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1. — İstanbul Üyesi Vefa Poyraz'ın, yurt 
sathında ve İstanbul'da bazı AP ilçe binaları
na yapılan bombalı tecavüzler konusunda gün
dem dışı demeci. 341:343 

2. — Görev ile yurt dışına giden Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, Devlet Ba
kanı Ali Rıza Septioğlu'nun vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi, (3/1624) 343 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı' 
ya, Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik-
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1625) 343 

4. — ABD Kongre üyeleriyle dış yardım 
konusunda görüşmelerde bulunmak üzere 

VVashington'a gönderilmesi öngörülen İstan
bul Milletvekili Halûk Ülman'ın yerine, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan - Unat' 
in 10 gün süre ile görevlendirilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1626) 34$ 

343 V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zi

raat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine 
ve 20 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
li ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Se
natosu : 1/631) (S. Sayısı : 907) 343^359 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 359 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 359 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Se

zai O'Kan'ın, 5682 sayılı Pasaport Kanunu* 
nun 7154 sayılı Kanunla değişik 14 ncü mad
desinin tatbikatına dair soru önergesi ve Dış
işleri Bakanı A. Gündüz Ökçün'ün yazılı ce
vabı, (7/1027) 339;36| 
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Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Baha Akşit'in, Denizli ili havaalanı inşaatı 
ile Denizli - Ankara arasında karşılıklı tren 
seferlerinin başlatılmasının düşünülüp düşü-

Sayfa 
nülmediğine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. 
(7/1052) 361:362 

I. 

Karamullaoğlu, Bursa Üyesi Şebip 
muhtaç çocuklar; 

Afyonkarahisar Üyesi Kâzım Karaağaçlıoğlu, 
Muş Üyesi İsmail İlhan, 
27 Mart 1979 Salı günü Diyanet İşleri Başkanı

na vaki silahlı tecavüz; 
Balıkesir Üyesi Raif Eriş, Hükümetin bir Ame

rikan firmasıyla bir milyon ton buğday alımıyla ilgili 
anlaşmayı yerine getirmediği için 70 milyon dolarlık 
tazminat ödeneceği; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir, Bursa 
Üyesi Şebip KaramullaoğhTnun gündem dışı konuş
masıyla ilgili konuda açıklamada bulundu. 

Avrupa Konseyi Parlamento Assamblesi asıl ve 
yedek üyelikleriyle Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubuna AP Grubunca aday gösterilen üyelere dair 
Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyona 
ve Tarım - Orman - Köy İşleri komisyonlarında açık 
bulunan üyeliklere Kahramanmaraş Üyesi Adnan 
Karaküçük seçildi. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

korunmaya ! 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 
ve 4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının maddeleri ve tümü değişiklikle kabul 
edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşa
retlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Eklerinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrak Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında; 

~ 340 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına 
Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında; 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye Libya Ortak 
Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkında 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair; 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist 'Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakli
yatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» 
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair; 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi And-
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında; 

Kanun tasarılarının yapılan açık oylamaları so
nucunda kesinleştikleri bildirildi. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlandı. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

3 Nisan 1979 Sah günü saat 15.0C;'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünal di 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun Bazı Maddelerinin değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının de
ğiştirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesi; 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair Kanunun, Bazı 
Maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Yürürlükten Kaldırılması hakkında Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (M. Meclisi : 1/130; C. Senatosu : 
1/615) (S. Sayısı : 911) (Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1979) 

Yazdı Sorular 
2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Metin 

Taş'ın, bütün illerimizde valiliklere verilen beyanna
melerdeki akaryakıt, şeker, çimento, demir ve ma
mulleri miktarının ne olduğuna ve fiyat farkından 
dolayı sağlanan gelire dair yazılı sorusu. (7/1076) 
(Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Metin 
Taş'ın, son dört ay içerisinde piyasaya sürülen de
mir, çimento ve şekerin hangi müessese ve firmala
ra verildiğine dair yazılı sorusu. (7/1077) (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afvonkarahisar), Eınanullah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yoklamadan sonra ge

len sayın üye varsa, lütfen işaret buyursunlar. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere devam ediyo

ruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ve ivedilik tekliflerini taşıyan teklif ve tasarılar bu

lanması nedeniyle, Başkanlık olarak değerli üyelerin 

hoşgörülerine sığınarak, bugün gündem dışı konuş

ma veremeyeceğim. 

1. — istanbul Üyesi Vefa Poyrazın, yurt sathın
da ve İstanbul'da bazı AP ilçe binalarına yapılan 
bombalı tecavüzler konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı üç görüşme isteği var. Ancak, Gün

cemin çok yüklü olması nedeniyle ve elde öncelik Gündeme geçiyoruz. 

— 341 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mühim mesele
ler var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben öyle takdir ettim, arz ediyorum 
efendim; sizin bir talebiniz de yoktu Sayın Ucuzal. 
1 eşekkür ederim. 

Efendim sunuşlar var, takdim ediyorum. 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — İstirhamımız var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gündeme geçtim Sayın Poyraz. 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Niye geçtiniz efen

dim?... 
BAŞKAN — İfade ettim efendim mazereti de; 

izin verirseniz... 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — İsrarla rica edi

yorum. Bugün söylenmesi lazım gelen meseleler. Her 
gün bir parti binası taşlanıyor. İstanbul'da Adalet 
Partisi ilçe binaları taşlanıyor, tahrip ediliyor; her
kesin gözü önünde oluyor bu hadiseler. Biz görevi
mizi yapmamış oluruz, bunları söylemezsek. 

BAŞKAN — Taleplerinizi tetkik ettim; fakat 
Cumhuriyet Senatosunun şu andaki gerçek sıkışık 
durumunu gözönüne alarak, Başkanlık Divanı, sizin 
hoşgörünüze sığınarak böylesine bir yol seçti efen
dim. (AP sıralarından gürültüler) 

Efendim yalnız zatıâliniz değilsiniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Mazeret olmaz. 

(AP sıralarından «Mazeret olmaz» sesleri) 
Bir dakika efendim, bir dakika sayın üyeler. Üç 

sayın üye olduğu için çok zaman alacak, ben hoşgö
rünüze sığınarak, bu yolu seçtiğimi ifade ettim efen
dim. (AP sıralarından gürültüler) 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bendeniz direniyorum. 

BAŞKAN — Yalnız zatıâliniz; diğer arkadaşla
rım hoşgörsünler, mazur görsünler; kabul ediyorlar
sa, iddia ve itiraz yoksa... Bakın müşkül durumda 
kalmayayım. Ben size ifade ettim müşkülâtımı. 

Buyurun Sayın Poyraz, yalnız size söz veriyo
rum efendim. Yalnız çok rica edeceğim, müşkülâtı
mızı biliyorsunuz, lütfedin. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Sayın Başkan, bendenize söz verdiğiniz için te
şekkürlerimi arz ediyorum. 

Gündem dışı konuşmalardan bir fayda beklenir. 
Bu konuşmaların burada kalması ve ilgi çekmemesi. 
bu görevimizi tam anlamıyla yapmamıza mani ol
maktadır. İcranın bu meseleler üzerinde bir tavır al
ması, hassasiyet göstermesi gerekir. Maalesef bu has
sasiyeti göremiyoruz; gündem dışı konuşmalar üze

rinde alâka görmüyoruz. Bunu belirtir, icranın, mev
cutsa Hükümetin bu meselelere eğilmesini istirham 
ederek sözlerime başlıyorum. 

Son günlerde yurt ölçüsünde Adalet Partisi il ve 
ilçe binalarına tecavüzler yapılmaktadır. Bu tecavüz
ler birbirini takip ediyor ve aralıklı oluyor. Maale
sef, son hafta içinde yalnız İstanbul'da Eminönü, Ka
dıköy, Kartal ilçe binaları ağır tahribe maruz kalmış
lardır. Bunlar, akşamın ilk saatlerinde yapılmaktadır. 
ve arka arkasına geldiği için de tedbir alınması icap 
eder. İkazlar yaptık mevcut İdareye. Bugün de maale
sef hiç bir ilçe binamızda en ufak bir önlem alınmış 
değildir. Bu haliyle bırakmak, parti binalarını tahri
be terk etmek, Anayasa teminatı altında olan siyasi 
partilere yapılan bu tecavüzleri görmemezlikten gel
mek, Hükümetin birinci vazifesi olan, mal ve can gü
venliğini hiçe sayması ve siyasi partilere karşı işle
nen bu nevi tecavüzleri hoş karşılaması demektir. 

Buradan kendilerine sesleniyoruz. Sıkıyönetimin 
olduğu bir ilde arka arkaya yapılan bu tecavüzleri 
nefretle ve teessürle karşılıyoruz. Bunların önlenme
si icap eder. Önlenmiyorsa, önlenemiyorsa, acz var
sa. bunun cevabını Hükümet kendisi bulmalıdır. 

Arkadaşlarım; 
Adalet Partisi, hukuk içinde, diğer siyasi parti

ler gibi hukuk içinde hareket eden bir partidir. Ne 
içinde olmuştur bu nevi anarşinin, tedhişin, ne ar
kasında olmuştur. Biz, «Suç ve suçlu nerede ise bu
lun. yakasına yapışın»' diyoruz. Biz hâkim değiliz. 
Adalet Partisi de mahkeme değildir. «Bunları bulun, 
tecziye edin. bu meseleleri önleyin» diyoruz. Bu te
cavüzler devam ederse Hükümetin mevcudiyetinden 
şüphe edeceğiz. 

Gereken tedbirlerin alınmasını istirham ediyor, 
raygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Poyraz. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Hükümet 
yoksa, niye şikâyetçi oluyorsunuz öyle ise? (AP sı
ralarından «Var mı?.» sesleri, gürültüler) Olmayan 
şeye neyi şikâyet ediyorsunuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olsaydı, Kahra
manmaraş hadiseleri olmazdı. Bari bunu sen söyleme. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kendisi neredey
di, o kanlı pazarın olduğu sırada kendisi neredeydi?.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Akgün, lütfen 
efendim, lütfen.. 

ÖMER UCUZAL, (Eskişehir) — Oradaydı. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oradaydı işte... 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen efendim. 
Sunuşları okutuyorum : 
2. — Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik 

Bakanı Hilmi İşgüzara, Devlet Bakanı Ali Rıza Sep-
tioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1624) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 Mart 1979 gün ve 4-297 sayılı yazımız. 
Görev ile yurt dışında bulunan Sosyal Güvenlik 

Bakanı Hilmi İşgüzar, 8-20 Mart 1979 tarihleri ara
sında, yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın çoğun
lukta hulundueu ülkelerde oooycvi a ,w^ni;n e r jyj e j]_ 
gili olarak yapılacak toplantılara katılacağından, dö
nüşüne kadar; Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Ali Rıza Septioğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
% Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 

ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracıya, Devlet Bakanı 
Enver A kovanın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1625) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, arz ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Fason sigara üretimiyle ilgili denetim ve görüş
melerde bulunmak üzere, 17-21 Mart 1979 günleri 
arasında Bulgaristan ve Yugoslavya'ya gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın dö
nüşüne kadar; Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Enver Akova'nın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — ABD Kongre Üyeleriyle dış yardım konu
sunda görüşmelerde bulunmak üzere Washington'a 
gönderilmesi öngörülen İstanbul Milletvekili Halûk 
Olmanın yerine, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin 
Abadan - Unat'm 10 gün süre ile görevlendirilmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1626) 

BAŞKAN — Bir sunuş daha var, takdim ediyo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 13.3.1979 günlü ve 114-428/02184 sayılı 

yazımız. 
b) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 21.3.1979 

günlü , . 1^/00376-06. 152.0090 sayılı yazısı. 
C) Millet Meclisi Başkanııfe,^ 

ve 3172-18816 sayılı yazısı. 
Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleriyle 

dış yardım konusunda gerekli görüşmelerde bulun
mak üzere bazı parlamenterlerimizden kurulu grup
ların Washington'a gönderilmeleri konusunda ilgi 
(a) da gün ve sayısı belirtilen yazımızla izin istenil
mişti. 

Söz konusu yazımızda Washington'a gönderil
mesi öngörülen Sayın Halûk Ülman'ın yerine, Sayın 
Nermin Abadan Unat'ın on gün süre ile ve aynı 
amaçla adı geçen ülkeye gönderilmesi uygun görül
müş ve bu hususta Dışişleri Bakanlığından alınan 
23.3.1979 günlü ve MGGM/MGAD: 6107/79 PRE 
1372 sayılı yazının örneği ilişikte sunulmuştur. 

^ 1979 günlü 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini saygı ile izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis

yonları raporları. (M. Meclisi 
1/631) (S. Sayısı : 907) (1) 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 

1/183; C. Senatosu : 

(1) 907 S. Sayılı basmayazı 27.3.1979 tarihli 51 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

343 
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Geçen Birleşim 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin de
ğiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 
nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısının 
tümü üzerindeki görüşmeler yapılmış; Hükümet ve 
Komisyon konuşmak üzere Birleşim bugüne kalmıştı. 

Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Sayın Hükümet, konuşmalara cevap verecek mi

siniz?.. 
TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜ

LER (Ankara Milletvekili) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKAN TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Bask*»" - & - " ' sena
törler; 

ıurkıye'de tarımsal üretimin en önemli kaynak 
yaratıcısı olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının Teşkilât Yasasında yapılan bu değişiklik, tasa
rımızla ilgili olarak, önce geçen toplantıda siyasa! 
partilerimizin grupları adlarına ve değerii senatörleri
mizin şahısları adına yaptıkları konuşmalar nede
niyle kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 

Gerçekten, Sayın Adalet Partisi Grup Sözcüsünün 
de burada söylediği gibi, Ziraat Bankası Yasa tasa
rısında yapılan bu değişiklik, ilgili komisyonlarda 
olsun, Millet Meclisinde olsun, tüm siyasa! partileri
mizin önemli ölçüde desteği ile Yüce Senatoya gel
miştir. Hepinizin takdir edeceği gibi. Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası uzun bir süreden beri ül
kemizde tarımsal üretim alanında kredilendirme. 
yani kredi yönlendirmesi yönünden en önemli b'r 
kuruluşumuzdur. Ancak, 3202 sayılı Yasa kâfi değil
di; bugünkü tarımsal üretimi ve bugünkü çağdaş an
lamda Türkiye'nin hâlâ önemli bir tarımsal ülke ol
duğunu kabul edersek Ziraat Bankasının kendi gö
revini yapacak yeni bir yasal yapıya ihtiyacı vardı: 
o bakımdan bu Yasa değişiklik tasarısını Meclise 
sunmak gereğini duyduk. 

