün yönleriyle düzel
tilmesi ve bugünün şartlarına uydurulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu inceleme yalnız öğretim ve araştırma 
yönünden değil, personel ve malî imkânlann kullanılmasındaki tutarsızlıkları arazi ve yatıran israfını da ortaya 
'koymuştur. 

Yüksek Senatonun takdirlerine arz ederiz. 

Not t 

Raporda parantez içinde verilen rakamlar, bu bilgilere temel teşkil eden dokümanların sıra numarasını 
göstermektedir. Hacmi çok kabarık olduğundan bu dokümanlar teksir edilerek raporla birlikte dağıtılmamış
tır. İsteyen sayın üyeler bu dokümanların aslını Kanunlar Müdürlüğü Arşivinde inceleyebilirler. 

Sayın Sami Küçük'ün notu 
Sayfa 29'un dokuzuncu satırında «zorunludur» ile biten cümleden sonraki cümlenin aşağıdaki şekilde dü

zeltilmesini yararlı görmekteyim. r . ^ . . .., 
J Samı Kuçuk 

tmza 
Arazi İsrafının böylece önlenmesi sonucu meydana gelecek yeni imkânlar özellikle .tarımsal üretimi teşvik 

edecek Devletin başka kuruluşları için tahsisinin millî ekonomi ve bölgenin tarımsal gelişmesi bakımından 
daha yararlı olacaktır. 

Not : 
Sayın Süleyman Ergin'in notu 
Sayfa 30, satır 10'da «gerekecektir» kelimesinden sonra gelen cümlenin aşağıdaki şekilde ifade edilmesini 

daha yararlı görmekteyim. 
«Bu nedenle Araştırma Merkezinin muhtelif bölümlerinin Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ilgili 

kürsüleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaları zorunludur») 
Eki : 

4 dosya içinde 
61 grup evrak 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Sabahattin Özbek 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 

İmzada bulunamadı. 

îçel 
Lûtfi Bilgen 

Tabiî Üye 
Not eklidir. 
Sami Küçük 

Sözcü 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Samsun 
Z. Gökalp Mülayim 

Yozgat 
Not eklidir. 

Süleyman Ergin 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Adana 
Hayri Öner 



Topiant.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 609 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/354; 

C. Senatosu : 1/445) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 234) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3209 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 14 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29. 4; 1, 3, 8 . 6 . 1976 tarihli 95, 105, 107 ve 108 nci birleşimlerinde görüşülerek ' kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 234) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23 . 6 . 1976 

Karar No. : 14 
Esas No. : 1/445 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Avru
pa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 10 Haziran 1976 tarihli ve 3209 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde-
rilmdkle, Komisyonumuzun 23 Haziran 1976 tarihlibirleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 14 Aralık 1972 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 
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Tasarının gerekçesinde, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, 
Hükümetimiz adına, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ülkelerinde çalışan yabancı işçilerin sosyal güvenlik
lerini garanti ettiği hususu gözönünde bulundurulmak suretiyle imzalandığı, bu sözleşme ile Avrupa Konse
yi üyesi Devletin vatandaşlarının, çalıştığı üye Devletin vatandaşları ile sosyal güvenlik hak ve vecibeleri ba
kımından eşit muameleye tabi tutulacakları, bütün üye Devletlerin ülkelerinde geçen sigortalılık sürelerinin 
değerlendirilerek iki taraflı anlaşmalarla sağlanmış hakların kapsamının genişlemiş olacağı belirtilmektedir. 

Tasarı, işbu Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin, bütün Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ülkelerinde çalışan 
işçilerimiz ile, bunların aile fertlerine ve hak sahibi kimselerine, çalıştıkları ülkenin vatandaşları ile sosyal 
güvenlik bakımından eşit muamelej/e tabi tutulmak ve üye Devletlerde geçen sosyal sigorta sürelerinin de
ğerlendirilmek sureti ile geniş haklar tanıyacağı ve sosyal güvenliklerini teminat altına alacağı, gözönünde 
bulundurularak, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1. 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuz tarafından aynen kabul edilmiştir. 
İşbu rapor, gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Tc kat 
Zıhn; Betıl 

