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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

!. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Da
nışma Kurulunun 12 . 6 . 1979 tarihli Cum
huriyet Senatosu Başkanının görev süresiyle 
ilgili kararına dalir gündem dışı demeci. 

2. — Antalya Üyesıi Şerafeittin Paker'in, 
mazot silkintisi nedenliyle Antalya sebze müs-
'tahsiiiPnin durumu hakkında gündem dışı 
idetmiedi. 937:938 

3. •— feânbüî Üyesi Fevzii Hakkı Esafcoğ-
lu'nun, Uluslararası Basın Ems/ti'tüsünün Baş-
Ibalkan Bülent Ecevit'e gönderdiği telgrafa dalir 
gündem dışı demeci, 938:940 

4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Babanı Ziya Müezzinoğlu'na, IşTett-
ımslier Babanı Kenan Bulütoğlu'nun vekillik 
'dîJnteısMn uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1683) 940 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Diş l e r i Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetinin 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1682) 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Balkanı Günidüz Ökçün'e, Devl'et Ba
lkanı ve Başbakan Yardımcısı Hvkmfât Çe
tinim vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1684) 

Sayfa 

940 

940 

7. — TBMM Birleşik Toplantısının, gün-
demin'ds bulunan işleri görüşmek üzere 
20 . 6 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'ifce top
lanacağına dair Başkanlık tezkeresi. 940 

8. — Malatya Üyesıi Hamdi Özter'in, Cum
huriyet Haılk Partisinlden çeküldiğine daür • 
önergesi. (4/477) 940:941' 

9. — 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul 
•Takibi Cufmihuriîyet Alanımda meydana gelen 
olaylara dalir kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
5 . 6 . 1979 talihinden itibaren ikÜ ay uzatıl
masına daür tezkeresi. (3/1686, 10/67) 941 
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Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 941 
1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasa
rısının Mi'lî'e't Meclisince kabul olunan metni 
Ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Ve Bütçe 
ve Plan komlisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/45; C. Senatosu : 1/641) '('S. Sayısı: 935) 941:955 

2. —• 1765 sayılı Üniversite Personel Ka
nununun 7 nci Maddesinin 1991 sayılı Kanun
la Değişik Üçüncü Fıkrasının Değİşıtlirilmie-
sün'e İlişkin Kanun Tasarısının Millet Mec-
Ülsİnce ka'bul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Mİlii Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları rapor
ları. OM. Meclisi : 1/268; C. Senatosu : 1/647) 
ı(S. Sayısı : 938) 955 

3. — İ425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Mad
desine 'Bİr Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
ırudtrii ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/614; C. 
Senatosu : 2/160) (S. Sayısı: 939) 956:959 

4. — Kültür Bakanlığı Döner Sermaye 
Kanunu Tasarısının Millet Meclisince ka'bul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe 
ve Plan Komisyonları Raporları. (M. 'Meclisi : 
1/177; C. Senatosu : 1/646) (S. Sayısı 940) 959 

5. — 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçki
ler İnhisarı Kanununun 19 ncu Maddesinin 
Değişttirilmiesi Hakkında Kanun Teklifinin 
Millet MöclMnce kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu 

Sayfa 
Raporu. (M. Meclisi: 2/5; C. Senatosu : 2/161) 
(S. Sayısı : 941) 961:965 

6. — 618 sayılı Limanlar Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Geçici 
'Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dış-
lişleıi, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (M. Meclisi : 2/528; C, Se
natosu : 2/157) (S. Sayısı: 937) 965:967 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 967 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 967 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Orhan Çalış'ın, Bolu Ünde 1979 yılı için
de yapılacak içme suyu ve köprüler için ay
rılan tahsisatlara dalir soru önergesi ve Köy-
işleıi ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un 
yazılı esvabı. (7/11.03) 967:968 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Or
han Çalış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde yapıl
ması teklif edilen köy yolu içme suyu ve köp
rülere dair soru önergesi ve Köyişlerı ve 
Kooperatifi er Bakanı Ali Topuz'un yazılı 
cevabı. (7/110:6) 968 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı 
Bütçesiyle Balık esire götürülecek hizmetlerin 
neler olduğuna dair soru önergesi ve Köy-
işleıi ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un 
yazılı cevabı. (7/1107) 96% 

»>•<« 

Bu Birleşim iiM oturum yapan Genel Kurulda : 
Antalya Üyesi Şerafettin Paker, Hükümetin Hac' 
la liigilti olarak aldığı karar; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, ekonomik buhran; 
İstahbul Üyesi Mehmet Feyyat, «Basın mensup

larının cezai sorumlulukları»; 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Üyesi İsmail İlhan, 1973 seçimlerinden bu
güne kadar parlamenterlik görevi ve yapılan yeminin 
esprisine yasal şekilde uyulmadığı; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

934 — 
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Bitlis Üyesi Kattıran Inan'ın Cumhuriyet Senato
su Üyeliğinden ayrılması nedenljyüe boşalan Kuzey 
Atlantik Assamblesi (NATO) üyeliğ'ine, istanbul Üye-
•sii Erdoğan Adalı'nın grubunca aid'ay olarak seçilmiş 
olduğuna dair Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının bir 'beyanına 
»dair İçtüzüğün 131 nci maddesine göre vermiş olduk -
ları önerge üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

DeVk.1t Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Halkında Kanun tasansının öncelik ve ive-

II. — GELEN 

Raporlar 
1. — 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maıd-

deiîeı lin'in Değişitiriim'e'si ve Geçidi M'aldide Eklenme -
•slins il^kin Kanun Tekl'ifinin MCllet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Ad'atot, Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - Is-
'kân ve Dışişleri, Turiizm ve Tanıtma 'komisyonların
dan 5 êr üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu. (M. Meclisli : 2/528; C. Senatosu : 2/157) 
(S. Sayısı : 937) (Dağıltma tarihi : 1 8 . 6 . 1979) 

2. — 1765 .sayılı Üniversite Personel Kanununun 
7 nai Maddesinin 1991 sayılı Kanunla Değişik Üçün
cü F ilk raisinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sının Millet Meclisince İkabul olunan metni ve Cum-
ıhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları. (M. 
Meclisli : 1/268; C. Senatosu : 1/647) (S. Sayısı : 
938) '(Dağıltma tarihi : 18 . 6 . 1979) 

3. — 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet 
M'edİG'ince 'kabul olunan mietni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclis1!: 
2/614; C Senatosu : 2/160) (S. Sayısı : 939) (Dağıtma 
'tarihi: 18 İ T . 1979) 

4. — Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

dii&le görüşülmesi onaylandı, tümü üzerindekli göruş-
meiîer tamamlandı, maddelere geçilmesi kaibul olun
du. 

19 . 6 . 1979 Salı günü saat 15.001te toplanmak 
üzer'e Birleşime saat 17,35te son verildi. 