Burada birçok grup sözcülerinin de belirttiği 
gibi, Yasa tasarımızın üç anaamacı vardır: 

Birincisi; Türkiye'deki bugüne kadar tarımsal 
alanda kredilendirme düzenini gözden geçirdiğimiz 
zaman, kredilendirmenin üretimi artırma yönünde 
yeterli şekilde çalıştığını söyleyemeyiz. Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası kaynakları önemli ölçüde ta
rımsal alana ayrılmıştır; ama ayrılan bu kaynaklarla 
tarımsal üretimimiz, yeterli irtibat kurulamadığı 
için, tam manası ile artırım gereğini meydana ge

tirememiştir. O bakımdan, bu Yasa tasarısının birinci 
amacı, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası kaynaklarının tarımsal alanda üretimi artır
maya yönelik yeni bir biçim alışıdır. Bu, sanıyorum 
tasarının en önemli unsurudur. Bu konuda tarımsal 
amaçlı kooperatiflere ve bu örgütlendirmelere yeterli 
kaynak yaratmakla birlikte, Sayın AP Grup Sözcüsü
nün o gün sorduğu, «Şahıslar bundan sonra isti
fade edemeyecek mi? Amaç maddesinde bununla 
ilgili bir açıklık göremiyoruz.»1 sorusuna da cevap 
vermek isterim. 

1 nci maddemizde, «Özellikle ve öncelikle küçük 
ve orta tarım işletmelerinin tarımsal üretimlerine, pa-
z a r l a n m ^ ' " « ^ ' - " " ^ ! oc-.ıayjin ve bunlarla ilgili her 
çeşit girişimlerin»... diyerek «Küçük ve orta tarım 
işletmesi» tabirinden, bir kişilik işletme de olabile
ceği gibi. daha çok sayıda kişilerin ortaya getireceği 
tarımsal işletmelerin de olacağını düşünerek, sanı
yorum ki değer]; AP Grup Sözcüsünün o sorusunu 
cevaplamış oluyorum. Ama, 1 nci maddede belirtti
ğimiz gibi, Türkiye'de bugüne kadar Ziraat Bankası 
kaynaklan yeterli şekilde üretime yöneltilememiş-
tir. Bu konuda amaç maddesini değiştirerek ve gü
vence maddesini değiştirerek* sanıyorum bundan 
sonra Ziraat Bankası kaynaklarının daha çok tarım
sal üretimi arttırmasına gayret göstermiş olacağız. 

0 gün yine yapılan eleştirilerde bu inanca ile il
gili maddeler arasında; yönetmelikle yer alabilecek 
diğer inancalar, yani 10 ncu madde üzerinde durul
du. 

Değerii arkadaşlarım; 
Bu amaca dönük Ziraat Bankasının yeni kredi

lendirme düzeninde projeye dayalı, projenin geçer
liliği esası öncelik aldıktan sonra, diğer inancalar da 
dokuz madde halinde sıralanmıştır. Ancak, çağdaş 
bankacılık tekniğine göre ve tamamen bankacılık de
neyimlerinin artık her ülkede değişik yenilenmelere 
tabi tutulduğu bir dönemde. «Yasada şu madde, şu 
madde, şu madde yazılmış.» diyerek, ileride herhan
gi bir boşluk doğmaması ve gerektiğinde zaman ala
cak yasa değişikliklerine yer verilmemesi için 10 ncu 
madde olarak «Yönetmelikte yer alabilecek diğer 
inancalar» şeklinde bir tanımlama getirilmiştir. Bu, 
doğrudan bankacılık tekniğine göre hazırlanacak bir 
yönetmelik olduğu için, arkadaşlarıma burada açık
lıkla söylemek isterim ki, çağdaş bankacılık tekniği
nin bir gereği olarak düşünülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; 
1 nci maddedeki amaç ve bu maddeyle ilgili inan

calarda bu şekilde değişiklik yaptıktan sonra, bu Ya-
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sa tasarısının ikinci amacı, bu şekilde tarımsal üre
timi artıracak kredi düzeni için kaynak yaratmada 
Ziraat Bankasının kendi kaynaklarını artırmak, 
amaçlı maddelerimiz vardır. 1,5 milyar lira olan 
sermayesi 5 milyara çıkarılmakta ve bunun Ba
kanlar Kurulu kararıyla daha artırım olanakları 
getirilmektedir. Ayrıca, bir geçici maddeyle Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıyla Hazine arasındaki 
ilişkilerde yeni bir düzenleme sağlanarak, Hazineden 
olan borç ve alacak münasebetleri yeni baştan düzen
lenerek, orada da yeni olanaklar getirilmektedir. 

Bunun dışında, bazı sözcülerin o gün de üzerinde 
durduğu bu Yasa tasarısının üçüncü bölümü olan, 
Türkiye rnmhuriyeti Ziraat Bankası personeline bu 
yasa tasarısı ile yeni sağlanan uim.ckinr . ı t r inde de 
durmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım: 
Gönül tabii arzu ederdi ki, KİT'lerle ilgili tüm 

çalışanları ilgilendiren bir yasa tasarısıyla bu düzenle
meyi yapabilelim. Ancak, iki hususta dikkatinizi çek 
mek isterim. Birincisi; Ziraat Bankası Türkiye'nin 
her köşesinde bine yakın şubesiyle kendi bankacılık 
hizmetleri dışında, sosyal amaçlı bazı görevleri taşı
yan bir ulusal bankamızdır ve burada çalışanlar bu 
görevleri yerine getirirken, kendilerine bankacılık hiz
metleri dışında düşen bu görevler nedeniyle bugüne 
kadar ayrı bir olanak tanınamamıştır. Ancak, huzu
runuzda şunu da belirtmek isterim: Hem diğer ban
kacılık sistemi içinde olan KİT'ler ve tümüyle KİT'
ler için, İşletmeler Bakanlığımızda yeni bir çalışma 
olanağı ve KİT'lerde yeni bir rcorganizasyon konu 
sunda çalışmalar yürütülmektedir. O da kısa süre
de Hükümetimiz tarafından Parlamentoya sunula
caktır; ama Ziraat Bankasında çalışanların bu 
bahsettiğim ayrıcalıklı hizmetleri nedeniyle, bu ko
nuda Yüce Senatonun da bu ayrıma uygun karar 
vereceğini umut eder, tüm siyasal partilere bu Ya
sa tasarısında yardımcı olmaları nedeniyle teşekkür
lerimi ve hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

AHMET TAHTAKIL1Ç (Uşak)' — Sayın Başkan, 
Bakana sorum var efendim. Müsaade ederseniz bir 
sorum var. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, soru var efendim. Bir 
dakika Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Bakan
dan... 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tahtakılıç, mü
saade buyurursanız Sayın Melen sizden evvel bir 
şey soruyorlardı, ona söz vereceğim efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Peki efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FER İ D MELEN (Van) — Sayın Başkan. 1 nci 

maddenin 2 nci bendinde; Bankanın tarım amacından 
gayrı, yapılacak yönetmelikle her türlü kredi vere
bileceği yazılıdır.. Bu, aslında normaldir. Ticari kre
di de vermeye mecburdur. Aksi halde kaynaklarını 
veıimii şekilde kullanamaz. Yalnız, haber aldığıma 
göre, belediyelerimizin kendi ihtiyaçlarının da bun
dan faydalanılarak bu Bankadan verimlisi düşünü
lüyormuş. Bu yapıldığı takdirde, size söyleyeyim; 
çiftçiye bir şey kalmaz. Bunu koyacak mısınız, k'oy-

BAŞKAN — TcşekKuı *oUni7 efendim. 
Sayın Bakan, kısaca takdir buyurursanız... 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Efendim, Değerli Senatör Sayın Me-
len'in bu sözünü şöyle cevaplamak isterim: 

Aslında maddenin 1 nci fıkrasında, «Ana amacı: 
Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların üst kuru
luşları, kamu kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, 
yerel yönetim kurumları ve küçük tasarruf sahipleri
nin birlikte ya da ayrı ayrı kurdukları her çeşit or
taklıkların, özellikle ve öncelikle küçük ve tarım işlet
melerinin...» şeklinde belirtiliyor. Sayın Melen'in de
ğinmek istediği husus birinci kısımda, yerel yönetim 
kurumlarının ortaklaşa girişecekleri herhangi bir ya
tırımda söz konusudur; yoksa, bugünkü yasal dü
zenlemeye göre, yerel yönetimlerin esas kaynak ya
ratıcısı İller Bankasıdır. Orada bir değişiklik düşü
nülmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tahtakılıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, Sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

Türkiye'nin Ziraat Bankasıyla yan yana düşü
nülen meselesi, tarımsal ve hayvan konularına ilişkin 
•sigorta konusudur. Bu noktada, kendilerinin Ziraat 
Bankasının Kanununa geçerken bir açıklama yapma
sını rica ediyorum. Tarım sigortası ve hayvancılık 
sigortası hakkında Şeker Şirketi çerçevesinde yapı
lan tatbikattan bir netice çıkarabildiler mi ve bu
nu memlekette genişliğine uygulayacaklar mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, sorunuzu Sayın 
Bakana yöneltmiyorum; çünkü, bu tasarıyla ilgili 
değil. Teşekkür ederim. . . 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 
Ziraat Bankasıyla, bu Kanunla o kadar ilgili ki.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Zirai krediyle 

ilgili zannediyorum. 
BAŞKAN — İlgili kısım olarak neresini görü

yorsa, Sayın Bakan kısaca size cevap versinler. Be
nim lüzumlu görmeme rağmen cevaplasınlar efendim. 

TİCARET BAKANİ TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Efendim, Sayın Senatörümüzün söyle
diği konu, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın
ca ele alınmıştır; ama Hükümetimizin üzerinde 
durduğu bir konudur. Kendilerine katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, Te
şekkür ederiz efendim. 

Sayın Ucuzal, söz istedin-. Duyurun. 
QIYIFP JJ'CKJ/LAL, (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Tasarının birinci maddesi üzerinde konuşmak is

tiyoruz. 
BAŞKAN — Birinci madde mi dediniz efendim?. 

Sayın Ucuzal, henüz oylamadık, geçmedik, lütfeder
seniz biz bitirelim, ondan sonra. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Peki efendim 
BAŞKAN — Sayın üyeler; tasarının tümü üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddenin Kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Ka
nunun 1 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının anaamacı, tarımsal amaçlı kooperatiflerle 
bunların üst kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu ik
tisadi teşebbüsleri, yerel yönetim kurumları ve kü
çük tasarruf sahiplerinin, birlikte ya da ayn ayrı kur
dukları her çeşit ortaklıkların, özellikle ve öncelikle 
küçük ve orta tarım işletmelerinin tarımsal üretimle
rine, pazarlanmasına tarımsal sanayiin ve bunlarla il
gili her çeşit girişimlerin kalkınma planı ilkelerine 
göre yürümesine ve gelişmesine gerekli ve elverişli 
kredileri düzenlemek, dağıtmak, denetlemek ve bu 
amaçların elde edilmesini güden teşekkülleri kurmak 

ve korumak, bu konular için kurulmuş ve kurulacak 
teşekkül, yapılmış ve yapılacak teşebbüslere gereği 
halinde katılmaktır. 

Banka, çalışmalarını tarımsal alanda yoğunlaştır
makla birlikte bu Kanuna dayanılarak düzenlenecek 
yönetmeliğe uygun her türlü bankacılık işlemlerini 
de yapar. 

Bankanın merkezi Ankara olup Türkiye içinde ve 
dışında gereği kadar şube açabilir. 

Banka, bu Kanuna ve bu Kanunda açıklık bu
lunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, tü
zelkişiliğe sahip, çalışmalarında özerk, sermayesinin 
tamamı Devlete ait ve sorumluluğu sermayesiyle sı
nırlı bir kuruluştur.* 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde sö7 isteyen 
savın r,yao.. Dujuıuu sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanunun birinci 
maddesini değiştiren bu tasarının birinci maddesini 
okuduğumuz zaman, madde hiç de sarih değil. Gaye
sinin ne olduğunu tespit etmek, şu anda bizim için 
çok güç. 

Birinci madde okundu, dinlediniz. Birçok kuru
luşları bu maddenin içerisine getirip yerleştirmişler. 
Şimdiye kadar tatbikatta hiç görülmeyen, bence hiç 
de lüzumu olmayan bir «Yerel yönetim kurumları» 
tabiri kullanılmış. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yerel yönetim kurumları; tabii Anayasamızda 

yok, yeni bir terim olarak karşımıza çıktı bu Hükü
met geleli, bir de Bakanlığı kuruldu. Yerel yönetim 
kurumlarından bizim anladığımız mana, mahalli ida
reler. Bunun başında kim var?.. Belediyeler. 

Şimdi, Belediyeler Kanununu tetkik ettiğimiz za
man görürüz ki, belediyelerin yaptığı işlerle bu Ka
nunun getirdiği hükmü Bağdaştırmak mümkün değil. 

Ne diyor birinci madde?.. Bir sürü görevleri sa
yıp, aşağı geliyor; «..kurulacak teşekkül, yapılmış ve 
yapılacak teşebbüslere gereği halinde katılmaktır.» 

Şimdi, Ziraat Bankası ile belediyeler karşı karşı
ya. Belediyeler, tarım üretimini artırmak için birta
kım çalışmaların içerisine girecek, birtakım tarım 
alanlarını satın alacak ve çiftçiliğe başlayacak; böy
lece de, memlekette tarım ürünlerini artırmada be
lediyeler yardım gösterecek... 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de hangi işi kimin yaptığı bugüne kadar 

tespit edilmiştir. Bu kânunun tümü üzerinde görüş-
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me yapılırken, grubum adına değerli arkadaşım gö
rüşünü ifade etti. Geri dönüp oraya gitmeye lüzum 
yoktur. Yani, sermaye maddesini, personele sağla
nacak imkânı paravana yaparak, Hükümetin arka
sında birtakım şeyleri gizlemeye hakkı yok. 

Belediye, kendisine düşen görevleri yüzde kaç 
yerine getiriyor ki, bir de şimdi getirip bu kanuna 
koyacağız? «Tarım işleriyle meşgul ol, sana imkân 
sağlayacağız» gibi bir hüküm ne arıyor burada de
ğerli arkadaşlarım? Hiç bir fayda sağlamayan şeyi 
kanunların içine koymaya hakkımız yoktur. 