Toplantıda bulunamadı, 

Kâtip 
İstanbul 

AH Oğuz 

Hatay 
Mustafa D eli veli 

Niğde 
Erçım Özkan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Tünedi 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/445 
Karar No. : 10 

8.7. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli ve 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Av
rupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 10 Haziran 1976 tarihli ve 3209 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 6 Temmuz İ976 tarihli Birleşiminde Dışişleri, ve Sosyal Güvenlik Bakanlık
ları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 6C9) 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususları olumlu bulan Komisyonumuz, tasarıyı benimsemiştir. 
Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

iikan ve Bu Kanunda Sözcü 
Bitlis 

Kâmran İnan 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Niğde 

Söz hakkım saklıdır. 
Abdullah Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Özer Derbil 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

A tıf Benderlioğht 

Uy s 
Kars 

Söz hakkım saklıdır. 
Sırrı At alay 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Uya 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstüne! 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S^ Sayısı : 6C9) 



Millet Meclisinin Kabul 
Ettiği Metin 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — T. C. Hükümeti 
adına 14 . 12 . 1972 tarihinde Pa
ris'te imzalanmış bulunan Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

__ 4 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun 

Kabul Etdği Metin 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

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

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 6C9) 



Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 610 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu ile Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanlık Tezkeresi ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Raporu (M. Meclisi : 1/164; C. Senatosu : 1/448) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 199) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1091 

10 .6 . 1976 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen. Millet
lerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2 . 3; 29 . 4; 20, 25 . 5; 1 , 3 , 8 . 6 . 1976 tarihli 70, 95, 103, 104, 105, 107 ve 108 nci Birleşimlerinde görüşü* 
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 199) 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Karar No. : 12 

Esas No. : 1/448 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

23 .6 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Mil
letlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Haziran 1976 tarihli ve 1091 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 23 Haziran 1976 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I. — Tasarı, Milletlerarası Çalışma Örgütü 57 nci Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1972 tarihin
de kabul edilen «Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin» onaylanmasının uygun bulun* 
masını öngörmektedir 
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Milletlerarası Çalışma Örgütünün kabul ettiği Tadil Belgesi, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası
nın 7 nci maddesinin 1 nCi ve 2 nci paragraflarını değiştirerek Yönetim Kurulu üyeleri adedini belirli bir 
oran dahilinde yeniden düzenlemeye tabi tutmuş, Yönetim Kurulundaki temsilci adedini 48'den 56'ya, Hü
kümetlerin temsilci adedini 24'ten 28'e, 12'şer kişiden ibaret işveren ve işçi temsilcilerini de her iki taraf için 
Î4'e yükseltmiştir. 

Tasarının gerekçesinde. Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasında yapılan bu değişiklikle, Örgüte üye 
Devletlerin sayısı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında yeniden bir orantı kurulmak sureti ile, bazı bölge
lerin Yönetim Kurulunda temsil edilebilme imkânının sağlanması sonucu, ülkemizin de Yönetim Kuruluna 
seçilebilme ihtimalinin artacağı ileri sürülerek anılan Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun olacağı belirtil
miştir. 

Tasarı, Türkiye'nin, Milletlerarası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulunda temsili imkânının artması sureti 
ile milletlerarası sahada daha faal bir hale gelmesini ve daha etkin bir biçimde sesini duyurabilmesini sağ
layacağı ve bu durumun da Ülkemiz için olumlu ve faydalı bir nitelik taşıdığı gözönünde bulundurularak,. 
Komisyonumuz tarafından da benimsenmiştir. 

II. — Millet Meclisi Metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
işbu rapor, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Re jet Rende ci 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Toplantıda bulunamadı. 

istanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 
C. Bşk. Seç. Üye 

Nihat Erini 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Tokat 
Zihni Betil 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
istanbul 

Ali Oğuz 
Hatay 

Mustafa DeliveU 

Niğde 
Ergun Özkan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 
Tunceli 

Naim Taşan 
Toplantıda bulunamadı. 