Balkan Divan Üyesi 
Balkan vdküi Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsametin Çelebi 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

KÂĞITLAR 

Cumhur1;yet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür ve Bütçe ve Plan 'komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/177; C. Senatosu : 1/646) (S. Sayısı : 
940) (DağJtma tarihi : 1 9 . 6 . 1979) 

5. — 4250 Sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler inhi
sarı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesii 
Hakkında Kanun Tekliflinin Millet Meclisince kaibul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu Raporu. (M. M'ecLisi : 2/5; C. Senatosu: 
2/161) (S. Sayısı : 941) (Dağıtma tarihi : 19. 6. 1979) 

Yazılı Sorular 
6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 

Üner'ün, ülkemizde bulunmuş olan uranyum rezerv
lerine ve katı yakıt olarak kullanılan 'bitümlü şüstler-
di;n 'enerji elde edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair yazılı sorusu. (7/1117) (Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Muş Üyesi ismail İl
han'ın, Muş üt:, ilçe nıerkezleti ve köylerinin 'bazı so
runlarına dair yazılı sorusu. (7/1118) (Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcait'nın, dış memleketlerden^ alınan kısa ye uzun. 
vadeli borçlara ve ekonomimize olan katkılarına dair 
yazılı sorusu. (7/1119) (Maliye Bakanlığına gönderil-
mı:ş!Hr.) 

— 935 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — BaşkaaıveMli Mehmet Ünaldı, 

DİVAN ÜYELERİ — Mehmet Erdem (Blîeclk), Mehmet Bilgin (Bingöl) 

'BAŞKAN — 77 nei Birleşimi açıyorum, 

III. 

iBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıMı) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Danış
ma Kurulunun 12.6. 1979 tarihli Cumhuriyet Se
natosu Başkanının görev süresiyle ilgili kararma 
dair gündem dışı demeci. 

IBAŞKAN — üç sayın üye gündem dışı söz talep 
etmişlerdir. Her üçüne de söz verilecektir. 

Cdmlhuriyeı Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal, «Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ile ilgili 
olarak Danışma Kurulunun 12 Haziran 1979 taı'ihîr 
(kararı» dolayısıyla gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
16 Haziran 1977 günü Cumhuriyet Senatosu Baş

kanlığına seçilen Sayın Atalay'ın Başkanlık müddeti 
Anayasamızın 84'neü maddesine göre 16 Hazi
ran 1979 tarihinde sona ermiştir. Bu sebeple. Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı inıhilal etmiştir. 

Nitekim, 12 Haziran 1979 günü Sayın Sırrı Ataiay. 
Başkanlığın müddetinin bitimi nedeniyle Cumhuriyet 
Senatosu Danışma Kurulunu toplantıya daveti etmiş
tir. Danışma Kurulunun gündemini teşkil eden Baş-
Ikanın görev süresinin Kasım 1979'a kadar uzatıhp 
uzatılmaması saat 14,Q0'e kadar süren müzakereye 
tabii tutulmuş; neticede. Cumhuriyet Senatosu Başka
nının görev süresinin 1 Kasım 1979'a kadar uzatıl
masına, altıya karşı dokuz oyla karar verilmiştir. Bu 
karar, hem Anayasa, hem de İçtüzüğümüzün 13 ncü 
maddesine aykırıdır. Danışma Kurulunun garı elemi, 
«ilki yılı dolduran Başkanın 1 Kasım 1979'a kadar 
görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağıdır.» 

Anayasanın 84 ncü maddesine göre, konuyu de
ğerlendirmek ve Anayasanın 'koyduğu kurala uygun 
Olaralk karara varmak gerekir. Anayasanın 84 ncü 

maddesi, «Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlarının ikişer yıl için seçileceği» hükmünü koy
muştur. Anayasamızın Başkanlık süresine ilişkin olan 
bu hükmü, açık ve kesindir: «İlki yılını dolduran bir 
başkanın, sürenin bitimi gününden itibaren Başkanlık 
görev ve yetkileri de sona erer.» 

Esasen, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın Ata
iay da iki yıl!ilk süresini 16 Haziran 1979 günü dol
durmuştur. Durum bu olunca, Sayın Atalay'ın, 16 Ha
ziran 1979 gününden itibaren Başkanlık görev ve yet
kisi de sona ermiştir. N'tek im. Anayasanın 84 ncü 
madd'esindeki Başkanlar için koyduğu ikişer yıl için 
seçileceği hükmünün açık ve kesin olduğu, iki yılın, 
bitiminde Başkanlık görev ve yetkilerinin sona er
miş olduğu yolunda Anayasa Mahkemesinin 28.1.1971 
tarih ve 49 11 sayılı kaıanyle açıkça teyit edilmiştir. 

Danışma Kurulunun,, 12 Haziran 1979 tarihinde 
ekseriyetle almış olduğu, 1 Kasım 1979'a kadar Sa
yın Atalay'ın Başkanlığının devam edeceğine dair 
karar, hem yukarıda arz ve izah edilen Anayasanın 
84 ncü maddesine, hem de 28.1.1971 tarih ve 49./11 
sayılı Anayasa Mahkemesinin kararına tamamen ay
kırıdır. Kaldı ki, iki yılı dolduran bir başkanın baş
kanlığının görev ve yetkilerinin devam edeceğine veya 
'iki yıl sonunda bu müddetin Danışma Kurulu kara
rı yle uzatılacağına dair hukukumuzda hiç bir hüküm 
mevcut değildir. Danışma Kurulu kararı, İçtüzüğün 
13 ncü maddesinin (c) bendinin son fıkrasına da ay
kırıdır. Cum'lturlyat Senatosu İçtüzüğünün 13 ncü 
maddesinin (c) bendi son fıkrası, «Danışma Ku
rulunca alman kararlar, Divanın sunuşları sırasında 
Genel Kurula teklif ve arz olunur» hükmünü taşı
maktadır. Bu frkra. Danışma Kurulunun bir karar 
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organı olmadığını, sadece bir Danışma Kurulu oldu
ğunu, aldığı kararların Genel Kurula teklif olaralk 
arzını emre'lmelkitedir. Genel Kurul, kendisine gelen 
Danışma Kurulu kararını bir teklif olarak ele alıp 
karara bağlayacaktır. Genel Kurula sunulmayan. Ge
nel Kurulca 'karara fbağlanmayan Danışma Kurulu 
kararı bir teklif ve mütalaadan öteye değer taşımayan 
ve hukuken 'muteber olmayan bir 'vesikadır. 