Ben, bu bakımdan değerli zamanınızı almayı zait 
buluyorum. Belediye evvela ülkede temizliği yapsın; 
caddeleri, sokakları temizlesin, sonra da, «Tarlaları 
istimlak edecek, zirai üretimleri artıracak» gibi yol
larla (Daha aşağıdaki gelen maddelerde de görece
ğiz) birtakım belediyelere kredi açılacak; zaten çok 
güç ve sıkışık, Türk çiftçisinin imkânını ve ihtiya
cını karşılayacak maddi imkândan mahrum bu mü
esseseyi bir de belediyelerle karşı karşıya getirecek
siniz; «Efendim kamu kuruluşudur, kamu hizmeti 
yapacaktır» diye buna yüz milyonlarca veya milyar
larca lira kredi açacaksınız, ondan sonra vatan sat
hındaki çiftçi vatandaş için «Efendim sen falan ku
ruluşa girmedin, falan kuruluşta üye değilsin, sana 
kredi vermiyoruz» gibi birtakım davranışlar bu tasa
rının içinde yatıyor. 

Benim istirhamım; Komisyon alsın bu maddeyi, 
lütfen bu «Yerel yönetim kurumları» nı çıkartsın. 
Yerel yönetim kurumlarının ne olduğu da zaten oku
duğunuz zaman anlaşılmıyor. Yarın çeşit çeşit kuru
luşlar karşımıza çıkacak, vatandaşın istifadesine 55 
yıldır hizmet eden bu bankayı yerel yönetim kurum
larının emrine teslim edeceksiniz; yazık olur değerli 
arkadaşlarım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Melen, buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu, banka ilk kuruluşundan beri bir tek amaç 
için kurulmuştur; çiftçiye kredi vermek... Ama za
manla istisnai olarak tüccara da kredi vermiştir. 
Onun savunması da şöyle yapılmaktadır : 

Yüksek faizle mevduat alıyoruz; bu mevduatı iş
letmek, değerlendirmek için tüccara kredi vermek 
zarureti var ve bankacılığımız fazla yayılmamıştır, 
bilhassa ilçelerde daha küçük yerlerde başka banka
ların şubeleri yoktur, oradaki tüccar ve esnafın da 

bu krediden bir miktar faydalanması gerekir, şeklin
de savunulmuştur. Ama buna rağmen hemen her ve
sileyle yapılan toplantılarda Ziraat Bankasının sade
ce ve sadece çiftçi için çalışır bir banka haline ge
tirilmesi savunulmuştur ki, doğrudur. Yani, zaman
la ticari kredilerin de yavaş yavaş azaltılıp, bütün 
kaynakların çiftçiye tahsis edilmesi savunulmakta
dır; doğrudur, yerindedir. 

Şimdi burada, Ziraat Bankasını bir ters istikame
te götürüyoruz. Çiftçiye verdiğimiz kredi ihtiyacını 
karşıladığımızı iddia edemeyiz; asgari bir şey veri
yoruz. Bütün gücümüzle bu krediyi artırmamız la
zım. Halbuki bugün bu madde, bankaya bir başka 
teşekkülü ortak ederek, çiftçiye vereceğimiz kredinin 
bir kısmını (siyasi amaçla veya ne amaçla olursa 
olsun bilmiyorum) bu teşekküllere doğru kaydırmak 
imkânını yaratıyor, kapısını açıyor. 

Bu nedenle çok tehlikeli, çiftçinin aleyhinde işle
yen bir madde olarak görüyorum ve Ziraat Banka
sına yazık olacaktır. 

Eğer Yerel Yönetim Bakanlığı fabrika kurmak, 
şunu yapmak, bunu yapmak için ortaklıklar kurmak 
istiyorsa ona bir şey diyemem, o ayrı bir politika. 
Doğru mudur, değil midir ayrıca tartışılır; ama ona 
bir başka kaynak bulun. İşte İller Bankası var, Bele
diyeler Bankası var, bu bankaların fonlarını takviye 
edelim, kaynaklarını takviye edelim, belediyelerimizi 
oradan finanse edelim; ama bu kapıyı açarsak bilin 
ki, çiftçi aleyhine bir cinayet işliyoruz. 

Bu nedenle bu maddenin buradan çıkarılmasını 
bilhassa rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Feyyat, buyurun. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ziraat erba
bını kalkındırmak ve çiftçiyi kalkındırmak gayesine 
matuf Ziraat Bankasının kredi kaynaklarının yerel 
yönetim ve benzeri kuruluşların desteği ile kurula
cak kooperatiflere yardımcı olması özellikle bir be
lediye tanzim satışı; Adana'dan müstahsilin, ehli zür-
raın ürettiği malın tüketiciye asgari fiyata, ucuz fi
yata satılmasını temine matuf bir davranış doğrudan 
doğruya ziraata yönelmiş sayılır. Tüketiciyle üretici 
arasında çeşitli farklarla aşın derecedeki parazitlerin 
mevcudiyeti üreticinin, ziraat mensubunun aleyhin
dedir. Bu parazitlerin bertaraf edilmesinde bu tip 
kuruluşların mevcudiyeti elzemdir. 

Artık devrimiz gelişmiştir, ziraatın kavramının da 
geniş tutulması gerekir. Bir çiftçi malının tüketiciye 
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en kısa zamanda ve en ucuz bir şekilde satılmasını 
ister; aynen bir tohumluk gibi, aynen bir gübre gibi. 
Onun için önemlidir. İkinci misal : 

Hasan ağanın aldığı kredi sadece gayri menkul
leri için, teşebbüs imkânı c/c 5 iken gayri menkulleri
nin durumuna, mevcudiyetine göre aşırı derecede kre
di alırken bugünkü şartlar altında teşebbüs esas kri
ter olarak alınmış, artık Hasan ağa geniş hududu be
lirsiz, henüz kadastrosu yapılrrramış, Hazineye ait 
olan, zilyetliği elinde bulunan ve ekime müsait ol
mayan Allah'ın dağından taşından dolayı kredi alma 
olanağını bulamayacaktır. Bunun bas_ bir örneğini 
sayın hemşerime arz etmek isterim. 

Van'm Gevaş kazasında bir zata şahsen 300 bin 
lira kredi imkânı sağladık, kredi gitti. 200 küsur dö
nüm arazisi olduğu halde bu kredinin yarısı mali, 
yarısı nakdi olarak kredi gitti. Bu kredi sahibi yaz
dığı mektupta; «Bu krediyi ben alırsam, benim 250 
dönüm arazim var; ama 50 dönüm arazisi olan kim
se kadar müteşebbis değilim, gözleri için de kalır, 
lekelenirim. Bu krediyi geri gönderiyorum, lütfen 
bana yardımcı olmayın» diyor. Bu benim akrabamdı. 
Bu arkadaş 300 dönüm arazi sahibi, bugüne dek bir 
kuruş krediden istifade etmemiştir. O ailenin bir fer
di olarak iftiharla söylemek isterim; ama hiç çiftçi
lik yapmayan kimselerin, köylüleri nasıl birbirine 
bağladığını, nasıl müteselsil kefaletle bankaya mah
kûm ettiğini ve bunu gözönünde bulundurmadan da 
utanmadan Atatürk devrindeki yol vergisini istismar 
etmiştir. 

İşte bu utanmazlara artık bundan böyle imkân 
verilmeyecektir. Köylü eli kolu müteselsil kefaletle 
belli ağaların emri altında ecir gibi mahkûm edilme
yecektir. İşte buna imkân verilmemesi için Hasan 
ağanın yerine belli kuruluş, belli yerel yönetimlere 
bağlı, üretim imkânını sağlayan kooperatiflerin kon
masını temenni ederiz. Bundan sonra Hasan ağanın 
yerine kooperatif kavramını koymayan kafaların 
artık bu memlekette değil Senatoda, muhtarlıkta yeri 
yoktur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren bu metin üze
rindeki görüşlerimi ifade etmeden önce bir hususu 
arz etmek isterim. 
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Beni bu madde üzerinde konuşmaya sevk eden, 
aslında bu maddenin kesin hatlarıyla Ziraat Banka
sının uygulamalarında anahedefleri tespit etmiş ol
maması ve bunun yanında da, uygulamadaki sıkıntı
ları, ihtilâfları beraberinde getirecek birtakım hüküm
leri de muhtevi bulunmasından ileri geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yerel yönetimle ilgili konuya geçmeden önce, 

yine bir hususu Yüce Heyetinize arz etmek isterim. 

Devlet hayatımızın bugünkü uygulamalarda hiç 
bir kesimi siyasal baskılardan vareste kalacak nitelik
te, objektif ölçüler içerisinde tatbikatta hizmet gör
mek imkânına sahip olamamıştır. Bu görüşledir ki, 
Ziraat Bankası gibi, Türkiye'nin geniş bir kesimine 
hitap eden, c/c 65"i çiftçi olan ve Ziraat Bankasının 
imkânlarıyla tarım sektöründe çalışan 25 milyon in
sana hitap eden bu hizmetlerde elbette siyasal tercih
lerin ağırlık kazanması değil, objektif gerçeklerin 
ağırlık kazanacak nitelikte uygulamaya konulması 
esastır. 

Yerel Yönetim Bakanlığını ve onun kurumlarını 
Ziraat Bankasının hizmet sahaları içerisinde mütalaa 
edecek olan bir metni buraya koymak suretiyle siya
sal uygulamaların en korkuncunu bu madde ile bu 
banka hizmetlerine getirilmek istenmiş olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Sayın arkadaşımın söylediği gibi, Hasan ağa, 
Mehmet ağa meselesi değil bu. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evet, Hasan 
Ağa'nm avukatlığını yapmayalım... 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Çünkü, Türkiye'de planlı dönemin münakaşalarını 
yaptığımız esnada, kaynak kullanma yetersizliğinin, 
dengesizliğinin Türkiye kalkınmasının en büyük han-
dikapı olduğunu ifade etmişizdir bu kürsülerden. Bi
naenaleyh, kaynakları en optimal biçimde tarım sek
törünün kalkınmasına tahsis edebilmek ve bu kay
nakları da siyasi baskılardan, siyasi kullanımlardan 
uzak tutabilmek amacıyla yerel yönetimleri buraya 
sokmamanın zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Yerel yönetimin, hakikaten 1 700 küsur belediye
nin talepleri siyasal birtakım görüşler içerisinde de
ğerlenecek ve dolayısıyla banka kaynaklarının büyük 
bir kısmını (belkide) bu istikamete tahsis etmiş ol
sanız dahi, bunlar Türkiye'de, bankanın anahedefi 
olan tarım sektörüne hizmeti götürmede büyük zor
luklar, büyük sıkıntılar tevlit edecek nitelikte ihtilâf
lar da yaratacaktır. 
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Bu itibarla böyle bir politik maksada hizmet ede
cek olan bu metindeki Yerel Yönetim Bakanlığıyla 
ilgili konunun çıkartılması ve bu maddenin yeni baş
tan Komisyonca ele alınmak suretiyle asıl maksadı 
istikametinde kullanabilmesini temin edecek nitelik
te tedvin edilmesinin zaruretine işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ümit ederim ki, Komisyon da bu yönde mese

leyi dikkatle tetkik etmek fırsatını bulur ve bankanın 
hizmetlerini gerçek manada, 440 sayılı Kanunun es-
pirisine uygun bir görüş içerisinde Türk köylüsüne, 
Türk tarımına, esas hizmet götürülmesi icabeden sek
töre hizmet götürme imkânını bulur. Aksi halde kay
naklarının büyük bir kısmını; Plan münakaşalarında 
da tekrar ederek ifade ediyorum, kaynak kullanma 
dengesizliğinin ikinci bir örneğini bu sektörde ver
memek suretiyle bu bankanın rahat hizmet etme şan
sını, imkânını bozmadan, düzeltmeden yeni bir mad
de düzeltilmesine gidilmesinde zaruret vardır. Komis
yonun bunun üzerine eğilmesini hassaten istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Karaağaçhoğlu. 
Sayın Unsal, buyurun efendim. 

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

Hatırlarsanız bundan bir yıl önce Ziraat Banka
sının işlemleriyle ilgili bir araştırma isteminde bulun
muştum. Yüce Heyetin bu istemim üzerinde verdiği 
olumlu kararla da bir Komisyon kurulmuş, Ziraat 
Bankasının kredi dağıtım işini ve o önergemde üze
rinde durduğum bazı usulsüz işlemleri incelemiş, bir 
sonuca bağlamıştı. Komisyon Başkaniığı aracılığıyla 
o çalışmaların sonucu bir rapor halinde Senato Baş
kanlığına sunulmuştur. Ben dilerdim ki, bu Yasa 
gündeme gelmeden önce, iyi bir çalışma sonucu, Zi
raat Bankasının kredi dağıtım işini ve bazı işlemle
rinde görülen, saptanan yolsuzluk işlerini, önergeyi 
burada işleme koyarak sizin bilgilerinize sunmuş ola
lım; ama olmadı. 

Şimdi bazı konuşmacı arkadaşları dinliyorum; 
konuşmalarında diyorlar ki, özellikle Sayın Melen 
üzerinde durarak belirttiler ki, Ziraat Bankasının 
bundan önceki kredi dağıtım işlemlerinde nispi şekil
de ticari kredilere de yer veriimişti... Halbuki biz, 11 
kişilik Komisyon olarak, o araştırmada da, benim 
önergemde üzerinde durduğum ölçüde, 1976 hesap
ları sonucuna göre, diğer bankalarla birlikte 320 bin 
ticari aileye Türkiye'de 138,5 milyar lira kredi dağı

tılmıştır. Halbuki, 7,5 milyon çiftçi ailesine, aynı yıl 
hesapları sonucuna göre 19,5 milyar lira kredi açıl
mıştır; yani Türkiye'deki ticari kredi nispi şekilde ti-
careri kısma kaydırılmamış, özellikle ve öncelikle ta
rım için kurulan bir kuruluş bile, elindeki olanakla
rın c/( 90'ım ticari işlemlere kaydırmış, c/c lOı'u ora
nında bir kısmını da kendi anaamacına uygun ola
rak tarımsal kredilere vermiştir. Bu... 

FERİD MELEN ((Van) — Fark?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Melen, far
kı söyleyelim. Bu yeni düzenlemeyle, Yasa içeriğin
den de anladığımız budur, düşüncemiz ve özlemimiz 
de budur, Ziraat Bankasının kaynakları, özellikle ve 
öncelikle tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine, çoğaltıl
masına, desteklenmesine, bu ürünlerin bugün oldu
ğundan daha verimli halde Türk köylüsünün ve ta
rımcısının elinde geliştirilmesine kullanılsın; bu kul
lanmakla da kalmasın, yetiştirilen ürünler daha iyi 
pazarlansın, daha iyi paketlensin, daha iyi depo edil
sin ve daha iyi pazarlama alanları, olanakları bul
sun. 