Sosyal tşkr Komisyonu Başkanlık Tezkeresi 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/448-3903 

2 . 7 . T976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

25.6 .1976 tarihinde (10) gün süre ile Komisyonumuza havale buyurulan, Millet Meclisinin 8 .6 .1976 ta
rihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil 
Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının süresi 4 . 7 . 1 9 7 6 tarihinde sona er
miştir. 

içtüzüğümüzün 36 ncı maddesi gereğince gerekli işleme tabi tutulmak üzere dosya, Yüksek Başkanlığa say> 
gıyle sunulur. 

Saygılarımla. 
Talât Doğan 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanvökili 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 610) 



Dışişleri* Türbin ve TamiRîâ KomiSyottü Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/448 

Karar No. : 12 

8 . 7 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli ve 108 nci 
letlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesinin 
sarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Haziran 1976 tar 
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 6 Temmuz 
lıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususları olumlu 
Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Kom 
•İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olu 

Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Mil-
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ta-

ihli ve 1091 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Bâş-
1976 tarihli Birleşiminde Dışişleri ve Çalışma Bakan-
müzakere olundu. 
bulan Komisyonumuz, tasarıyı benimsemiştir. 

isyonumuzca da aynen kabul edilmiştir^ 
nmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

jkan ve bü Kanunda Sözcü 
Bitlis 

Kâmran inan 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Atıf Beriderlioğlu 

Üye 
Kars 

Söz hakkım sakh 
Sırrı A t al ay 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
îstânbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

. Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizfelioğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
îstânbul 

Besim Üstünel 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 610) 



Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasası Tadil Belgesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Örgütü 57 nci Genel Kon
feransı tarafından 22 Haziran 1972 
tarihinde kabul edilen «Milletler
arası Çalışma Örgütü Anayasası 
Tadil Belgesinin» onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür, 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun ' Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko-f 
Kabul Ettiği Metin misyonunun Kabul Ettiği Metin 

Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana* 
yasası Tadil Belgesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

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

Milletlerarası Çalışma Örgütü Ana
yasası Tadil Belgesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

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

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

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka-s 
bul edilmiştirs 

MİLLETLERARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ANAYASASI TADİL BELGESİ 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 7 Haziran 
1972 tarihinde elli yedinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Örgütü Genel Konferansı : 

Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden Yönetim Kumlunun teşekkül tarzıyle ilgili Milletler
arası Çalışma Örgütü Anayasası hükümleri içinde yer alan «Kırk sekiz», «yirmi dört», «on dört» ve «on 
iki» rakamları yerine «elli altı», «yirmi sekiz», «on sekiz» ve «on dört» rakamlarının konulmasına dair tek
liflerin kabulüne karar verdikten sonra, 

Bin dokuz yüz yetmiş iki yılı Haziran ayının işbu yirmi ikinci günü Milletlerarası Çalışma Örgütü Sta
tüsünü değiştirmek üzere «Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasını tadil belgesi», «1964» şeklinde adlan-» 
dırılacak olan aşağıdaki belgeyi kabul eder. 

Madde 1 

Bugünkü şekliyle yürürlükte bulunan Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının metninde, 7 nci madde
nin 1 ve 2 nci paragrafındaki «kırk sekiz», «yirmi dört», «on dört» ve «on iki» rakamları yerine «elli 
altı», «yirmi sekiz», «on sekiz» ve «on dört» rakamları konacaktır. 

Madde — 2 

İşbu tadil belgesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası yukarı-s 
daki madde uyarınca değiştirilen şekliyle hüküm ifade edecektir. 

Madde — 3 
İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü bu belgeyle değiş-: 

tirilmiş bulunan Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının resmi bir metnini, kendisi tarafından usulüne 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı ; 610) 
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uygun olarak imzalanmış iki orijinal nüsha halinde tanzim ettirecek, bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalış
ma Bürosu arşivlerine, diğeri ise, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca tescil 
edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Genel Müdür, bu metnin aslına uygun, 
tasdikli bir örneğini Milletlerarası Çalışma Örgütü üyelerinin her birine iletecektir. 