Böylesine hukukilikten mahrum, Anayasa ve İç
tüzüğü tümden aykırı bir Danışma Kurulunun ek
seriyetle aldığı kararla meydana gelen mütalaa ile 
Cuimlhuriyet Senatosu Başkanının biten iki yıllık miüd-» 
detinin 1 Kasım 19'79'a kadar uzatılması için mesne'fc 
'ittihazı, o Başkanı, Danışma Kurulunu, netice itiba
riyle Cumhuriyet Senatomu Ve Parlaimenftoyu, tüm 
kamuoyunda gülünç duruma düşürimıelkten başka bir 
işe yaramaz. 

Bu sebeple, önce Danışma Kurulunun ekseriyet 
oyu ile meydana g'c'Jiııii'en mszlkûr mütalaa, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kuruluna arz edilmelidir. Bu mü
talaa Gen'el Kurulca, Anayasanın 34 nci maddesi 
hülkmıü ve Anayasa M ahk em eslinin 28Jİ.T971 tarih ve 
49/11 sayılı kararı aydınlığında müzakereye tabi tu
tulmalıdır. 

(A'ksi halde, 18 yıldır süregelen tatbikatla Danışma 
Kurulunca alınan bir kararın, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca müzakere edilmeden tatbikata kon
duğu bugüne kadar görülmemiştir. Böyle blir tatbikat 
olmuşsa, »bü hal; hukukilikten mahrum Ve gayri 
meşru bir durum yaratmadan öteye geçemez, Kanu
numuzda da bir emsal gösterilemez. 

16 Haziran 1979 Cumartesi gününden beri Culmhu-ı 
i'iyelt Senatosu Başkanlığı boşalmıştır. Bu boşalma, 
Anayasanın 84 ncü maddesi hükmü ve Anayasa Mah-
ikeimesinin 49/1-1 sayılı kararı ile apaçık ortadadır. 

Bu sebeple, 17 Haziran 1979 sabahından itibaren 
Sayın Atalay'ın, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
malkamına Başkan olarak oturmaması ve herhangi 
ıbir tasarrufta bulunmaması gerekir. Aksi halde, Sa-
ym Ata-ray'ın her türlü tasarrufu Hükümsüz ve gayri 
meşru bir fiilden öteye geçmediği gibi, Sayın Ata
lay'ın böylesine davranışı, önce Cumhuriyet Senalto
su Genel Kurulunu, sonra da Anayasa ve Anayasa 
Mahlkemıeai kararlarını hiçe sayma ve çiğneme hah 
olmalkıta davam eder, 

Yüce Kurulun, konunun eheumımiyeltini ve ileride 
doğacak vahim durumları nazara alarak, konunun 
Cumihuriyet Senatosu Genel Kurulunda müzakeresini 
ve böylece Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararla-* 

rının uygulanmasını ve doğru uygulanmasını, böylead 
vahim bir fiili duruma son vermesinli bekliyor ve tek
lif ediyorum. 

Aksi halde, Cumihuriyet Senatosu Genel Kurulu1-
nun üstünde yeni bir ye'tlkili organ teşelk/klülüne, bu 
organa alınan ve hukuken mute'ber olmayan rnültalaa-ı 
lara hukukilik bahşına da sebelbiyeft yanında, Cumihu
riyet Senatosu Başkanlık makamının böylesine mes
netsiz bir uygulama ile fiilen işgale ve işgalin sonu
cu çıkacak mjünafkaşalarla şaibeli hale itecektir. Yü
ce Cumilıurliydt Senaltosu Başkanlık makamının bu ha-ı 
le düşürü'lmesiine, ne Anayasa, ne içtüzük, ne de vic
danlar müsaade etmeyecektir.' 

Bu inançla tdkrar istirhamım; Danışıma Kurulu 
ıkararı, İçtüzüğün 13 ncü maddesi son fıkrası gereğin-ı 
ce Yüce Kurula sunulsun, mıüzaJkere açılsın ve doğru 
ıbir karara varılsın işitiyorum. Bu muamele yapılma
dığı takdirde, bize düşen görevi yenine getirmeik ve 
gerek Başkanlık Divanı, gerekse Yüce Kurul önünldıe 
kanuni hakikimi kullanacağım. Anayasaya ve Anaya
sa Mahkemesine saygılı olduklarını, haltta Anayasa 
yaptıiklan iddiasıyla virgülüne toz Ikondürmarna itekla1-
lini kendilerinde görenleri, tarih önünde, kamuoyu 
önünde tespite çağrıyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

2. — Antalya Üyesi Şerafettin Pokerin, ma
zot sıkınıtsı nedeniyle Antalya sebze müstahsilinin 
durumu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumihuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Sayın Şerafet'tin Paker, «MazloJt silkintisinin Antalya 
sebze müs'tahsili üızerlin'daki etkisi» halkjkında gündem 
dışı söz talep etmişlerdir, buyurun Sayın Paker. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Hafta sonu tatilimden bilistifade, seçim bölgem 
olan Antalya'ya gittim. Anltalya ve Serik hallerindeki 
müstahsil ve komisyoncularla; Manavgat İlçesinin ba
zı köylerini gezerek çiftçilerle görüşmeler yaptım. 
Daha önceki hafta da, Finike ve Demle bölgesine git
miştim. Kiminle görüştüysem âdeta kan ağlıyorlar. 
Mazot sıkıntısın milletin canına tak dedirtiyor. Buğ
day başakları boyunlarını bükmüşler, kendilerini ha
sat edecek makineleri, elleri bekliyor. Hasat mevsiimS 
geçiyor, buğday başakları tarlalara dökülüyor. Sebze 
müstahsilinin durumu yürekler acısı. Bir senelik emek-
l'eı'in'in semeresini alamayan, hakkala, manifaturacıya 
borçlu müstahsil, ne yapacağını şaşırmış durumda. 
Hükümetin bir an evvel mazot sıkıntısına bir çare bul
masını bekliyor. 
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Bu mevzular, mahalli gazeteler ve «Tercüman» 
gibi büyük tirajlı gazetelerde de dile getiriliyor. İşte 
bunlardan, mahalli, müstakil, İleri Gazetesinde çı-
ikan bir yazıyı aynen okuyorum: 

«Antalya'nın ıstırabı had bir hal almış ve Antalya 
sebze halinde bulunan 250 milyon liralık sebze çürü
müş ve toptancı hal kokudan girilmez hale gelmiştir.» 
Bu arada, Antalya Sebze Kooperatifi Başkanı Ali 
Kaplan, bir beyanat vererelk, «Sebze halinde mazo!t 
olmaması ıse'belbiyle 250 milyon liralık yaş sebzenin 
çürüdüğünü açıklamış» ve milli servetin heba olmasın
dan duyduğu üzünltüyü dile getirmiştir. Ali Kapian'm 
•bu beyanatı, Antalya Radyosu vasıtasıyla da yayın
lanmıştır. 