Madde içeriğinde; pazarlanmasına, tarımsal sana
yiin ve bunlarla ilgili her çeşit girişimlerin kalkınma 
planı ilkelerine göre yürümesine ve gelişmesine ge
rekli ve elverişli kredileri düzenlemeyi, dağıtmayı, 
düzenletmek ve bu amaçların elde edilmesini güden 
teşekkülleri kurmayı, korumayı ve kollamayı 1 nci 
madde amaçlıyor. Âdeta Ziraat Bankasının amacını, 
yapacaklarını, doğrultusunu çiziyor 1 nci maddede. 

Bunu kimler aracılığıyla yapacak?.. Bunu, üretici
nin, köydeki, kenttdki üreticinin bir araya gelerek 
kuracağı, kurduracağı kooperatifleri destekleyerek, 
kredileri bunlara açarak, Ziraat Bankasının olanak
larını köydeki, kentteki tarımcıların, yetiştiricilerin, 
üreticilerin kuracağı kooperatifleri destekleyerek. Sa
de bununla da değil; kooperatifler yoluyla köylünün, 
kentlinin; yani üreticinin yetiştirdiklerini alabilen, 
onları pazarlama konusunda sıkıntıya sokmadan ma
lını satabileceği birtakım kuruluşlara... 

Son günlerde bu kuruluşlar arasına belediyelerin 
tanzim satış mağazaları da katıldı. Burada arkadaş
larımız uzun sürelerden beri kooperatif sözcüğünden 
ürktükleri, korktukları gibi, görüyoruz ki, yerel yö
netim kurumunun, kuruluşunun açtığı bu «Tanzim 
Satış Mağazaları» deyiminden de âdeta korkmaya; 
«Bu nedir? Bunun sözcüğünü bile anlamıyoruz, ya
pacaklarını bilmiyoruz.», şeklinde konuşmaya başla
dılar. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Türkçe'nin, anlamlı sözlerin, bize dost deyimle

rin bizi ürkütmemesi, bizi korkutmaması gerekir. 
«Yerel Yönetim.»ı Neymiş efendim?.. İzah ediyor az 
önce sayın senatör arkadaşım; «Mahalli yönetim...» 
«Mahalli» nin «Yerel» e dönüşmesi. Daha öz bir içe
rikte, öz bir sözcükte anlatılması bir senatörü, bir 
toplumu hiç bir zaman korkutmaması ve böyle ko
nuların üzerinde durmaması gerekir. 

Halka hizmet eden kurumun adı ne olursa olsun, 
halka hizmet götüren kuruluşun adı ne olursa olsun, 
Ziraat Bankası ve bu Yasada çalışacak kurum onu 
destekleyeceğini, halka hizmet getiren kurumların 
elinden tutacağını ve yanında olacağını açıklıyor; 
ama bu Yasa böyle düzenlenmeden önce, anaamacı 
tarımcılara hizmet ve destek olduğu halde, Adana' 
daki ve Tarsus'taki (A) firmasının, (B) firmasının sa
hibi aynı yıl içerisinde, bankacıların; «Bunun mal 
varlığı, banka güvencesi 13,5 milyon lirayı aşmıyor» 
dediği halde, 395 milyon lira buraya kredi verildiği
ni gördük. Eğer bu Yasa ve bu 1 nci madde bu içe
rikte geçerse ve böyle bir kapsama çizerse, mal gü
vencesi 13,5 milyon lira olan bir kimseye artık tica
ri kredi ve yatırım kredisi olarak 395 milyon lira bir 
çırpıda verilmeyecek. 

Yine, yarım günde; madde bu içerikte, bu tanım
lamada olduğu sürece hiç kimse yeterli araştırması 
yapılmadan, yeterli güvencelerinin olup olmadığı sap
tanmadan, falanca kimseye 40 milyon lira kredi ve
receksin, diye Ziraat Bankası Genel Müdürü emir 
veremeyecek. Bunu Merkez Bankası Müdürü, «Ben 
gerekli incelemeyi yapamadım, bunun gerekli ince
lemesi, araştırılması, güvencesi üzerinde çalışmamız 
lazım.>* dediği için, onu yarım günde görevinden alıp 
yerine bir başkasını atayıp, 40 milyon lirayı yarım 
gün içerisinde bir firmaya, bir demir tüccarına, fir
ma da değil; bir partinin yandaşı olan demir tücca
rına verip, piyasadaki demirler üzerinde ikinci gün 
bir lira fiyat sıçraması yaptıramayacak. 

Biz Bankayı bu geçmişten, şimdiki Yasa sonun
daki geleceğine doğru daha iyi şeylerle gitsin istiyo
ruz. Güvenceler kısmını bundan sonraki maddelerde 
görüyoruz. Güvenceye bile banka, güvence verecek 
kurumlar arasına bile banka öncelikle toplumu des
tekleyecek kooperatifleri alıyor, birtakım kamu ku
ruluşlarını alıyor, Yerel Yönetim Bakanlığının oluş
turacağı kuruluşları güvence sayarak halkın yanına 
gitmek istiyor. Niçin gitmek istiyor?.. «Halk yetiştir
diğini daha iyi pazarlasın; pazarlamada bir endişesi 
almasın, daha iyi değerlendirsin: değerlendirme de 
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bir endişesi olmasın ve bu yetişenler de halka dönüp 
yiyecek, giyecek, 'kullanacak eşya olarak daha iyi 
gitsin diye destekliyorum.» diyor. 

Sayın senatörler; 
1 nci madde bize bu tabloyu çiziyor. 1 nci mad

dedeki çizilen tablo bize olumlu gelmektedir. Dileriz 
ki, uygulamada da halk bu olumlu düzenlemeden ay
nı ölçüde yararlanmış olsun. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
Sayın Karamullaoğlu, buyurun efendim. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Ziraat Bankasıyla alakalı 3202 sayılı Yasanın de

ğiştirilmesi, gecikmiş bir tasarı ve tekliftir. Tasarı ve 
teklif diyorum; çün'kü bir parlamenterin teklifi var
dır, ondan sonra da bir tasarı vardır, ikisi birleştiril
miştir. 

Değerli senatörler; 
Ziraat Bankası dünyada eşi olmayan, sermaye bi

rikimi yapmış bir bankadır. Asırlık mazisinde fakir 
fukaranın, köylünün, kentlinin alınteriyle oluşmuş
tur bu Banka. Her zaman söylediğim ve büyük rah
metle andığımız Mithat Paşa, Tuna vilayetinde bu 
Bankanın temelini atarken köylüyü, tefecinin, aracı
nın, murabahacının elinden kurtarmak için bu Ban
kayı kurmuştu, hiç olmazsa ilkelerini tespit etmiş
ti. 

Bugün, bizden ayrılan Bulgaristan'da ve diğer ül
kelerde Ziraat Bankası hedefine en uygun şekilde 
kullanılmaktadır. Maalesef biz de, hiç bir devri kö
tülemek istemiyorum; ama Ziraat Bankası fonksiyo
nel hedefili, amaçlı bir banka olduğu halde, gayesin
den saptırılmıştır. 

Bugün gelen ve değişiklik getiren birinci madde. 
bu bakımdan yıllardan beri hakkı yenilen köylünün 
hakkını korumak ve köylüyü geliştirmek, ürünlerini 
değerlendirmek, ona olanak sağlamak için ciddi bir 
adımdır. Bu bakımdan kutlarım. 

Ancak, maddenin talihsiz bir redaktesi, bir kale
me alınış tarzı vardır. Bu nedenle, bazı arkadaşları
mız maddeden kuşku duyuyorlar; sanki bugünkü ik
tidar bu maddeyle birtakım özel amaçlara varacak-
mış gibi bir kuşkunun içine giriyorlar. Hayır arkadaş
lar, madde de en çok takıldıkları «Yerel Yönetim 
Kurumları» deniyor. Yerel yönetim kurumları zaten 
var. 1580 sayılı Kanunda ve diğer İdare-i Umumi-
ye-i Vilâyat Kanununda, yerel yönetime, zirai amaç
lı kuruluşlar kurmasını, pazarlamalar yapmasını, gi-
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rişimlerde bulunması olanağını vermiştir. Bu madde, S 
gerek 1580 sayılı Kanunda gerek İdare-i Umumiye-i I 
Vilâyat Kanununda, gerekse hatta 442 sayılı Köy I 
Kanununda verilen görevlerin maddi dayanağını sağ- I 
lamıştı bu madde. Bu bakımdan, maddenin çıkması I 
lazımdır. I 

Yalnız, maalesef son senelerde yasalarımızın ka- I 
leme alınışındaki dikkatsizlik diyeceğim, mazur gö- I 
rün, başka 'kelimeyi kullanmak istemiyorum, ağır I 
gelir, virgül ve noktalı virgüllere vesairelere. daha I 
doğrusu noktalamaya dikkat edilmediği için, madde- I 
leri meydana getiren kelimeler tek tek değerlendirili- I 
yor. I 

Şimdi, benim anladığım kadar, (Eğer öyle değil- I 
se, Sayın Bakanın cevap lütfetmesini istirham ediyo- I 
rum). «Tarımsal amaçlı...»* deyiminden sonra bir vir- I 
gül konsaydı, şurada deminden beri konuşmalarımız I 
gereksiz olurdu. Çünkü, içimizde değerli hocalar, I 
edebiyatçılar vardır, virgülden sonraki gelen deyim- I 
ler, virgülden evvelki nitelemeyle bağlanarak muta- I 
laa edilir. I 

Şu halde, benim anladığım, «Tarımsal amaçlı...» I 
deyiminden sonra konulan bir virgül, ondan sonraki I 
bütün kuruluşların tarımsal amaçlı davranışlara ve I 
girişimlerine destek olmak demektir. I 

Maalesef Türkiye'de, son yıllarda Parlamentoda I 
zaten redakteye kimse itina etmiyor. Tüzüğün yeri- I 
ni yönetmelik, yönetmeliğin yerini emir, talimat al- I 
mış. Kanunlar hiyerarşisinde, derecelenmesinde bir I 
gözetme olmadığı gibi, kaleme alınışta da bir gözet- I 
me yoktur. Yukarıda teşebbüs geçer, aşağıda girişim I 
geçer, biraz sonra bu maddeyi kaleme alanın canı I 
srkılır yine girişim der... Burada da öyle bir dağınık- I 
lık görüyorum. I 

Dediğim gibi, eğer madde doğru dürüst yazılsay- I 
di, şu tartışmalara gerek yoktu. I 

Bir de, benim kişisel kanaatim, Ziraat Bankası- I 
nm kuruluş temeli ve tarihi dayanağı olarak, benim I 
kooperatifçilikteki çok yararları bilmekle beraber, I 
Ziraat Bankasının kuruluş gayesine, temeline, biraz I 
evvel de arz ettiğim gibi, uygun düşmesi açısından I 
madde kaleme alınırken, özellikle ve öncelikle «Kü- I 
çük ve orta tarım işletmelerinin...» cümlesinin en ba- I 
şa alınması, ondan sonra diğerlerinin sıralanması da I 
yapılsaydı, yine bazı arkadaşlarımızın siyasal endi- I 
şelerini de bertaraf etmiş olurdu. 

Sayın Başkanım, sözlerimi bitiriyorum. 

Arkadaşlar; 
Biz nedense ulus olarak bilhassa denetimleri çe

şitli makamlara vermek gayreti içindeyiz, Bir Allah' 

in kulu çıkıp da «Yahu, şunun sorumluluğunu ben 
alıyorum» demez. Onun için bir bakanlık da karışır, 
bir bakanlık da karışır, bir bakanlık da karışır... Son 
yıllarda da moda oldu; mütereddit, böyle tereddüt 
içinde, bakarsınız ki, kamu sektörüne özel hukuku 
da sokarız, özel hukuka tabi deriz. Derken derken, 
bu kurumlara hiç kimse sahip çıkmaz, denetimi ya
rım kalır. Bunu KİT'te gördüm. Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonda üyeyim. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin denetimine tabi bazı kurumlar 
havada kalmıştır. Şimdi buradaki son fıkrada güzel, 
demiş demiş; «Banka bu kanuna ve bu kanunda 
açıklık bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine 
tabi, tüzelkişiliğe sahiptir.» 

Şimdi, hem sermayesinin tamamı Devletin oldu
ğu için başka denetime ve gözetime tabi, hem de her 
nedense özel hukuk hükümlerine tabi. 

Arkadaşlar; 
Bu, iyi niyetli kimselerin, herkes iyi niyetli, hüs

nüniyet asıldır; ama bu gibi miks, yani karma deyim
ler kurumlan zayıflatıyor, denetimi zayıflatıyor. 

Bu nedenle, isabetli bir değişikliktir. Yüz senelik 
düşünülen, hakikaten köylünün yararına olan bir de
ğişikliktir; fakat madde iyi redakte edilmemiştir. 

Bu konuyu da muhterem kurulun dikkatine arz 
eder, bu değişiklik eğer kabul edilirse hayırlı olması
nı dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Âdemoğlu, buyurunuz efendim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Senelerce küçük çiftçinin müdafii olduğunu seçim 
meydanlarında ve Meclislerde ifade eden, tefeciliğin 
amansız düşmanı olduğunu beyan eden Halk Partisi, 
şimdi de küçük çiftçinin yararlandığı krediye bazı 
ortaklar aramaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bütçe müzakerelerinde de arz ettim, bugün Tür

kiye'de pamuk eken küçük çiftçi, ihtiyacının 1/4'ünü 
Ziraat Bankasından almaktadır. Dekar başına 3 500 
lira sarf etmekte, ayni ve nakdi olmak üzere 750 
lira alabilmektedir. Buğday eken çiftçi yine bu du
rumdadır. 

Şimdi hal böyle iken, bilhassa dediğim gibi, 
küçük çiftçinin müdafaasını daima yüklenmek iste
yen Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, bir de geti
rip getirip bu küçük çiftçinin kredi ihtiyacını başka 
yerlere de dağıtmak istemektedir, 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Belediyeler ne yapacak? Çiftçilik mi yapacak? 

Türkiye'de çiftçilik deyince, pamuk ziraatı, buğday 
ziraatı, pancar ziraatı ve mısır ziraatı hatıra gelir. 
Şimdi belediye bunların hangisini yapıp da, hangi
sini millete ucuz yedirecek. Belediye tanzim satışları 
var, Migros var; bunlara gidiniz yağ bulamazsınız, 
hiç bir şekilde yağ bulamazsınız, zeytinyağı bulamaz
sınız, hatta hatta zaman zaman tuz bulamazsınız. 