Madde — 4 

İşbu Tadil Belgesinin mevsuk iki nüshası konferans başkanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosunun arşivlerine, diğeri ise 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca tescil olunmak üzere Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Genel Müdür, işbu belgenin aslına uygun, tasdikli bir örneğini Millet
lerarası Çalışma Örgütü üyelerinin her birine iletecektir. 

Madde — 5 

1. İşbu Tadil Belgesinin resmen tasdik veya kabulüne ait işlemler Milletlerarası Çalışma Bürosunun Ge
nel Müdürüne tebliğ olunacak, Genel Müdür örgüt üyelerini bu işlemlerden haberdar edecdktir. 

2. İşbu Tadil Belgesi, Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasasının 36 nci maddesinde öngörülen koşulla
ra uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

3. İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü bu durumu 
Milletlerarası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebliğ edecektir. 

Yukarıdaki metin, «Milletlerarası Çalışma Örgütü Anayasası Tadil Belgesi» nin Milletlerarası Çalışma Ör
gütü Genel Konferansının Cenevre'de akdedilmiş olup, 27 Haziran 1972 günü sona erdiği bildirilen elli yedin
ci toplantı döneminde usulüne göre kabul edilmiş bulunan mevsuk metnidir. 

İşbu Tadil Belgesinin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 
Yukarıdaki hususları tasdik zımnında 1972 Haziranının yirmi yedinci günü olan bugün tarafımızdan 

imzalanmıştır. 

Wilfred Jenks 
Konferans Başkanı Milletlerarası Çalışma Bürosu 

G. Veldkamp Genel Müdürü 
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Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 611 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıka
rılmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonları Raporları (M. Meclisi : 1/359; C. Se

natosu : 1/447) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 233) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3214 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İlişkin Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14 . 1 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29. 4; I, 3, 8 . 6 . 1976 tarihli 95, 105, 107 ve 108 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 233) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23 , 6 . 1976 

Karar NoL: 13 
Esas No. : 1/447 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İlişkin Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Hazi
ran 1976 tarihli ve 3214 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumu
zun 23 Haziran 1976 tarihli Birleşiminde tetkik ye müzakere olundu. 
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I - Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında Paris'te 20 Ocak 

1972 tarihinde imzalanan ve 1 Ağustos 1973 tarihinde de yürürlüğe giren Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin - tarım - sektöründe çalışan işçilere ilişkin 37 nci maddesinin son paragrafının metinden çıkar
tılmasına dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 20 Ocak 1972 tari
hinde imzalanmış ve 1 Ağustos 1973 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 

Bu sözleşme ile Fransa'da çalışan Türk işçilerinin, Fransız Sosyal Güvenlik mevzuatı esaslarında işlem 
görmeleri kuralı kabul edilmiştir. 

Bu sözleşmenin imzalandığı 20 Ocak 1972 tarihinde, Fransa'da - tarım - sektöründe çalışan işçilerin iş ka
zaları ve meslek hastalıkları ile ilgili tazminat giderlerinin işverenler veya üyesi bulundukları özel sigorta şir
ketleri tarafından karşılandığı cihet ile bu husus, mezkûr sözleşme metnine de bu şekli ile alınmıştı. 

Ancak, Fransa'da 1 Temmuz 1973 tarihinde yani mezkûr sosyal güvenlik sözleşmesinin imzalanmasını 
müteakip yürürlüğe giren 25 Ekim 1972 tarihli ve 72 - 965 sayılı Kanun ile Fransa sosyal güvenlik mevzuatı
nın - tarım - sektöründe çalışanların da - ticaret - ve - sanayi - sektöründe çalışanların sosyal güvenlik ku
rallarına uygun esaslardan yararlanmaları esası getirilmiştir. 

Fransız sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bu değişikliğin, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Cumhuriye
ti arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine de aynı biçimde yansıması bu sözleşmenin emredici bir hükmü 
olduğu için adı verilen sözleşme metninde bu yolda gerökli değişikliğin yapılmasını zorunlu kılmış ve sonucu 
olarak da tasarıya esas sözleşmenin 37 nci maddesi icabeden tasarruf ile yeniden düzenlenmiştir. 