Diğer taraftan, Serik İlçemizde de istihsal olu
nan sebzeler başka illere sevk edilmemekte ve bu 
durum üzerine, Serik müstahsillerinin, Antalya Alan
ya asfaltına topladıkları domatesleri döktükleri bil
dirilmektedir. 

Antalya'dan Alanya ve Alanya'dan da, Antalya 
isfikam'etine seyredenler, bu hazin manzaraları gördük
leri g'Jbi, vasıtaları ile domates çiğnemek zorunda kal
maktadırlar. Antalya'daki bu vahşet tablolarının ne 
zamana kadar sergilenecekleri ise maalesef bilinme
mekte ve mazotsuzluk, milli servetin daha ne kadar 
Antalya'ya, Antalyalılara zarar vereceği bilinemediği 
gibi, ilgililer de bu konuda realist bir açıkama yap
mamaktadırlar. 

Keza aziz arkadaşlarım; bundan üç gün evvel, 
16.6.1979 tarihli, Tercüman Gazetesinde de şöyle de
niliyor: 

«Bir damla benzin, mazota hasret kalan Antalya 
bölgesindeki binlerce çiftçi, akaryakıt sıkıntısının önü
müzdeki günlerde de devam etmesi halinde yapacak
ları yürüyüş ile direnişe geçeceklerini» söylemişlerdir. 
«Antalya bölgesinin 'birçok yörelerinde hasat vakti 
gelmiş, buğday kaldırılmazken, sebze ve meyveler ta
lep merkezleri ile hallere getirilememektedir. 

Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi, An
talya bölgesindeki çiftçi ve köylüler de derin bir bu
nalımı içine sürüklenmiş ve sabır, sabır bunun sonu 
nereye varacak, elimizde avucumuzda bir şey kal
madı» diyerek feryat etmeye başlamışlardır. 

Ala'kalılar, 1979 yılı zararlarının yarım milyarı aş
tığını söylemektedirler Çiftçiler, «Hükümet yetkiLile-
rîi tarafından silkintinin giderilmemesi hallinde traktör 
ve araçlarıyla birlikte yürüyüş yapacaklarını da söz
lerine eklemişlerdir.» 

Aziz arkadaşlarım;. 
BLivün bunlardan sonra şayet Hükümet varsa, der

hal acil tedbirler alınmasını talep ediyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 

3. — İstanbul Üyesi Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun, 
Uluslararası Basın Enstitüsünün Başbakan Bülent Ece
vit'e gönderdiği telgrafa dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Saym Fevzi Hakkı Esatoğlu, «Uluslararası Basın 
Enstitüsünün, Nazlı İlıcak ve Rauf Tamer'le ilgili ola
rak, Başbakan Saym Bülent Ecevit'e göndermiş bulun
duğu telgraf» hakkında gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Esatoğlu. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 

Başkan, saym senatörler; 
17 Haziran 1979 Pazar günü çıkan Tercüman Ga

zetesinde, Tercüman Gazetesi yazarlarından Sayın 
Nazlı Ilıcak ve Rauf Tamer'in yazdıkları yazılardan 
dolayı, mahkûmiyetlerine karar verilmesi üzerine, 
Uluslararası Basın Enstitüsü Genel Sekreteri tarafın
dan Başbakana gönderilmiş olan bir telgrafı okudum 
ve okur okumaz da pazar günü, bugün için gündem 
dışı konuşma isteğinde bulunan telgrafı Başkanlığa 
gönderdim. 

Sayın arkadaşlarım; 
17.6.1979 tarihli Tercüman Gazetesinde şöyle bir 

haber yayınlanmıştır. Haberi başlıklarıyla birlikte oku
yorum : 

<iTürk Gazeteci Heyeti, UPI yıllık Genel Kurulu
na katılmak üzere Atina'ya gitti. Ilıcak ve Tamer'in 
mahkûmiyetleri UPI'de tepki ile karşılandı. UPI Ge
nel Sekreteri, Ecevit'e çektiği telgrafta, «Bu kararlar 
ve benzeri uygulamalar Türkiye'nin dostları tarafın
dan basın özgürlüğü ilkeleri doğrultusunda görüle
mez.» dedi. «Atina, Ak Ajans» 

Tercüman Gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak ve 
Rauf Tamer'in hapse mahkûm edilmeleri UPI, Ulus
lararası Basın Enstitüsünde tepkiye yol açmış ve UPI 
Genel Sekreteri Peter Galliner, Atina'dan Başbakan 
Bülent Ecevit'e şu telgrafı çekmiştir : 

«Atina'da toplanacak olan Genel Kurulumuz ari
fesinde üyelerimiz Ilıcak ve Tamer'in hapse mahkûm 
olduklarını öğrenmek bizde şok etkisi yaptı. Bu karar
lar ve benzeri uygulamalar Türkiye'nin dostları tara
fından haberin serbestçe alımı ve basın özgürlüğü il
keleri doğrultusunda görülemez. 
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Etkinizi, bu kararları bertaraf etmek için kullan
manızı rica ediyoruz. Bu konuda üyelerimizin kaygı
larının giderilmesinde işbirliğiniz takdirle karşılana
caktır.» 

Sayın arkadaşlar; 
Bu telgraf, kimin tarafından gönderilirse gönderil-

sin, haddini bilmemezliğin, küstahlığın tipik bir örne
ğidir. 

UPI Genel Sekreteri daha önce Türk Anayasasını 
bilmeyebilir. Ancak, böyle bir girişimde bulunurken, 
Türkiye'nin hukuk düzeni hakkında bir araştırma 
yapması gerekirdi. 

Ilıcak ve Tamer'in hapse mahkûm olmalarından 
UPI Genel Sekreterinden çok bizler üzülürüz. Bir 
Türk vatandaşının hapse mahkûm olması yasalara ne 
kadar uygun olursa olsun, yönetimde görev alanları 
manevi sorumluluktan kurtaramaz. Bu iki gazetecinin 
Türk vatandaşlığı, Uluslararası Basın Enstitüsü üyeli
ğinden önce gelir. Bizler, UPI Genel Sekreterinden 
daha mı az insaflıyız, daha mı az merhametliyiz?.. 

Sonra, hiçbir kişi ve kurumun bizleri; Türkleri, 
Türkiye'yi yönetenleri, Türkiye'de yargı görevi yapan
ları çağdaş hukuk anlayışından uzak saymaya hakkı 
yoktur. Bizler, kimsenin nasihatına da muhtaç deği
liz. 

Anayasa hükümlerine saygı göstererek, görülmek
te olan dava hakkında yargı yetkisinin kullanılmasıyla 
ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmaksızın, ola
yı kısaca bilgilerinize sunacağım; sonra telgraftaki 
yanlışlara, hatalara ve saygısızlıklara değineceğim. 