Şimdi, bu belediyelere bu krediyi verip de, Tür
kiye'de çiftçinin yegâne kredi aldığı bir banka olan 
Ziraat Bankası imkânlarını dağıtmakta hiç bir ma
na yok arkadaşlarım. Kusura bakmasınlar, buraya 
gelip bunu müdafaa eden arkadaşlar, çiftçinin halini 
anlamamaktadırlar,. bilmemektedirler. Ben, bunu id
dia ediyorum. Ben, Türkiye'de çiftçilik deyince, zira
at deyince hatıra ilk gelecek olan bir bölgenin par
lamenteriyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çukurova çiftçisi inim inim inliyor, ağlıyor. Da

ha evvel de söyledim, gübre temin etmek için, akar
yakıt temin etmek için şimdiden pamuk ekici, 100 ki
lo pamuğunu tefeciye emanet etmiştir. Sayın Tica
ret Bakanı, eğer çiftçinin hizmetine koşmak istiyor
larsa, çiftçinin kredisini 750 liradan hiç olmazsa 1 500 
liraya çıkarsınlar. Eğer imkânları varsa bunu lütfet
sinler. Bugün Çukurova'da küçük çiftçi gübre ala
mamaktadır. 15 gün evvel gittiğim bölgemde gübre 
sıkıntısı had dereceye çıkmıştı; ama kendilerinin mü
dafaa ettiği kooperatifler ve dernekler öncelikle güb
reyi alıyorlardı ve el altından karaborsaya salıyor
lardı. Bu mudur kooperatifçilik ve dernekçilik arka
daşlarım? Müdafaa erteleri, ucuza mal etmek bu 
mudur arkadaş! ar ıhı.' 

Sonra yine, 1974 senesinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin sekiz ay hükümet icra ettiği devirde, yine 
kooperatifler kuruldu. Mesela komşu vilayetimiz 
İçel'de narenciye kooperatifleri kuruldu ve koopera
tife ortak olan Halk Partililere 150 bin lira, 100 bin 
lira, 50 bin lira kredi verildi. Bugün iddia ediyorum, 
o kredilerin c/f 50'si tekrar iade edilmemiştir. Sırf 
partizanlık olsun, parti elemanlarını memnun etmek 
için bu y i J l başvurmuşlardır. 

Sayın .'.v.atörler; 
Çiftçi malını pahalıya satıyormuş. Hayır. Türki

ye'de çiftçi malını pahalıya satamaz. Türkiye'de 
çiftçinin pamuğu, Türkiye'de çiftçinin buğdayı, Tür
kiye'de çiftçinin pancarı Hükümetin alım fiyatlarına 
bağlıdır, bundan bir kuruş fazlasına satamaz. Bilakis 
Hükümet bu sene çekirdekli pamuğu 13 liraya aldı, 

20 liraya ihraç etti arkadaşlarım. Vere vere çiftçinin 
eline kiloda bir lira da fark verdi. Bu mudur ucuzlat
mak? Gidiniz basma fiyatlarını tetkik ediniz. Çiftçi
den 30 liraya alınan çekirdeği çıkarılmış pamuğun 
100 gramından yapılan bezin metresi 40 liradır bu
gün. Ucuzluk bu mudur? Kontrol diye bir şey yok. 
İstediğiniz kadar verin siz, kontrol yapmadıktan son
ra ucuzluk getiremezsiniz. 

Çiftçinin kredi ihtiyacını bu Hükümet karşılaya
mamaktadır. Bundan evvelki Hükümette de karşılan
madı; ama bu Hükümet hiç karşılayamıyor... 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, bir dakika. Tü
mü hakkında konuşmuyorsunuz, 1 nci madde hak
kında söz istediniz, lütfen görüşmelerinizi bu madde 
üzerinde toplayın efendim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 1 nci 
madde üzerinde görüşüyoıum efendim. 

BAŞKAN — Değil efendim, Hükümetin kredisiy
le ilgili değil bu kısım. Bu kısım sadece bankanın 
amaçlarıyla ilgili efendim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Banka
nın amaçlarını görüşüyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu Hükümet şunu yaptı, bunu yap
madı diye yazmıyor bu madde efendim. Lütfen efen
dim. Tümü hakkında konuşmakta haklıydınız, mad
de üzerinde konuşun efendim lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Son fıkrasında 
var. 

BAŞKAN — Burayla konuşuyorum Sayın Ucu-
zal, müdahalenize lüzum yok. Lütfen efendim, bu
yurunuz devam ediniz. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Madde 
üzerinde konuşacağım. 

Sayın Başkanım, 
Kooperatiflere ve belediyelere kredi vereceğini, 

bu itibarla Ziraat Bankası Kanununda değişiklik ya
pacağını önümüze sürmüş Hükümet. Ben kooperatif
lerden, eski kooperatiflere yapılan yolsuzluklardan 
bahsetmezsem, o zaman bu Kanunun bu hükmünde
ki yersizliği nasıl ispat ederim?... İstirham ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sadette devam edin efen
dim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Müsaa
denizle yine bahsedeceğim; Ziraat Bankası, Gülbir-
lik'e 300 milyon ver diye Sayın Bakan İsrar etmedi
ler mi?... Bu hususta koca bir umum müdür istifa 
etmedi mi, bunu söylememeli miyiz?... Kooperatifte 
yapılacak oian yanlışlıkları, partizanlığı ifade etmek 
için bunu söylemem icap eder. 
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BAŞKAN — Efendim tümü hakkında. Beyefendi, 
1 nci madde genel müdür tayin edip azletmiyor, lüt
fen 1 nci madde hakkında konuşun. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Diğer ta
raftan yine bu maddede. Hükümetin Bankaya içeride 
ve dışarıda şube açarak oralara da kredi vermesini 
getiriyor, amaçlıyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ben iddia ediyorum, diyorum ki, Türk çiftçisinin, 

50 dekar, 25 dekar, 60 dekar araziyi eken küçük çift
çinin kredi ihtiyacının 1/4'ünü karşılayamayan bu 
banka, şubeler açıp da imkânını dağıtmak suretiyle 
o küçük çiftçiye yazık etmeyecek midir? Küçük çift
çi, Ziraat Bankasından başka hiçbir yerden bir ku
ruş alamaz arkadaşlarım. . 

Yine diyorum ki, bu çiftçinin bugünkü halden 
hiç olmazsa biraz daha fazla kredi alması için Sa
yın Bakan bize kanun teklifi getirsinler, Ziraat Ban-
kasr sermayesini bir misli artıran kanunu getirsinler, 
eğer biz ona bir kelime ilâve edersek, bir kelime 
karşısında durursak o zaman ne isterse söylesinler; 
ama Ziraat Bankasının bugünkü imkânını başka yer
lere de götürmek suretiyle yine Gülbirlik'in misalini 
vereceğim, yine 1974 senesinde yapılan kooperatif 
yolsuzluklarını söyleyeceğim; bu küçük çiftçiye ya
zık etmekten başka bir şeye yaramaz. 

Lütfetsinler, Halk Partisinin âdetidir, heyetler 
gönderirler. Lütfen Çukurova'ya bir heyet- göndersin
ler, oradaki küçük çiftçinin halini bir görsünler. 
Kendilerinin senelerce müdafaasının yaptıkları 30 
dönümlük, 40 dekarlık, 50 dekarlık. 20 dekarlık top
rak sahibi çiftçinin halini bir görsünler. Tefecilerin 
ellerinde ne hale geldiklerini görsünler, ondan son
ra bu Kanunu getirsinler bizim huzurumuza. 

Sayın arkadaşlarım; 
Türkiye'de çiftçi yalnız Ziraat Bankasından kredi 

ahr. Tüccar olsun, esnaf olsun onun imkânı çok da
ha boldur. Her bankadan üçer beşer alır; ama 30 
dekar tarla eken bir çiftçi Ziraat Bankasından baş
ka hiçbir yerden bir kuruş alamaz. 

Yazık etmeyelim bunun kredisine, bunun kredisini 
artırmaya çalışalım. Ziraat Bankasının imkânını ar
tırmak suretiyle bu çiftçiye yapılacak hizmeti artır
maya çalışalım; ama onun imkânlarını başka yerlere 
doğru kanalize ederek küçük çiftçinin imkânını baş
ka yerlere vermeyelim. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Eriş, buyurunuz efendim, 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
lar; 

Görüşmekte olduğumuz Kanunun anaamaç mad
desi üzerinde benden evvel arkadaşlar konuştular. 

* 
Hepsi küçük çiftçinin daha çok bu değişiklikten is
tifade etmesi yolunda konuştular. Bazı Halk Partili 
arkadaşlarımız da kooperatiflere öncelik verilmesi
ni savundular. ' 

Tabii her parti kendi felsefesine, inancına göre 
bir fikri savunuyor. Biz hür teşebbüsçü olduğumuz 
için. hür teşebbüslerin hür olmasını, herhangi bir 
zorlayıcı hüküm getirilmemesini burada savunuyo
ruz. Kooperatifçilik lafından korktuğumuz, ürktüğü
müz yoktur. Kooperatifin kanununu Adalet Partisi 
getirmiştir, yürürlüğe koymuştur, tatbik etmektedir. 
Ancak, bu zorlayıcı hale geldiği takdirde, siyasi en
dişelerimiz vardır. Bunu da türlü fırsatlarla arkadaş
larımız dile getiriyorlar. 

Şimdi, burada değinmek istediğim bir husus var. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının amacı, ta
rımsal amaçlı kooperatiflerle, bunların üst kuruluş
ları : 

«1. Kamu kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri, yerel yönetim kurumları» demiş, o kadar büyük 
çanakh, kazanlı istek sahiplerini ortaya getirmiş ki, 
küçük teşebbüslere, küçük çiftçilere bence bir şey 
kalmayacak gibi. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine zirai kredi verilme
sinin bu Kanun maddesine konulması bence mah
zurlu. Yarın Hükümet bir tarımsal kamu teşebbüsü 
kuracak ve «Ziraat Bankası ver bunun sermayesini» 
derse, küçük çiftçiye vereceği para kalmaz. 

Binaenaleyh, bu kadar geniş çanağı, elindeki kep
çesi büyük olanların yanında, küçük işletme sahiple
rine bir şey kalacağını zannetmiyorum. 

Neden zannetmediğimi simdi bir başka şekilde 
de anlatacağım. Sonra, burada «Özellikle ve önce
likle küçük ve orta tarım işletmeleri» tabiri vardır. 
Bu, tarım işletmeleri kelimesinden anlatılmak iste
nen manayı Bakan burada ifade buyururlarsa, yani 
küçük çiftçilerin, 10 dönüm tarlası olan bir kimse
nin de bir işletme sahibi addedileceğini burada ifade 
buyururlarsa tatbikata bir kolaylık gelir. 

Efendim, ikinci husus. «Banka çalışmalarını ta
rımsal alanda yoğunlaştırır» diye başdirektifi veri
yor.» Yoğunlaştırmakla birlikte, bu Kanuna dayanı
larak düzenlenecek yönetmeliğe uygun her türlü ban
kacılık işletmelerini de yapar» diyor. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, ilçelerdeki Ziraat Bankası müdürleri kendi 

şubelerinin kârlı olarak bilanço kapatması çabası 
içinde harıl harıl çalışırlar. Elbetteki ticari muamele
ler yapan bankalar yahut da muamelelerini ticari 
sahaya kaydırırsa, bankanın bilançosundaki kâr nis
peti o nispette yükselir. Küçük çiftçiye vereceği 3 - 5 
kuruşla alacağı kârlar yahut faizler o bankanın yü
zünü güldürmez; fakat ilçe banka müdürlerine de 
hep bilançosunda gösterdiği kâra göre değer biçilir. 
İyi müdür, kötü müdür; efendim çok kâr etti, az kâr 
etti. Buna göre değerlendirilir. O zaman müdür, el
bette bütün faaliyetlerini ticari banka sahasına yö
neltmek durumunda kalır. Banka idarelerinin bu şe
kildeki müdür değerlendirmesinden vazgeçmeleri la
zım. Ancak, getirdiği kâra göre değil, orada küçük 
çiftçiye, yani kanunun amacına yönelik yapmış oldu
ğu faaliyetlerin derecesine göre müdürleri değerlen
dirsin. Bunu usul ittihaz ederse, ilçelerdeki (Çünkü 
en önemli olanı ilçe müdürleridir. Vilâyet müdürle
rinin bu gibi muamelelerle muhatap olacakları uzak 
ihtimaldir.) Ziraat Bankası müdürlerine daha büyük 
bir elastikiyet vermek, yani onların bilançolarını ille 
kârla kapatıp ona göre değer vereckleri kanaatini 
uzaklaştırmak gerekeceğine inandığım için buraya gel
dim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Ucuzal, söz isteğiniz var önergeniz de var; 
isterseniz önergenizi okuduğumuz zaman söz versek 
daha yararlı olur tahmin ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hay hay Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, sizin de bir 
önergeniz var... 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Önergemi geri alıyorum, konuşacağım. Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

3202 sayılı Yasanın, son derece dikkatle hazır
lanmış ve uzun yıllar da büyük rahatsızlıklara sebep 
olmadan tatbik edilmiş bir yasa olduğu hepinizce 
malumdur. 

Gönül isterdi ki, bu yasa tadili Ziraat Bankasına 
daha da büyük atılımlar temin edecek bir anlayış 
ve büyük boyutlar, değişik bir görüş açısı içinde ha
zırlanmış, getirilmiş ola, 

Birtakım değişiklikler yok değil; örneğin bu 1 nci 
maddede, bundan sonraki bilhassa personel mevzu
unda değişiklikler var. (Ki, o personel mevzuunda 
da bazı tereddütlerim mevcut, sırası gelince arz ede
ceğim) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada kooperatiflere, özellikle tarımsal nitelikli 

kooperatiflere ve tarımsal sanayinin gelişmesine bü
yük ölçüde yer verilmiş bulunmaktadır, bunlar şüp
hesiz şayanı şükrandır. Medeni memleketlerde, özel
likle ileri tarım yapmakta olan Avrupa ve Ameri
ka'da bugün artık kooperatife dahil olmayan çiftçi, 
köylü, zürra kalmamıştır ve kooperatifler kredisini, 
zirai alet ve vasıtalarını, ilacını, gübresini temin etti
ği gibi, ithalat ve ihracatını da temin eylemektedir. 
Yani. bir yerde kooperatifler ön plandadır, devletler. 
hükümetler onlara yardımcı durumundadır ve bu hu
susta yasaları da mevcuttur, tatbikatları da gayet 
sağlam esaslara bağlanmıştır. Tabii bir çok kesim
ler bunu maksatlı şekilde ifade ve itham vasıtası ola
rak da kullandıkları gibi, komünizmle falan zerrece 
alakası yok,aksine sefaleti, servet dağılımındaki ada
letsizliği önlediği ve üreticinin alın terini en iyi şe
kilde değerlendirdiği için aşın cereyanları da önleyici 
bir vasıtadır. 