Fransa'da - tarım - sektöründe çalışmakta olan işçilerimizin, iş kazaları ve meslek hastalıkları- nedeni ile 
uğrayacakları kayıpları giderici mahiyetteki sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarı, 
yurt dışında ve Fransa'da - tarım - sektöründe çalışan işçilerimize sağlayacağı sosyal güvenlik gözetilmek 
sureti ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
tşbu raporumuz, gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Samsun 
Şaban D emir dağ 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nihat Erim 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Tokat 
Zihni Betil 

Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Niğde 
Erg un Özkan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. :l/447 
Karar No. : 9 

. 7 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli ve 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanmış Bulunan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin 37 nci Maddesinin Son Paragrafının Sözleşme Metninden Çıkarılmasına İlişlkin Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Haziran 
1976 tarihli ve 3214 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 
6 Temmuz 1976 tarihli Birleşiminde Dışişleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususları olumlu bulan Komisyonumuz, tasarıyı benimsemiştir. 
Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

îşbu Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Bitlis 

K ümran İnat: 

Kâtip 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkıııcn 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Özer Derbil 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğhı 

Üye 
Kars 

Söz hakkım saklı. 
Sırrı Atalay 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği 
Metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci 
Maddesinin Son Paragrafının Söz
leşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Fransa .Cum
huriyeti Hükümeti arasında 20 
Ocak 1972 tarihinde Paris'te imza
lanan ve 1 . 8 . 1973 tarihinde yü
rürlüğe giren Türkiye -. Fransa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 
nci maddesinin son paragrafının 
sözleşme metninden çıkarılmasına 
ilişkin sözleşmenin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci 
Maddesinin Son Paragrafının Söz
leşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

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

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

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

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun Kabul Ettiği Metin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında İmzalanmış Bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci 
Maddesinin Son Paragrafının Söz
leşme Metninden Çıkarılmasına 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Ankara, 11 Mart 1975 

Sayın Büyükelçi, 
Fransa ile Türkiye arasında 20 Ocak 1972'de akte dilen Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Fransız sos

yal himaye rejiminin tarım işçilerinin maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerine karşı 
olan özelliklerini de nazarı itibara almıştır. Maruz kalınacak zararların tazmini tanınan sigorta kurumları 
veya bir tarım sigorta sandığına sigortalanma olanağı bulunan işverene aittir. 

26 Ekim 1972'de Fransa Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde yayınlanan 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-965 sa
yılı Kanun, 1 Temmuz 1973 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına 
karşı bir tarım işçileri mecburî sigorta rejimi tesis ederek eski sistemi köklü bir şekilde tadil etmiştir. Bu risk
ler, bundan böyle, tarı'msal sosyal dayanışma sisteminin esasen kapsadığı sosyal riskler niteliğinde kabul 
edilmektedirler. Tarım işçilerine verilecek garantiler ve yapılacak yardımlarda ticaret ve 'sanayi sektöründe 
çalışan işçilerle eşit muamele sağlanmaktadır. 

Netice itibariyle, iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında Fransa - Türkiye Genel Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinde öngörülen geriel hükümler tarım işçilerine de uygulanabileceklerdir. 

Bahis 'konusu alandaiki yeni Fransız yasası gözönünde tutularak, 1 Temmuz 1973'e tekaddüm eden devre 
için hülkümler öngören, bununla beraber, 1 Ağustos 1973'te yürürlüğe giren mezkûr Sözleşmenin de tadili 
gerekme'ktedir. 

Bu amaçla Ekselanslarına aşağıdaki hükümlerin kabulünü teklif etmekle şeref duyarım : 

Sayın Oğuz Gökmen 
Dışişleri Bakanlığı Ekonomik 

ve Sosyal îşler Genel Müdürü 

Kısım 6. — İş kazaları ve meslek hastalıkları. 
Aşağıdaki şekilde kaleme alınmış olan madde 37'nin ikinci paragrafının metinden çıkarılması : 
«Bununla beraber, bir Türk işçisi 1 Temmuz 1973 tarihinden önce Fransa'da bir tarım iş kazasına uğra

mış ise, sağlık ve para yardımları doğrudan doğruya sorumlu işveren veya onun yerini tutan sigortacı ta
rafından yapılır. 