Sayın Ilıcak, 4.3.1977 tarihli Tercüman Gazetesin
de yazdığı yazıdan dolayı Danıştay Başkanlığının şi
kâyeti üzerine, Danıştaya hakaretten dört ay hapse, 
Sayın Rauf Tamer de, 31.8.1977 tarihli Tercüman Ga
zetesindeki yazısında Sayın Cumhurbaşkanına hakaret
ten, Adalet Bakanlığının 17.10.1977 tarihinde verdiği 
izin üzerine, bir yıl dört ay hapse mahkûm olmuşlar
dır. Henüz her iki hüküm de kesinleşmemiştir. 

Biraz önce söylediğim gibi, yerilen kararla ilgili 
bir düşünce öne sürmeyeceğim gibi, yazılar hakkında 
da olumlu, ya da olumsuz herhangi bir görüş belirt
meyeceğim. Ancak, bizim gösterdiğimiz saygıyı gös
termeyen UPI Genel Sekreterinin telgrafını her yönü 
ile eleştireceğim. Bu da sadece bizim değil, her Türk 
vatandaşının görevidir. 

Atina'da toplanacak olan Genel Kurulun arifesin
de üyelerin hapse mahkûm olmalarını öğrenmeleri şok 
tesiri yapmış... Yani demek istiyorlar ki, gazeteci ne 

söylerse söylesin, ne yazarsa yazsın, bu suç olmaz; 
şeref ve haysiyetlere tecavüzde bulunsa bile. 

Uluslararası bir kuruluş olan UPI üyelerinin, insan 
haklarına saygılı ulusların basın mensupları olması ge
rekir. Düşünce ve bunu yayma özgürlüğü ne kadar 
önemli ise, Cumhurbaşkanı da dahil, kişilerin şeref
lerini tecavüzden koruma da, o derece önemlidir. 

Temel hak ve hürriyetleri kimse kötüye kullana
maz; basın mensupları da dahil. Hür, fakat sorumlu
luğunu bilen, bir basın prensibine inanmış bir örgü
tün sorumluluk tanımaması daha da üzücüdür. UPI 
Genel Sekreteri telgrafı ile Türk hâkimlerinin ve mah
kemelerinin bağımsız olduklarını da kabul etmiyor. 

Bu kararlar ve benzer uygulamalar, sanki bağım
sız mahkemelerin kararları değil de, bir siyasi oto
ritenin emrinde göstermelik mahkemeler tarafından 
verilmiş kararlar gibi görülüyor ve gösterilmek iste
niyor. Türk mahkemelerinin kararlarında isabet olup 
olmadığına UPI Genel Sekreteri değil, Türkiye'deki 
üst mahkemeler karar verir. 

Gazetedeki yazılar ortada. Telgrafta belirtildiği gi
bi, haberlerin serbestçe alımı ile ilgili bir durum yok. 
Suç konusu yazılar, Cumhurbaşkanı ile Danıştayı eleş
tiren yazarların düşüncelerini yaymaktadır. Eğer bun
lar şereflere tecavüz sayılıyorsa, bunun takdiri her 
ülkenin bağımsız mahkemelerine ait bir iştir. 

Sayın arkadaşlar; 
Saygısızlık bitmiyor. «Etkinizi bu kararları berta

raf etmek için kullanmanızı rica ederim.» diyor. İn
san hak ve özgürlüklerine saygılı olduğunu iddia eden 
bir kurumun, bu şekilde bir fikir ileri sürmesi, bu de
ğerlere saygılı olmadığının açık bir delilidir. 

Bir ülkede, mahkemeler kararlarını başbakanların 
etkisi ile veriyorlarsa, o ülkede özgürlükçü demokra
siden söz edilemez. Acaba UPI Genel Sekreterinin 
ülkesinde hâkimler, başbakanların etkisi ile mi karar 
veriyorlar?.. Eğer öyle değilse; ki değildir, Türkiye' 
yi başka türlü görüyorlar demektir. 

Sayın arkadaşlar; 
Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısının, Altko-

misyonun kapalı oturumunda, bir üyenin sorusu üze
rine yaptığı konuşması bunun yanında çok hafif ka
lır. O konuşmayı tevil edebilirler, «Yanlış anlaşıldı» 
diye özür dileyerek düzeltebilirler; ama Başbakana 
gönderilen bu telgrafın hiçbir suretle teviline, tamiri
ne olanak bulunmamaktadır. 

Bu telgraf, uluslararası bir kuruluş üyeleri olan 
meslektaşlarını mahkûmiyetten kurtarmayı bahane 
ederek, Türk ulusunu, Türk Devletini, Türk hâkim
lerini misli görülmemiş biçimde küçültmektedir. Bu, 
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içişlerimize müdahalenin ötesinde, ağır bir hakarettir. 
Bununla söylenmek istenen şu : «Siz, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesini imzalasaııız da, Anayasanızda 
insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletin
den söz etseniz de, sizde başbakan her şeye egemen, 
hatta mahkeme kararlarını dahi ortadan kaldırabilir. 
Sizin hukuk devletiyle ilginiz yok.» Buna, parlamento 
gibi, başbakan ve hatta toplantıya katılan seçkin ba
sın mensuplarımız, Tercüman Gazetesinin haberi su
nuşundaki memnuniyeti göstermeyerek; Tercüman 
Gazetesi mensupları da, Sayın Ilıcak ve Tamer dahil 
olmak üzere, gereken tepkiyi en sert bir biçimde gös
termelidirler. 

Sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bu konuşma
yı pazar günü yapmayı kararlaştırmıştım. O zaman 
Başbakanın ne gibi bir tepki göstereceğini bilmiyor
dum. Şayanı şükrandır ki, bugünkü gazetelerde oku
muş olduğunuz gibi, Başbakan bu telgrafa gereken ce
vabı vermiş bulunmaktadır. 

Basınımızın da aynı duyarlılığı göstermesini dili
yor, sizleri saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye 

Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler Bakanı Ke
nan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1683) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İran Dışişleri Bakanı Yazdi'nin çağrılısı olarak 9 -

12 Haziran 1979 günleri arasında anılan ülkeye gide
cek olan Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dö
nüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1684) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 3 - 1 4 Haziran 1979 günlerinde Paris'te yapılacak 
olan OECD Bakanlar Konseyi toplantılarına katılmak 
üzere Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Prof. 
Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 

bulunan işleri görüşmek üzere 20.6.1979 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanacağına dair Başkanlık tezke
resi. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Başkanlığından alınan bir yazıya göre, 
yarın; yani 20.6.1979 Çarşamba günü saat 15.00'te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı ak-
tedilecektir. Duyurulur. 

8. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, Cumhuriyet 
Halk Partisinden çekildiğine dair önergesi. (4/1477) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimi saygı 

ile arz ederim. 
Malatya 

Hamdi Özer 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

13 - 14 Haziran 1979 günlerinde Paris'te yapıla
cak olan OECD Bakanlar Konseyi toplantılarına ka
tılmak üzere Fransa'ya gidecek olan Maliye Bakam 
Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye Ba
kanlığına, İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Kenan Bulut
oğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

5. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/1682) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — / Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim 

Cumhuriyet Alanında meydana gelen olaylara dair 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin 5.6.1979 tarihinden itibaren iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/l 686, 10167) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Taksim Cumhu

riyet Alanında meydana gelen olaylar hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 5.6.1979 
tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 tarih ve 3 numaralı kararının, 1 -

a, b ve geçici c fıkralarına göre 5.0.1979 tarihinden 
itibaren, bir kereye mahsus olmak üzere, iki ay müd
detle uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 

İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — 1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul Tak
sim Cumhuriyet Alanında meydana gelen olaylar hak
kında kurulan Araştırma Komisyonu Tüzüğümüzün 
verdiği 2 aylık süreyi doldurmuş, ilk defa 2 aylık ye
ni bir süre talebinde bulunmaktadır. Oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 11641) (S. 
Sayısı : 935) 

BAŞKAN — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 
müzakeresine başlanmış ve tümü üzerindeki müzake
re bitmiş, maddelerine geçilmiş idi. Bu Kanun Ta
sarısının müzakeresine devam edeceğiz. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler. 

Birinci maddeyi takdim ediyorum. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Kuruluş ; 
Madde 1. — Başbakanlığa bağlı olmak üzere, 

bir Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Merkez Kuruluşu : 

A) Bir Genel Müdür, 
B) Bir Genel Müdür Başyardımcısı, 

(1) 935 S. Sayılı basmayan 14.6.1979 tarihli 76 
ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

C) İki Genel Müdür Yardımcısı, 
Ç) İki Müşavir, 
D) Bir Genel Sekreter, 
E) Devlet Arşiv Kurulu, 
F) Teftiş Kurulu ile aşağıdaki daire ve müdür

lüklerle, gerekli görülen diğer daire ve müdürlükler
den kurulur. 

Daireler : 
a) Cumhuriyet Arşivleri Dairesi Başkanlığı, 
b) Cumhuriyet - Öncesi Dönemi Arşivleri Dai

resi Başkanlığı, 
Müdürlükler : 
a) Teknik İşler Müdürlüğü, 
b) Özlük ve Yazı İşleri Müdürlüğü, 
c) Muhasebe Müdürlüğü, 

Bunlardan Devlet Arşiv Kurulu, Teftiş Kurulu, Da
ire Başkanlıkları doğrudan doğruya, Müdürlükler Ge
nel Sekreterlik yoluyla Genel Müdüre bağlıdır. 

Daire Başkanlıkları şube müdürlerine, şube mü
dürleri kısım şefliklerine ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde üzerinde verilmiş önergeler var, 
sırasıyla takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

935 S. Sayılı Yasa Tasarısının 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının : 

<--C) Yeteri kadar genel müdür yardımcıları.» 
Biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 
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BAŞKAN — Önerge, Kanun Tasarısının 2 ne.» 
maddesinin (C) fıkrasında «İki Genel Müdür Yar
dımcısı» şeklinde tasrih edilmiş. Halbuki, önerge sa
hibinin, bunun ileride daha fazla olabileceğini düşü
nerek, esneklik vermek bakımından böyle bir teklifte 
bulunduğu anlaşılıyor. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, «Yeteri ka
dar» demek suretiyle, bunun hududu tayin edilmeye
cek kadar genel müdür yardımcısı olması anlamına 
gelir. Aslında biz, İdareyle konuştuk; iki tane önemli 
daire var burada, Cumhuriyet Arşivleri Dairesi Baş
kanlığı, Cumhuriyet Öncesi Dönemi Arşivleri Dairesi 
Başkanlığı, bu iş bölümünü de esas alarak ikiye indir
dik. Kaldı ki, 5 nci maddede Arşiv Kurulu vardır 
ki, o Kurul da, buradaki misillemeye göre ilanihaye 
uzayabiliyor. 

O bakımdan, bu maddede, hem bu şekilde bir dü
zenleme yaptık, hem de oraya sağlıklı bir düzenleme 
getirdik. Bu nedenle katılamıyoruz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz, Hükümet de ka
tılmıyor. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — İzin ve
rirseniz, önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı biraz evvel söz is
teseydiniz daha iyi olurdu. Buyurun. Önerge sahibi 
önergesini izah edecek. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önergemle, 2 nci maddenin (C) fıkrasında iki ge
nel müdür yardımcılığının sabit bir kadro halinden 
çıkarılıp, yeteri kadar genel müdür yardımcıları hali
ne getirilmesini istedim. Aslında, Tasarıda da aynı bu 
şekilde gelmiştir, Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
de böyledir ve bendenizin de üye olduğu İçişleri Ko
misyonunda bu şekilde kabul edilmiştir, Bütçe ve Plan 
Komisyonunda ise bu tahdit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde ilk defa çok zengin bir hazine olan 

arşivlerin toplanması, korunması, yayılması hususunda 
ciddi bir müessese kurulmaktadır. Ancak, bu ciddi 
müessesenin nelerle karşılaşabileceği, hangi zorlukları 
yenebileceği şimdiden malum değildir. Bu nedenle, 
Hükümet Tasarısında da öngörüldüğü gibi, ilerideki 
sorunların artması karşısında, ihtiyaç halinde genel 
müdür yardımcılarının Türkiye çapında iş görebilecek 

bu müessesede büyük yardımı olacaktır. Eğer böyle 
iki genel müdür yardımcısıyla kısıtlarsak, bu bir mer
kez kadro kanunu olduğuna göre, ihtiyaç hâsıl oldu
ğu zaman yeniden genel müdür yardımcılıkları ih
dası için yeni bir tasarıya ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Sayın Komisyonun izah ettiği gibi, ilanihaye diye 
bir konu yoktur. Bu, her sene bütçe tasarılarında, büt
çe kanunlarında getirilecek tekliflerle, bütçede «Ye
teri kadar» kelimesi sınırlanır. O sene ihtiyaç görülen 
genel müdürlük kadrosu bütçe kanunuyla ihdas edi
lir ve mesele de böylece biter. 

İleride, 5 nci madde üzerinde de, Sayın Başkan 
izin verirse, söz alacağım; Devlet Arşiv Kurulunda da 
buna paralellik olduğu için, Devlet Arşiv Kurulu
nun da genişlemesini mahzur olarak gösteriyorlar, 
(Ona 5 nci maddede değineceğim) hiç birbiriyle irti
batı yoktur. O nedenle önergemin kabulünü takdir
lerinize arz ederim, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka

tılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
kabul edilmiştir. 

Önergeye Komisyon ve Hükümet filhal katılıyor 
mu?.. 