Bu bakımdan, bu madde gerçekten şükranla anıl
maya layık birtakım yeni hususları getirmektedir; 
ancak : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kooperatiflerin tatbikatta istenen etkinliği ve 

istenen yararı gösterdiğinden ciddi endişelerim mev
cuttur ve maalesef Devlet kontrolünün gereği kadar 
işletildiği kanısında değilim ve Ticaret Bakanlığının 
ilgili servislerinin gerekli yetenekte, gerekli etkinlikte 
ve gerekli süratte bu kooperatifleri hizaya getirici, 
doğru yola sokucu, suiistimalleri önleyici önlemleri 
(ki, iyi niyetlerine şüphem yok) almakta olduklarını 
ve aldıklarını da bir türlü kabul etmek imkânına sa
hip değilim. Bir çok dedikodular ve maalesef haklı 
olduğunu gözümüzle gördüğümüz bir çok hatalar, 
yasa dışı birtakım davranışlar ve hatta saç saça, baş 
başa idarecilerinin birbirine girmeleri ve genel efkâ
rın huzuruna resmen, belgeleriyle sermelerine rağ
men, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin, aradan aylar 
geçip, amme efkârına bir açıklama yapmamış bulun
maları, ciddi bir denetimden sonra açıklama yapma
mış bulunmaları, gerçekten üzüntü vericidir. 

Bu. hem özlediğimiz ve özlenen kooperatifçiliğin 
gelişmesi açısından, hem de Hükümetin ve bu işteki 
ilgili servislerin gerekli etkinliği göstermesinin ciddi 
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bir görev sayılması açısından, üzerinde durulmaya 
değer konulardır. 

Sordum, burada da zaten aldım arkadaşlardan, 
daha evvel de merakım vardı, baktım; bu koopera
tiflere, yani bu resmen Devlet denetimi içinde ve 
Hükümetin, başkanlarını tayin ettiği kooperatiflerin 
dışındaki kooperatiflere 600 milyon lira bu sene pa
ra vermişiz. Bunun hakikaten hesabının, envanteri
nin Ticaret - Bakanlığınca mutlak şekilde çıkarılması, 
bunun hesabının sorulması, yasalara uygun olarak 
kullanılıp kullanılmadığının tespit ve ilanı ve Yüce 
Meclislere de bu hususta bilgi verilmesi zarureti var
dır. Çünkü üç yüz, beş yüz, bin lira gibi bir kredi 
alacağım, diye yıldan yıla benim fakir Anadolu köy
lüm, kasabada yatacak yer de bulamayıp, perişanlık 
içinde günlerce beklediği bir günde, 600 milyon lira
nın her kuruşunun nereye gittiğinin hesabının sorul
ması gerekir. Kooperatif idarecileri dünya huzurun
da birbirini itham ederken, bunun hesabının veril
memesi ve sorulmaması, hani acıklı bir ifade ile söy
lemiş olmayı istemem, hani saçı başı bitmemiş yetim 
hakkı vardır, falan .derler ki, Anadolu'nun en az 
17 - 18 milyon halkı, saçı bilmemiş yetim durumun
dadır ve plan münasebetiyle yaptığım konuşmada da 
açıkladığım üzere, 1 8 - 2 0 milyona varan Türk köy
lüsü, milli gelirin çok az bir parçasını almakta ve 
her aile ve her ferde düşen miktar, gerçekten bu 
insanlar nasıl hayattalar, nasıl yaşıyorlar, dedirtecek 
derecede aşağı bir seviyededir. 

Burada, bankanın dokümanlarına göre, çiftçiye 
1978'de 87 milyar 644 milyon 833 bin Türk Lirası 
zirai kredi verildiği söylenir. O dağıtımdaki adalet
sizlik bir tarafa; (Arkadaşlarım temas ettiler). Fakat 
arkadaşlar bu kredi, her sene sağ para, sağlam para 
olarak verilen para değil bunlar. Bunların <% 70'i 
'% 80i] bizim köylülerin dediği gibi, «Üzüm döndür
mesi»!. Bakkaldan faiziyle gider alır, yatırır, faizi de 
kesesinden öder; ertelenir. Yani, hayatında bir kere 
almıştır bu parayı en az % 70'i, 80'i; bunun faizini 
ödeye ödeye, ömrünün sonuna kadar da gider. Bir 
gün de ya tarlarsı satılır ya öküzü, ineği satılır, ge-
çef gide?. Yanî, köylüye her sene sağ para, sağlam 
para olarak verilen para da değil bu. 

Bunun tedbirini almak zorundayız arkadaşlarım. 
Nasıl alırız?.. Canım, nasıl alırız yani?.. Bu işe va
zifelendirilmiş, ilim irfan sahibi, iktisatçı, bürokrat, 
politikacı arkadaşlarımız var. Bunu hazırlarlar, geti
rirler, dert ortada; biz derdi ortaya koyuyoruz. Bu
nun mutlaka önüne geçmek lazım. Köylünün her se
ne işletmesine yetecek sağ parayı, sağlam parayı ver

mek, bunu denetlemek, günü gelince tahsil etmek zo
rundayız. Yoksa, bu iş yürümez ve yürümüyor arka
daşlar. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Bakkal, tüccar, 
tefeci banka kapısında veya evinde yahut da dük
kânında oturuyor, rahat rahat; köylünün iki bin lira 
borcu ödemesi 'için 500 bin lira da kendisi faiz alı
yor; paranın gidip, bankadan geri gelmesi için iki 
günlük faizini de ailıyor ve köylü perişan, aç susuz, 
yine gidip tefeciye soyuluyor. 

İşin aslı, esası bundan ibaret. 
Maalesef tefeciye de artık suçlu falan da diyemi

yoruz. Çünkü, bazı siyasilerimiz, tefeciliği de 5 nci 
sektör mü dediler, ne dediler, bir şey dediler, buna 
da başka bir isim verdiler; yani bu da ayrı bir ser
best teşebbüsmüş, falan... Doğru, bir yerde serbest 
teşebbüs; para satışı. Tamam; ama bizim yasaları
mız ve bilhassa bazı partilerimizin iddia ettiği ve 
gerçekten de doğru olarak iddia ettiği üzere, bizim 
dinimiz de yasaklamış bunu. 

Bu itibarla, bu tefecilerin elinden Türk köylüsü
nü kurtarmanın ve bu birtakım nevzuhur ve memle
kette ciddi bir işlevi olduğundan şüphem bulunan ve 
herkesin şüphesi bulunduğu şu kooperatifleri mutlak 
bir zapt-ü rapta denetime alınması lazım ve hatta, 
Fİsko - Birlik, Çuko - Birlik, TARİŞ gibi kooperatif
lerin de son derece ciddi bir denetimden geçirilmesi
nin zamanı gelmiştir ve geçmektedir çoktan... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, zamanınız 
doldu lütfen. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 
Evet biliyorum Sayın Başkan, nezaketinize teşekkür 
ederim. 

İnşallah bu Yasa maksadına uygun şekilde tatbik 
edilir ve bu vesileyle, bu kooperatifler gerek Devlet 
denetiminde, gerekse vatandaşlar tarafından yürütül
mekte olan kooperatifler ciddi bir denetimden geçi
rilir ve Sayın Bakanımız bunu uzak olmayan bir za
manda bize açıklarlar. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Gündoğan?. Yoklar. 
1 nci madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
İki önerge var, okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, 1 nci mad

denin, 1 nci bendindeki «Yerel yönetim kurumlan 
ve küçük tasarruf sahiplerinin birlikte ya da ayrı ay-
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rı kurdukları her çeşit ortaklıkların...»; cümlesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Van 
Feri d Melen 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

1 nci madde metninden «Yerel yönetim kurumla
rı^ ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
E&Mşehir 

Ömer Ucuzal 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, önergeniz, Sayın Me-

len'in önergesiyle aynı anlama gelir, birlikte yürü
tülmesine muvafakatiniz var mı?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tabii var. Yal
nız önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, siz de aynı görüşü ta
şıyor musunuz?.. 

FERİD MELEN (Van) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Önergenizi açıklamak üzere Sayın 

Ucuzal buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efendim, 

ben de söz rica ediyorum, önerge aleyhinde ayrıca 
konuşabilir miyim?... 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Evvela, bir hususu taşıdığım sıfat nedeniyle açık

lamak isterim. O da şu : Biz, Ziraat Bankası serma
yesini değiştiren bu metindeki hükme Adalet Partisi 
olarak karşı değiliz, bir. İkincisi, Ziraat Bankasında 
çalışan memurlara yeni bir imkân sağlayacak hük
mün de, sadece bazı hususlar hariç karşısında deği
liz. Biz, deminki konuşmamın başında da arz ettim; 
Ziraat Bankası sermayesinin artırılması, Ziraat Ban
kasında çalışan memurların aykk ve ücretlerinin ar
tırılması imkânının arkasına konan hükümlere karşı
yız, 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Madde deminden beri müzakereye tabi tutuldu; 

maddenin bütün eksiklikleri, tatbikatta meydana ge
tireceği zararlar değerli arkadaşlarımız tarafından 
ortaya konuldu. 

Şimdi, eski 3202 sayılı değiştirmeye tabi tuttuğu
muz Kanunun 1 nci maddesindeki amaç gayet açık. 
Madde aynen şöyle başlıyor : «Türk çiftçisi...» Türk 
çiftçisi, hepimizin anladığı manada belli bir kesim
dir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası da kurul
duğu günden beri bu gayeye hizmet etmiş, bu toplu
luğa hizmet etmiş bir bankadır. 

Şimdi, 3202 sayılı Kanunun 1 nci maddesini de
ğiştiren bu tasarıdaki maddeye baktığımız zaman, 
birtakım kuruluşlar Türk çiftçisinin önüne konuyor. 
Kamu kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel 
yönetim kurumları, ondan sonra küçük tasarruf sa
hipleri lütfedilmiş. O da tabii bir sistem... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Tarımsal amaçlı 
kooperatifler en başta. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Beyefendi, koo
peratifler var. Kooperatifleri ben söylemiyorum. On
ları vaktiyle bu yüce çatının altında müzakeresini 
yaptık, kuruluşlarına imkân verdik. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
İlk konuşmamda çok temkinli hareket ettim hu

zurunuzda. Bakalım, bu yerel yönetim kurumlarının 
ne maksatla buraya konulduğunu bu taraftan gele
cek arkadaşlarım söylesin diye. Şimdi geldiler, söy
lediler. Neymiş bu?.. «TANSA») diye kuruluşlar ku-
rulacakmış, belediyeler bahçelerde mahsul yetiştire
cekmiş, tarlalarda zirai ürünler yetiştirecekmiş ve 
böylece her belediyeye Ziraat Bankasının bu daracık 
imkânı kredi açacakmış, vatandaş ucuz mal yiyecek-
miş..< 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yok öyle bir 
şey. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu
yurun. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Belediyeler, han
gi topraklarında arkadaşımızın düşündüğünü ekecek, 
biçecek de vatandaşın emrine tahsis edecek? Bele
diyelerin elinde toprak olarak, şehirlerin imar planı
nın içerisinde yeşil sahalar, bir de Allah rahmet ey
lesin şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı, öbür dün
yaya göçtükleri zaman götürdüğümüz mezarlık... Me
zarlıklarda mı mahsul yetiştireceksiniz?... Bu ne bi
çim iş sevgili arkadaşlarım?.. 

Tarım Bakanlığının emrindeki toprağın hesabını 
bugün bilmiyorum Tarım Bakanlığı bilebiliyor mu, 
kaç milyon dekar elinde toprak var? Bu kadar hara
lar, bu kadar çiftlikler, bu kadar fidanlıklar, tohum 
üretme çiftliklerinin emrindeki milyonlarca dönüm 
topraklar; ne sağlıyor sevgili arkadaşlarım bu ülkeye 
bunları, ne sağlıyor? 

Bir taraftan döner sermayeleri, bir taraftan Dev
letin her yıl bu Bakanlık emrine, bu kuruluşlara ver
diği bu fakir milletin bütçesinden ayırıp koyduğu 
paralar nereye gidiyor sevgili arkadaşlarım? 

Şimdi, daracık imkâna sahip Ziraat Bankası, bu
raya geldiğim ilk sene görmüştüm, Bankanın kredi 
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imkânı 2 milyar 600 milyondu, sene ise 1.964'tü. Şim
di sene 1978'dir, 102 milyara geldik. Böylesine ban
kayı idare edenler, hükümetler imkân sağlaya sağla
ya 100 milyarı aşan bir kredi getirdi. Tasarının ge
rekçesinde görüyoruz ki, Türk çiftçisinin % 50'sinin 
ihtiyacını karşılayacak veya % 50 ihtiyacı karşılaya-. 
cak bir para değil. Şimdi kalkacaksınız, bunu da Sa
yın Sarıibrahimoğlu arkadaşımın dediği gibi, önce 
kooperatiflere dağıttınız. 

Arkadaşım gayet güzel söyledi; Mersin'de bir 
İÇ - KO Dirlik 'kuruldu, zimmetinde dört senedir 
200 milyon lira yatıyor. Bir Köy - Koop kuruldu, 
ne iş yaptığını bilmiyoruz propagandadan başka, bil- • 
miyoruz kaç yüz milyon oraya kredi verdiniz. Yarın 
da yerel yönetim kurumları içerisinde belediyelerin, 
her birisine (İstanbul Belediyesi tabii aslan payını 
alacak, birkaç milyar olarak) dağıtılacak, ondan son
ra sıraya göre elinizdeki 87 milyarlık imkân böylece 
Türk çiftçisine sıra geldiği zaman sıfıra inecek. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fazla zamanınızı almak istemiyorum. İthamlara 

da cevap vtfrmek istemiyoruz. Biz bu hususta alnı
mız açılk olarak geldik buraya; ama madde, metin 
okunduğu zaman, bir yerde de götürüp deniliyor ki, 
yeni bir yönetmelik çıkacakmış da, o yönetmeliğin 
şartlarına göre hu paralar kullan ılacakmış. 