Bu teklif, şayet Türk Hükümeti tarafından kabul edilirse, işbu mektubun ve zatıâlinizin cevaplarının 
bu noktada Hükümetilmiz arasında yapılan bir sözleşme teşkil eimesini telkin etmekteyim. 

Bu Sözleşme bu alanda Anayasal usullerince iki tarafça ikmali gereken onay işlerinin sonuçlandığını 
belirleyen onay belgelerinin teatisini müteakip yürürlüğe girecektir. 

Saym Büyükelçi yüksek takdirlerimin teyidini kabul etmenizi rica ederim. 
Roger Vaurs 

Fransa Büyükelçisi 

Cumhuriyet Senatosu (S. Say^ı . MU 
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Ankara, 14 Nisan 1975 

Sayın Büyükelçi, 
11 Mart 1975 tarihli mektupla bana aşağıdaki hususları duyurmuş bulunmaktasınız : 
«Fransa ile Türkiye arasında 20 Ocak 1972'de akte dilen Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Fransız sosyal 

himaye rejiminin tarım işçilerinin maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerine karşı olan 
özelliklerini de nazarı itibara almıştır. Maruz kalınacak zararların tazmini tanınan sigorta kurumları veya bir 
tarım sigorta sandığına- sigortalanma olanağı bulunan işverene aittir. 

26 Ekim 1972'de Fransa Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde yayınlanan 25 Ekim 1972 tarihli ve 72-965 sayılı 
Kanun, 1 Temmuz 1973 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bir 
tarım işçileri mecburî sigorta rejimi tesis ederek eski sistemi köklü b'ir şekilde tadil etmiştir. Bu riskler, 
bundan böyle, tarımsal sosyal dayanışma sisteminin esasen kapsadığı sosyal riskler niteliğinde kabul edilmek
tedirler. Tarım işçilerine verilecek garantiler ve yapılacak yardımlarda ticaret ve sanayi sektöründe çalışan 
işçilerle eşit muamele sağlanmaktadır. 

Netice itibariyle, iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında Fransa - Türkiye Genel Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinde öngörülen genel hükümler tarım işçilerine de uygulanabileceklerdir. 

Bahis konusu alandaki yeni Fransız yasası gözönünde tutularak, 1 Temmuz 1973'e tekaddüm eden devre 
için hükümler öngören, bununla beraber, 1 Ağustos 1973'te yürürlüğe giren mezkûr Sözleşmenin de tadili ge
rekmektedir. 

Bu amaçla Ekselanslarına aşağıdaki hükümlerin kabulünü teklif etmekle şeref duyarım : 

Ekselans M. Roger Vaurs 
Fransa Büyükelçisi 

Ankara 

Kısım 6. — İş kazaları ve meslek hastalıkları. 
Aşağıdaki şekilde kaleme alınmış olan Madde 37'nın ikinci paragrafının metinden çıkarılması : 
«Bununla beraber, bir Türk işçisi 1 Temmuz 1973 tarihinden önce Fransa'da bir tarım iş kazasına uğ

ramış ise, sağlık ve para yardımları doğrudan doğruya sorumlu işveren veya onun yerini tutan sigortacı tara
fından yapılır. 

Bu teklif, şayet Türk Hükümeti tarafından kabul edilirse, işbu mektubun zatıâlilerinin cevaplarının bu 
noktada Hükümetlerimiz arasında yapılan bir Sözleşme teşkil etmesini telkin etmekteyim. 

Bu Sözleşme bu alanda anayasal usullerine iki tarafça ikmali gereken onay işlemlerinin sonuçlandığını 

belirleyen onay belgelerinin teatisini müteakip yürürlüğe girecektir.» 
Hükümetimin yukarıdaki hususla mutabık olduğunu bildirmekle şeref duymaktayım. 
Sayın Büyükelçi yüksek takdirlerimin teyidini kabul etmenizi rica ederim. 

Oğuz Gökmen 
Büyükelçi 

Ekonomik ve Sosyal İşler 
Genel Müdürü 

• « m*W »• 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 611) 