Önergenin dikkate alınmasını oyladım. Heyeti 
Umumiyenin temayülü belli oldu. Buna göre tekrar 
oylamak gerekmektedir. Hükümet ve Komisyon, öner
geye filhal katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Takdire bırakıyoruz 
Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takdire bıra
kıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir önerge daha var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet. 
İkinci önergeyi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 935 S. Sayılı Kanun Tasarısının 

2 nci maddesi (Müdürlükler) başlıklı (c) fıkrasındaki 
(Muhasebe Müdürlüğü) fıkrasının Genel Müdürlük 
Başbakanlığa bağlı olması ve katma bütçeli yönetil-
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memesi itibariyle Başbakanlık Muhasebe Müdürlüğü 
tarafından yönetilmesi bakımından tasandan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Çöker 

BAŞKAN — Sayın Çöker, izah edecek misiniz, 
yoksa kâfi derecede açık buluyor musunuz önergeni
zi?.. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
önergem açık efendim. 

BAŞKAN — Evet. Zaten gerekçesi de var. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

İH ASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, muhasebe 
ı üdürlükleri hakikaten bakanlıklar teşkilatında olur, 
genel müdürlüklerde olmaz. Önergenin gerekçesi doğ-
luduı, katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin son fıkrası; «Daire 

Başkanlıkları şube müdürlerine, şube müdürlükleri 
kısım şefliklerine ayrılır.» biçiminde yazılıdır. 

Bu yazı biçimi Türkçeye aykırıdır. «Müdürleri» 
ibaresinin, «Müdürlüklerine» biçiminde değiştirilmesi
ni arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Zaten, Millet Meclisinin kabul ettiği metinde Sa

yın Çelebi'nin bu teklifi aynen yazılıdır; «Müdürlük
leri» terimi kullanılmıştır. Burada, bizim Komisyonu
muzda bir yanlışlık olmuş herhalde, «Müdürleri» şek
linde gelmiştir. Yani basma hatası değil, Komisyon
dan gelen şekli budur. Binaenaleyh, bunu düzeltmek 
zorundayız. Düzelttiğimiz takdirde de, değişiklik yap
mış sayılacağız. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 
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DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
k?tılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Vural, bir önerge göndermişsiniz, fakat da
ha önce buna ait önergeyi oylamış olduğum için, bu
nu işleme koyamayacağım. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Kabul edilmiş önergelerle birlikte 

maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
taşra kuruluşu olarak Bölge Arşiv Müdürlükleri ku
rabilir. Bu müdürlükler ara arşivi görevini de yapar
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Görevler : 
Madde 4. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü

ğünün görevleri : 
a) Arşiv malzemesini toplamak, saklamak, koru

mak, değerlendirmek ve düzenlemek, 
b) Arşiv malzemesinin gerçek ve tüzelkişilerin, 

devletin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmesi için 
gerekli bilimsel ve teknik hazırlıkları yapmak, bun
ları uygulamak ve bu malzemeyi ilgililerin faydala
rına sunmak, 

c) Kurum arşivlerinin çalışmalarına ait esasları 
saptamak ve bunları denetlemek, 

ç) Uluslararası arşivcilik ve bununla ilgili bilim
sel hareketleri izlemek, bu alandaki önemli eserleri 
Türkçeye çevirmek ve yayınlamak, önemli ve değerli 
arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerinin 
kolaylıkla yararlanmalarına sunmak amacıyla bir der
gi yayınlamak ve arşivle ilgili her türlü yayınlarda 
bulunmak, 

d) Arşivde görevli personel ile inceleme yapanla
rın işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli eserleri 
kapsayan bir kitaplık kurmak", 

e) Tarih, kültürel ve sanat değeri olan arşiv mal
zemesini toplamak, müze kurmak ve sergiler açmak, 
bilimsel toplantılar düzenlemek, 

f) Arşiv malzemesinin yok olmasını önleyecek 
her türlü önlemlerin alınabilmesini sağlamak, bunla
rın onarımı ve yeniden eski haline dönüştürülebil
mesi yöntemlerini incelemek ve bu amacı gerçekleş
tirebilmek için gerekli kuruluşları oluşturmak, 
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g) Arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtar
mak ve böylece saklanmasını ve sürekliliğini daha 
emin şekilde sağlamak ve bunların daha küçük ha
cimlere dönüştürülmesine ilişkin ileri teknik yöntem
leri uygulamak, 

h) Yurt damdaki Türk tarih ve kültürü ile ilgili 
arşiv hecelerinin kataloglarını, örneklerini sağlayıcı 
çak^mab.rda bulunmak, 

i- K.-nun. tunik ve yönetmeliklerin yüklediği di-

MEMMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Muhte

rem arkadaşlarım; 
Belki çok küçük bir konuyu bu kürsüye getiri

yorum; ama sanıyorum ki, bundan sonra tekerrür 
etmemesi için bu noktayı işaret etmekte büyük bir 
fayda var. 

Çeşitli yellerinde bu metinde maalesef Türkçe 
epeyce katledilmiştir. Bunlardan birisi, hemen bir 
misal vereyim; diyor ki (h) fıkrasında : 

«Yurt dışındaki Türk tarih ve kültürü ile ilgili 
arşiv belgelerinin 'kataloglarını, örneklerini sağla
yıcı çalışmalarda bulunmak.» 

Arkadaşlarım; 
Bu «örnek» kelimesi, malum, Türkçe'de «Nu

mune» manasına gelir; fakat ne yazık ki, dili da
raltmakta, Türkçe'deki çeşitli nüansları azaltmak
ta fayda görenler, bunu «Misal» yerine kullanmak
ta. «Emsal» yerine kullanmakta, şimdi burada da 
c id.ığu gibi, maalesef «Kopya» yerine kullanmak
tadırlar. Şimdi, numune olamaz; örneğin esas. Bi
liyorsunuz, aslı Ermenice bir kelimedir; «OrinaJk» 
dan gelen bir kelimedir, Tü^kçeleşmiştir. Elbet
te ki, Türkçedir; ama «Örnek» kelimesi bugüne 
kadar dilimizde sadece «Numune» olarak kullanıl
mıştır. 

Şimdi, bu kelimeyi tıhp, burada «Kopya» ye
rine kullanmak yanlıştır. Zaten, «Emsal» ve «Mi
sal» yerine de kullanılmaktadır. Bir de kanuna ge
tirip, bunu kanunla «Kopya» yerine kullanmak çok 
yanlıştır. Zannetmem ki, burada «Numune» ye
rine kullanılmış olsun. Çünkü, «Numune» birkaç 
aynı evsafı taşıyandan birisi anlamına gelir. Dışa
rıdan bunların zaten çoğu birkaç tane değildir; bir
kaç tane olsa da yurt içine getirmek mümkün değil
dir. 