Bir değerli arkadaşım diyor ki; «Ne için siz bu 
metne karşı çıkıyorsunuz? Adalet Partisi yarın bu 
imkânı eline alıp kendisi kullanacak.», Yok böyle şey 
arkadaşlarım. Hangi parti olursa olsun; sadece Türk 
çiftçisinin emrine tahsis edilmiş, 1920'den beri sadece 
ona hizmet eden bir kuruluşu falan veya filan kuru
luşun emrine tahsis etmeye 50 küsur senelik tatbikat
tan sonra hiç bir partinin gücü yetmez. Onun için 
Yüce Kurulunuzdan; metinden, bu yerel yönetim im
kânı hususunu koyan ibarenin çıkarılmasını istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gündoğan, önergenin aleyhinde konuşmak 

üzere buyjyyrunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Ziraat Banka

sı Kanunun 1 nci maddesinde yer alan «Yerel yönetimi»! 
den oluşmuş bir terkip, görülüyor ki, özellikle Adalet 
Partisi mensupları arkadaşlarımın itirazlarını mucip 
oluyor ve bu «Yerel yönetim») denilen belediye ve 
buna benzer mahalli idare kuruluşlarının bu tasarı

da yer almasından endişe duydukları ifade ediliyor; 
ama dikkat buyurdunuzsa, bu itirazların hiç birisi
nin; bu Kanunun anaamacı ile işlevi ile ve genel ola
rak ekonomik hayatımızla ya da sosyal hayatımızla 
ilgili ve o ekonomik hayatımızı, sosyal hayatımızı 
bozucu bir yanı olduğu hususunda herhangi bir ka
nıt göstermiyorlar. Sadece ve sadece soyut olarak ye
rel yönetimin belediye olduğunu ve belediyelerin de 
bu Kanunda yazılı bulunması dolayısıyla Ziraat Ban
kasından kredi almalarının yanlış olduğunu ifade 
ediyorlar. Hatta ben Türkçe zorunluğu yüzünden 
yanlış olduğunu iddia ediyorlar diyorum, doğru ol
madığını iddia ediyorlar. 

Peki, biraz evvel söylediğim gibi, bunun ekono
miyi bozucu, kalkınmayı güçıleştirici ya da bu Ka
nunun amacına aykırı düşen, gerçekten insanın zih
nini doyuran hiç bir gerekçe söylemiyorlar ve ondan 
şu çıkıyor, benim zihnimde böyle bir fikir doğdu ve 
zaten onun için söz aldım: Yerel yönetim, belediye
ler bu Kanun içine girerse, bu Kanun dolayısıyla Zi
raat Bankası onlara kredi verir ve böylece mesela, 
kendilerinin ifadeleriyle söylüyorum; bugün diyelim 
ki, bizim elimizde bulunan, bizim partimiz tarafın
dan kazanılan yerel yönetimlere yardım sağlanmış 
oluyor. İşte buna mani olmak istiyorlar; öyle anlaşı
lıyor, çıplak niyet bu. 

Belediyelere Ziraat Bankası yardım ederse, 'bele
diyeler kendilerini onların anladığına, göre düzeltir
ler ve böylece belediyeler 'bugünkü gibi bir siyasi 
partinin çoğunlukla elinde bulundurduğu kuruluşlar 
olur. 

Bence böyle bir itiraz yapılmamak lazım. Çünkü, 
bu itirazın, biraz evvel arz ettiğim gibi, ekonomik 
gerekçesi yok, sosyal gerekçesi yok, salt siyasal ge
rekçesi anlatılmaya çalışılıyor; fakat maksat örtül
meye çalışılıyor. Ama, bana sorarsanız, şahsi fikri
mi söylüyorum; itirazları o değil. Bana göre, Sayın 
Adalet Partisinin asıl itirazı, bu Kanunda yapılan de
ğişiklikle Türk ziraatinin, Türk tarımının giderek 
kooperatifler eliyle çok daha önemli ekonomik iş
levler yapmasına anasıl karşı oldukları için bir deği-
şiMikkL yerel yönetime değiaerek. asıl bu Kanunda 
amaçlanan ve tarımla uğraşanların örgütlenmesini 
amaçlayan kooperatifçiliğin Kanunda yer almasına 
itirazdır bu... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önerge belediyeye 
ait kısmın çıkarılması hususundadır, kooperatiflerle 
ilgili bir kısmı yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyledir 
efendim. 
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BAŞKAN — Lütfen önerge aleyhindeki kısmı 
toparlayın ve hâlâ 1 nci maddedeyiz. Biliyorsunuz 
tasarıya sahipsiniz, lütfen. 

Buyurun1 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, siz lütfediniz de... Ben tabii sahibim efendim. 

BAŞKAN — Evet, iki saat oldu Sayın Gündoğan, 
rica edeceğim yardımcı olun bize biraz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne oldu, 
iki saat?... 

BAŞKAN — Bu önerge için aleyhinde olan gö
rüşlerinizi kısaca ifade edin, kooperatiflere aktarma-
yın. Onu rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun, istediğiniz gibi konuşun 
istiyorsanız. Ben hatırlatayım size. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir fikri ifade etmek için onun müspet olan ya
nından da, menfi olan yanından da istifade ederler. 
İzin verin de konuşayım. 

Arkadaşlarım; 
«Yerel yönetim» tabirinin bu Kanuna girmesin

de hiç bir özel siyasi amaç yoktur, olamaz da. Tah-
sisen yerel yönetim, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kü
çük tasarruf sahiplerinin kurdukları şirketlerin bu 
Kanunun 1 nci maddesinde sayılması... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yerel yönetime 
değil, yerel yönetimin kuracağı kuruluşlara veriyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir daki
ka, 

... Çok doğru olmuş. Eskiden böyle değildi bu. 
Eski Kanunda şöyle bir deyim vardı: Her türlü te
şebbüsler bu Kanundan yararlanarak kredi alıyor
lardı. Şimdi her türlü teşebbüsler değil, bu Kanunun 
amacını saptayan bu maddede tarımın kalkınmasını 
sağlayacak ve tarımsal alanda her türlü yatırım ya
pacak, tarımsal alanda kalkınmayı ve canlanmayı 
sağlayacak kredi düzenini fevkalâde doğru bir şekil
de saptamak gayesine matuf bir madde bu. O kadar 
ki, yazanların böyle yapmış olmaları, bu eski Kanun
da yer alan her türlü teşebbüs yerine, tarımsal amaç
lı kooperatiflerin, tarımsal amaçlı yatırım yapan Ka
mu İktisadi Teşebbüslerin, tarımsal amaçlı yatırım 
yapan, işlev yapan yerel yönetimlerin bu Kanundan 
yararlanmasını göstermiş olmak; başkalarının, başka 
teşekküllerin öncelikle bu Kanundan yararlanmasını 
önleyicidir. Genişletici ve yerel yönetimlere imkân 
sağlayıcı değildir. İspatını mı istiyorsunuz?.. İspatı 
şurada... 

FERİD MELEN (Van) — Her türlü ortaklık, sa
dece tarımsal amaçlı değil. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Melen, rica ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tasarının 

2 nci maddesi var. Oraya gelmediğimiz için, sadece 
bu mücerret tabir üzerinde duruyoruz. 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların üst ku
ruluşları, kamu kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri, yerel yönetim kurumları ve küçük tasarruf sa
hiplerinin kurdukları tarımsal ortaklıklara dayana
rak ve inanca sayılarak Türk çiftçisine ve Türk zi-
raatine kredi sağlamak amaçlanıyor burada. Eskiden 
olduğu gibi ve iddia ettikleri gibi tek çiftçinin yalnız 
tapulu arazisi inanca alınarak kredi verilen düzen
den çıkılıyor, tarımsal amaçlı kooperatif veya buna 
benzer yatırım yapan bütün kuruluşların kendileri 
güvence addedilerek, güvence sayılarak kredi alma
ları sağlanıyor. Türk çiftçisine, sadece tapusunu Zi
raat Bankasına rehin ederek kredi veren eski düze
nin yerine bu düzen gelince, gerçek tarımsal kredi-
lenme politikası güdülmüş olur. 

Söylüyorlar; «3.5 milyon tarımsal işlev yapan, iş
ler yapan Türk çiftçisinin elinde bulundurduğu top
rakların % 6 8'inin tapusuz olduğu bir memlekette 
sadece tapu güvencesi, ipotek güvencesi alarak, inan
cası alarak kredi verilen düzen mi doğru, yoksa ku
rulmuş kooperatiflerin ve onların üst kuruluşlarının 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve yerel yönetim 
kuruluşlarının veya küçük tasarruf sahiplerinin kur
dukları tarımsal amaçlı kurumlar mı kredi alsın?..» 
tercihtir bu. Bizim tercihimiz budur. 

Sadece tapuya, ipoteğe bağlı tarımsal kredi al
mak yerine, tarım alanında uğraşanların, özellikle kü
çük çiftçilerin, özellikle tapusuz çiftçilerin koopera
tifte örgütlendikleri takdirde veya yerel yönetimde 
birleştikleri takdirde veya Kamu İktisadi Teşebbüs
leriyle ortaklık kurdukları takdirde, tarımsal amaçlı 
bir işlev, bir faaliyet gösteriyorlarsa, o güvenceyle 
kredi almalarını sağlamak için bu Kanunu biz Hü
kümet olarak getirdik ve savunuyoruz. 

Binaenaleyh, bırakınız eski düzeni, Mithat Paşa' 
dan beri gelen ve yalnız çiftçinin tapusuna bakarak 
kredi veren düzenin yerine, bu yeni düzeni koyalım. 
Bunda hiç bir mahzur yok. Bundan belediyelerin 
özel bir çıkar sağlamaları olanağı yok. Bankalar, ki
me niçin kredi verdiklerini, vermek lazım geldikleri
ni kendi kanunlarına ve tüzüklerine dayanarak bu
lurlar ve bunda bir özel maksat olmadığına göre, asıl 
maksadın yerel yönetimler değil; ama değiştirilen 
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kredi düzeni olduğu düşüncesinden hareket ediniz ve 
oylarınızı ona göre veriniz. 

Düzen değişikliğidir bu arkadaşlarım. 
Saygılar sunarım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet, biz de onu 

söylemek istiyoruz. Daha yeri gelecek bu düzen de
ğişikliğinin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler; 
Okunan önergeye Komisyon katiilıyor mu efen

dim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Her iki önerge birleştirilerek işleme 'konmuş ve üze
rinde görüşmeler tamamlanmıştır. Sayın Melen'in ve 
Sayın Ucuzal'ın önergesini tekrar okutarak oyunuza 
sunacağım efendim. 

Yalnız Sayın Melen'in önergesini okutuyorum 
efendim. 

(Van Üyesi Ferid Melen'in önergesi tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. Öner
geyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir efendim, 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Belediye
lerin ziraat yapmayacağı Kanunda yazılı değil mi 
Ömer?.. Belediye Kanununda yazılı. 

BAŞKAN — Okunan ve üzerinde görüşmesi ta
mamlanan 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

III. — YOKLAMA 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ekseriyet yoktur; yoklama istiyoruz efendim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Bolu Üyesi Or
han Çalış, Kayseri Üyesi İbrahim Kirazoğlu, Adana 
Üyesi M. Nuri Âdemoğlu, Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay,^ Kocaeli Üyesi Lütfi Tokoğlu, Amasya Üyesi 
M. Macit Zeren ayağa kalkarak yoklama isteminde 
bulundular). 

BAŞKAN — Çoğunluk olmadığına dair beş sayın 
üye yoklama istemişlerdir : Sayın Ucuzal, Sayın Ça
lış, Sayın Kirazoğlu, Sayın Âdemoğlu, Sayın Tok
oğlu, Sayın Dalokay, Sayın Zeren. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir rica
da bulunabilir miyim Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz ev

vel Sayın Grup Başkanı, «Biz bu Kanuna karşı de
ğiliz, bu Kanunun görüşülerek çıkmasından yanayız.» 
dediler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İki hükmüne 
karşıyız. Yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Müzakerelerin devamında gerekli çoğunluğumuz 

kalmamıştır. 5 Nisan 1979 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 17.05 

VL — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sezai 

O' Kan'ın, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7154 sa

yılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin tatbikatına 

dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı A. Gündüz Ok

çun'ün yazılı cevabı. (711027) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığınca cevaplandırılması gerek

li ilişikteki yazılı sorumun ilgili Bakanlığa duyurul
masını arz ederim. 

Sezai O'Kan 
C. Senatosu Tabii Üyesi 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 7154 sayılı Ka

nunla değişik 14 ncü maddesinde «Hususi damgalı pa
saportların, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Erkânına, dev
let bareminin birinci, ikinci ve üçüncü derecesinde bu
lunan subaylara, mülki ve askeri memurlara, diploma
tik pasaport itasını gerektiren vazifelerden gayri her
hangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına dış 
memleketlere gittikleri zaman verilir. 

Bunlardan memurluktan çekilmiş olanlar dahi, 
başka bir vazife almamış veya iş tutamamışlar ise 
bu nevi pasaport verilir.» Hükmü yer almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 1897 sayılı 
Yasa ile değişik intibak hükümlerinin ek geçici 2 nci 
maddesi; Devlet memurlarının emekli mükteseplerini 
kadro şartı aramaksızın gelebildikleri derece ve ka
demeye yükseltilmesine yasal olanak sağlamıştır. 

Bu durumda, örneğin 6 ncı derece kadroya sahip 
bulunan bir Devlet memurunun söz konusu hüküm ge
reğince 1 nci derecenin 4 ncü kademesinden maaş 
almak ve TC Emekli Sandığına kesenek ödemek su
retiyle yeni bir özlük hakkına kavuştuğu açıktır. 

Bu tatbikat sonunda kadro derecesi düşük fakat 
yeterli bir hizmet süresi ile birlikte yüksek derece
den maaş alan ve emekli sandığına karşı müktesep hak 
kazanan devlet memurlarına Pasaport Kanununun 14 
ncü maddesi uyarınca ilk üç kadro derecesini işgal 
etmediklerinden, Bakanlığınızca hususi damgalı pasa
port verilmemektedir. 

İki ayrı yasanın uygulama farkından doğan bu 
haksızlığın giderilmesi konusundaki görüşün ve bu du
rumun düzeltilmesi için herhangi bir girişimde bulu
nup bulunulmadığının Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla rica ederim. 

27 . 12 . 1978 
Sezai O'Kan 

C. Senatosu Tabii Üyesi 

TC 
Dşişleri Bakanlığı 

Araştırma ve Siyaset 30 . 3 . 1979 
Planlama Gn. Md. 

Sayı : ASGM/ASPD 
6016 - 422 - 6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğünün 29 . 12 . 1978 tarih ve 
17275-6987/ - 1027 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Sayın Sezai 
O'Kan'ın tarafıma yöneltmiş bulunduğu ilgideki yazı-

3 . 4 . 1979 O : 1 

lan eki yazılı soru önergesinde değinilen hususlara 
ilişkin yanıtımı ilişikte sunuyorum. 

Yanıt metinin, Sayın Sezai O'Kan'a iletilmesini 
saygılarımla izinlerine sunarım. 

A. Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

Sayın Sezai O'Kan Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 

«5682 sayılı Pasaport Kanununun 7154 sayılı Ka
nunla değişik 14 ncü maddesinin uygulanması» konu
sundaki sorunuza ilişkin yanıtımı aşağıda sunuyorum. 

Anılan madde «Hususi dagalı pasaportlar, Cum
hurbaşkanlığı Dairesi Erkânına, Devlet Bareminin bi
rinci, ikinci ve üçüncü derecesinde bulunan subaylara, 
mülki ve askeri memurlara, diplomatik pasaport ita
sını gerektiren vazifelerden gayri herhangi bir resmi 
vazife ile veya kendi hesaplarına dış memleketlere 
gittikleri zaman verilir» hükmünü öngörmektedir. 

Bu maddedeki .«Devlet baremi»' deyimi, 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanunundaki «Kadro» deyimi
nin karşılığı olmakla beraber, bu Kanunda bir çok 
tarihlerde yapılan intibaklardan sonra, memurların 
kadrolarında maaşlarında ve emekliliklerinde çeşitli 
durumların ortaya çıkmasıyla «Devlet baremi» deyi
minin anlamında değişik yorumlar yapılmaya başla
nılmıştır. 

Özel pasaportalarm verilmesi için halen işgal edi
len «Kadro» esas alınmaktadır. Danıştay Üçüncü Dai
resinin 30 . 6 . 1977 günlü ve 1977/716 sayılı istişari 
mütalaa kararında ise, hem kadro, hem de kazanıl
mış hakkın 1 nci 2 nci ve 3 ncü derecelere ulaşma
sı gerekeceği görüşü savunulmuştur. Ve nihayet Dev
let Personel Dairesinin ve Danıştayın çeşitli görüş
lerinden sonra, sadece kazanılmış hakların anılan de
recelere varmasının yeterli olacağı görüşü ortaya atıl
mıştır ki, söz konusu soru önergesi de bunlardan bi
risini oluşturmaktadır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Pasaport 
Kanununun aksayan bir çok diğer maddesi arasında 
bulunan 14 ncü maddenin değiştirilmesi olanağı elde 
edilinceye kadar, uygulamalarda, önce eşitlik ve ada
let prensiplerine, daha sonra da her çeşit sınıftaki me
murların durumuna olanağın elverdiği derecede uy
gun gelen, genel ve objektif bir kritere varmanın zo
runlu bulunduğu ve bu amaçla, Bakanlığım ile İçiş
leri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Dev
let Personel Dairesinin teknisyen ve hukukçularından 
oluşan bir komisyonun sorun üzerinde bir çözüm yo-
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luna ulaşmasının çeşitli uygulamalara son vereceği dü
şünülmektedir. 

Saygılarımla bilgilerine sunarım. 
A. Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha Ak-
şit'in, Denizli ili havaalanı inşaatı ile Denizli - Anka
ra arasında karşılıklı tren seferlerinin başlatılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. (7/1052) 

26 . 1 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerini
zi istirham ederim. Saygılarımla. 

Dr. Baha Akşit 
Cumhuriyet Senatosu 

Denizli Üyesi 
Denizli, Ege bölgesinin nüfus kesafeti ve sanayileş

me yönünden olduğu kadar turistik cepheden de İz
mir'den sonra ;n süratli gelişme kaydeden illerinden 
birisidir. Bariz olan bu hızlı kalkınma muvacehe
sinde ulaşım imkânlarının yeterli olmadığı artırıl
ması ve geliştirilmesi zaruretinin doğduğu görülmek
tedir. Bu durum karşısında. 

1. a) Daha önce çeşitli cepheleri ile tetkik edil
miş ve planda yerini almış olan Denizli Havaalanının 
inşaatının düşünülüp düşünülmediğinin; 

b) Düşünülmüş ve karara bağlanmış ise inşaatı
nın ne zaman başlanacağının işletmeye ne zaman açıl
masının mümkün olabileceğinin bildirilmesini, 

2. Denizli - Haydarpaşa arasında akşamları De
nizli ve Haydarpaşa'dan hareket etmek suretiyle iş
letmeye açılmış olan Tren seferlerinde olduğu gibi 
Denizli - Ankara arasında da karşılıklı akşamları 
Ankara ve Denıizli'ıden hareket ederek sabahları De
nizli ve Ankara'ya ulaşabilecek şekilde yataklı veya 
kuşetli ve pulman koltuklu Tren seferlerinin başlatıl
masına imkân bulunup bulunmadığının; düşünceleri
mize göre mümkün görülen bu seferlerin ne zamaa 
baişlaitılabi'leceğlinin MldiMimesini, 

3. Denizli'nin şehirlerarası telefon konuşması yö
nünden bilhassa iş saatlerinde zorlukla karşılaştığı an
cak yıldırım ve acele görüşmenin mümkün olduğu 
kayıtların tetkikinden anlaşıldığına göre daha önceki 
çalışmaların neticesi olarak ulaşılan ve son günlerde 
elde edilen sonucun daha fazla kolaylık şekline dönüş
türülmesinin mümkün olup almadığının; yazılı ola
rak bildirilmesini istirham ederim. 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 2 . 4 . 1979 

Araştırma ve Geliştirme 
Kurulu Başkanlığı 

AGK : 055.79/463 - 7823 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 31 . 1 . 1979 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

17661-7076-7/1052 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Baha Ak-

şit'in yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması di
leğiyle, Yüksek Makamlarına sunduğu ilgi yazınıza ek
li soru önergesi hakkında hazırlanan bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakanı 

Soru : 1. Daha önce çeşitli cepheleri ile tetkik 
edilmiş ve planda yerini almış olan Denizli Havaalanı
nın inşaatının düşünülüp düşünülmediği, 

Düşünülmüş ve karara bağlanmış ise inşaatının ne 
zaman başlayacağının, işletmeye ne zaman açılmasının 
mümkün olabileceğinin bildirilmesi. 

Cevap : 1. Hava Liman ve Meydanlarının inşaa
tı 5367 sayılı Kanun gereğince Bayındırlık Bakanlığına 
ait bulunmaktadır. 

Denizli ilinin endüstriyel ve ticaret alanında göster
diği büyük gelişmeler sonunda, uçakla seyahat etmek 
üzere THY bilet satış acentelerine büyük ölçüde mü
racaatların artması nedeniyle, Denizli iline öncelik ta
nınarak biran evvel bu ilde meydan inşaatına geçilme 
si 29 . 12 . 1978 gün ve 01.02.04/EP-2624 sayılı ya
zımız ile Bayındırlık Bakanlığına bildirilmiş ve söz ko
nusu meydan inşaialtının 1980-1983 yılları yatırım prog
ramına alındığı ve 600 030 000 lira ödenek öngörüldü
ğü adı edilen Bakanlıktan öğrenilmiştir. 

Soru : 2. Denizli - Haydarpaşa arasında akşamları 
Denizli ve Haydarpaşa'dan hareket etmek suretiyle iş
letmeye açılmış olan tren seferlerinde olduğu gibi, De
nizli - Ankara arasında da karşılıklı akşamları Anka
ra ve Denizli'den hareket ederek sabahları Denizli 
ve Ankara'ya ulaşabilecek şekilde yataklı veya ku
şetli ve pulman koltuklu tren seferlerinin başlatılması 
na imkân bulunup bulunmadığının; düşüncelerimize 
göre mümkün görülen bu seferlerin ne zaman baş
latılabileceğinin bildirilmesi. 

Cevap : 2. Denizli - Ankara - Denizli arasında 
kuşetli ve pulman koltuklu ekspres trenin en geç Ma
yıs 1979 ayı içinde sefere konulacaktır. 
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Soru : 3. Denizli'nin şehirlerarası telefon ko
nuşması yönünden bilhassa iş saatlerinde zorlukla 
karşılaştığı, ancak yıldırım ve acele görüşmenin müm
kün olduğu, kayıtların tetkikinden anlaşılacağına gö-
re daha önceki çalışmaların neticesi olarak ulaşılan ve 
son günlerde elde edilen sonucun daha fazla kolaylık 
şekline dönüştürülmesinin mümkün olup olmadığı. 

Cevap : 3. Denizli Merkezi İzmir'e 60 kanalla ir
tibatlı olup, şehirlerarası konuşmaları STD (Tam Oto
matik Şebeke) olarak yapılmaktadır. İş saatlerinde 
şehirlerarası konuşmalarında zorluklarla karşılaşılma
sı ve konuşmaların acele ve yıldırım olarak yapılabil-

ı «_ır 

mesi karşısında acil tedbir olmak üzere Denizli - İz
mir mevcut kanallarına 12 kanal ilave edilerek top
lam kanal sayısı 72'ye yükseltilmiştir. 

Denizli'nin bugünkü ve ileri de olacak trafik yo
ğunluğu da düşünülerek, kanal sayısının artırılması ama
cıyla, Denizli ve Aydın merkezlerinin müşterek olan 
Radyolink sisteminin Aydına ayrı bir sistem kurula
rak, 120 kanal kapasiteli bu sistemin 4e tamamının 
Denizli'ye bırakılma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Çalışmalar sonucunda bu yıl içerisinde Denizli'min 
şehirlerarası teMon konuşmalarındaki zorluklar gi
derilerek, gecikmeler önlenmiş olacaktır. 

)<m* • •<«•• 
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GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —. Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkarûn, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürktin, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Aibayrak'm, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair içişleri 
Bakanmdan sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

A. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başliklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi : 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamutllaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
dem» giriş tarihk 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arikan'ın, Mardinîi vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru ohıp olmadığına dair Dış-
ifîeri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol

durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü forusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutlük'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözKi sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 say ıh Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etlbank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'rmn, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözhı sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezMeki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/TO2) (Gündeme gMşlarinTT 28.Tİ. 1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi: 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'm, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme grri-ş tarihi : 30.1.1979) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/108) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 
1/631) (S. Sayısı : 907) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

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

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

7. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5,1978) 

8. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 2 6 . 6 . 1978) 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

10. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

12. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

13. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10i/79) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşımn, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 



18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 s 9 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 , 1978 
tarihli tezkeresi. (1CÎ/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahîmoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 s 10 2 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı halikında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi (10/56) 
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I 27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu-

I ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge-
I si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
I sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez

keresi. (10/57) 

I 28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
I dÜ Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
I bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak-
I kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
I yon Başkanlığının konunun süresi içindie sonuçlan-
I dırılamıadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi, 

(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
I Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğittim Bakam tara-
I fırndan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak-
I kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
I yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı

lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

I 30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
I Oztürk'ün, öğretmenlıer arasında yapılan nakil ve ta-
I yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
I isteyen önergesi ve Komisyon Başkanhğının konunun 
I süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 

tarihi tezkeresi. (10/22) 

I 31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke-
I mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
I Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
I Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı-
I mn konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 

dair, 2 . T0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

I 32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
I Oztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
I yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık-
I lan çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
I yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
I önergesi ve Komisyon Başkanhğının konunun süresi 
I içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 , 1978 tarihli 

tezkeresi. (10/44) 

J 33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
I Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
I konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner-
I gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için-
I de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
I tezkeresi. (10/25,42) 
I 34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
I mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci böl 
I gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkınd' 
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Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanh- J 
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına I 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama I 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi I 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so- I 
nuçlandırılamadığma dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil- I 
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün I 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun I 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 I 
tarihli tezkeresi. (10/46) I 

37. — Cumhuriyet Senatosu tçel eski Üyesi Lût- I 
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun I 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması I 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, I 
7.11.1978 tarihli tezkeresi (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 I 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil- I 
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale tş- I 
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve { 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner- I 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- I 
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez- J 
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham- I 
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma- I 
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu- I 
mm süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair I 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) I 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Keban Projesine dahil kamulaştırma- I 
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so- I 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato I 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı I 
in konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da- I 

<. 12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) | 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Fayyafın, Van -. Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş-
teması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihM tekeresi. (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Bas/bakanhk tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 , 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 , 1979) 
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51. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

52. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

53. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kam) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20. 2 .1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

54. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı ihsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

_ 55. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bal
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanü'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 

ile Komisyon Başkanlığının 1 , 3 , 1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

56. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 , 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (G. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19, 3 z 1979) 

57. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

58. — Eski içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 

59. — Antalya .MiUetyekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek Ipek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 ndi Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 



60. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'm Dilekçe Karrna Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Maıkbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

61. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

63. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

64. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kumlunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 

12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

65. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu tzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göfcsd'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

66. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta* 
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ite 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 ta rM 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

67. — istanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) tlhami Sancar'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11,1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu île 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

68. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a aüt kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihE tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 ncî 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 



69. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftahk Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

70. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayıh ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihi tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

71. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 târih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka-
rarm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

72. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 t 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 , 3 , 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

73. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6.6. 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
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| ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 

I tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 .1979) 

I 74. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

22. 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat-

I bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 s ay ıh Kanunun 
I 42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
I görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
I 21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 

Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 ,1979) 

I 75. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Siiersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf-

I talik Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel. 
I Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
I Karma Komisyonunun, 31 ,5 . 1971 tarih ve 6, 

10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20.6.1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2.1977 Tarih ve 6 

I Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
I ve 20 .2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -

4/22) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

76. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
I kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve-
I lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü-
I şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo

nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

I 77. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba-
I kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
I Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta-
j trk Karar Cetvelindeki 2144 sayıü Mürüvet GÖkşin'e 
I ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
I sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
I nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko

misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
I 31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 

Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 



78. — izmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

79. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı: 908) (Dağıtma tarihi: 27.3.1979) 

2. — tdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 nci 
Maddesiyle 140 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisin
ce Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu İç
işleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayısı : 909) 
(Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

3. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun değişik 
18 nci maddesine iki fıkra, bu maddeye bağlı (2) sa
yılı cetvele bir unvan ve aynı kanuna bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/345; C. Senatosu : 2/144) (S. Sayısı : 910) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 .1979) 