Zannediyorum kii, burada kasten kuşanılmak: 
istenen mana «Kopya» dır; kopyalarım getirmektir, 
benzerlerini getirmektir. Öyleyse burada «Örnek» 
tabiri yanlıştır. Maalesef bu, «Suret» manasına Çı
raklık ve Kalfalık Kanununda da kullanılmıştır. 

Dikkat edilirse, bir tek kelime en az dört ilâ 
beş mefhumu karşılayacak şekilde kullanılmakta ve 
böylece Türkçe gittikçe zayıflamaktadır. 

Ben bir önerge vermeyeceğim, ümit ederim ki, 
bundan sonra bu gibi metinler hazırlanırken, biraz 
daha Türkçe'ye dikkat edilsin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

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

Madde 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Genel Mü
dür, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardımcıları ve 
daire başkanları ile, Türk Tarih Kurumunca seçile
cek iki üyesi ve Türk Dil Kurumunca seçilecek bir 
üyesinden ve ayrıca üç üniversite profesöründen ku
rulur. Kurulun üniversitelerden seçilecek üyeleri 

I Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün isteği üzenine 
! üniversitelerarası kurulca kuruluşunu tamaımllarmş 

üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Ku
rulun kurum dışından seçilen üyeleri dört yıl süre 
ile görevlendirilir. Üyeliğin boşalması halinde eski 
üyenin süresini yeni seçilecek üye tamamlar. Kurul 
üyelerine toplantılar için gerekli yolluklar ve gün-

\ delikler yürürlükteki mali hükümler çerçevesinde 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bütçesinden öde
nir. 

Genel Sekreter kurulun toplantılarına katılır, oy 
hakkı yoktur. 

Devlet Arşiv Kurulu yılda en az iki defa, üye
lerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır; kararlar, top
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Kuru
lun Başkanı, Devlet Arşivleri Genel Müdürüdür. 
Alman kararlar yine Genel Müdür tarafından yürü
tülür. Devlet Arşiv Kurulunun çalışmaları bir yönet
melikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum. 

M. ŞEBÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Bir temennide bulunacağım. Yerimden arz edebi
lir miyim?.. 

I BAŞKAN — Sayın Çelebi daha önce söz iste-
j diler. 
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Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir milli kültür kuruluşu kurmakla uğraşıyoruz. 

En azından bu kuruluşun kuruluş yasasında Türk
çe'min doğru kullanılması, Türk dilinin gramer ku
rallarının iyi gözeUi'lmıiş olması gerekir. 

Şimdi, bu maddede, okuyunca, ne demek isten
diğimi açıklıkla ortaya koymayan bir ibareyi arz et
mek istiyorum. 

«Devlet Arşiv Kurulu; Genel Müdür, Genel Mü
dür Başyardımcısı ve yardımcıları ve daire başkan
ları ile, Türk Tarih Kurumunca seçilecek iki üyesi...» 
Neremin üyesi?.. Türk Tarih Kurumunun üyesiyse, 
öyle yazalım. Yönetim Kurulunun üyesiyse, öyle ya
zalım. Ki, devam ediyor: 

«Türk Dil Kurumunca seçilecek bir üyesinden...» 
kurulur. Kimlin üyesü?.. Bu Türkçe değil. 

Bir kültür yasas çıkartırken, bir kültür kuruluşu
nu, çak hayırlı bir işi yapmaya çalışırken en azından 
'ana dili güzel kullanmaya, doğru kullanmaya dikkat 
etmek gerekiyor. 

Bendeniz şimdi okudum, bir önerge sunamıyorum. 
Eğer, Sayın Başkan; Sayın Komisyon ve Hükümet 
muvafakat ederlerse, bu maddeyi şimdilik geri alsın
lar; bir yeniden tedvin etmek, yeniden yazmak, doğ
ru yazmak olanağını arayalım... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Benim 
önergem var efendim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın 
Bakkalbaşı şimdi, «Benim önergem var» diyorlar. 
Teşekkür ederim; ama bu kanunları yazarken Türk-
çeyi doğru kullanmaya dikkat etmek gereğini bir defa 
daha vurgulamış oluyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Karamullaoğlu. buyurun. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 

Yerlimden arz edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 

Sayın Başkan, hakikaten bu Arşiv Kanunundaki dil 
/karmiaik arışı k. 

Bir noktaya benden önceki arkadaşım işaret etti. 
Ezcümle bu maddelerde, «Mali, tarihi, izafi» gibi 
kelimelerin sonu «i» harfiyle yazılmaz. İzafiyet bil
dirir, uzatmayla yazılır. Mesela; mali tarihi, izafi... 
Bunlar nasıl olur?.. Burası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. İstirham ediyorum; bir heyet mi gelsin, ne 

olacaksa olsun, bu yazılar doğru yazılsın. Istırap çe
kiyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka : 
Verilmiş bir önerge 

takdim ediyorum. 
Sayın Bakkalbaşı, 

•z i£t;;vc-n sayın ü'-
üzerinde, onu 

okutuyorum. 
İzah etmek lüzumunu duyuyorsunuz herhal r-i.^9 

Efen-ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Kenya) 
dim, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Bir dakika, okutayım da.. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Hayır 

efendim, okutmadan evvel bir ricam olacak. Çün
kü değiştiriyorum onu. 

Geçen celsede İçişleri Komisyonuyla Plan Ko
misyonu arasında bir fark olmadığını zanır:d:rek bu 
önergeyi verdim. Halbuki o önergede değiyklik'er 
olan ikinci bir önergem var. İzlin, verirseniz onu 
takdim edeceğim. 

TUHUZ.'. . 

- Evet, 

"gcHİZİ?.. 

— "Evet 

BAŞKAN — Yani ün örgeyi değişti riyc 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) 

onu alıyorum, değiştiriyorum. 
BAŞKAN — İzah edecek misiniz ön; 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (İCcrıy-) 

Sayın Bagkan. 

BAŞKAN — Verin, okutayım öyleys/:. 
Zaten birinci önergeniz okunmadı, iadr e-kyo-

rum, onu değ: şiiri yer-im uz. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI ıKcnyy — Şi.ıdiki 
önergemle 5 nci madduıln bu şekilde değişikliğini 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Önergeyi takdim ediyorum: 
«Madde 5. — Devlet Arşiv Kurulu; Cvi-ri Mü

dür, Genel Müdür Başyardımcısı ve yardırcıian 
ve daire başkanları ile bütün bini: a "m. say sı kadar, 
en az ikisi Türk Tarih Kurumu ve biri Türk Dil 
Kurumu üyesi olmak üzere, üniversite profesörle
rinden kurulur. Kurulun profesör üyeleri. Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünün/ önerisiyle Üniversite
lerarası Kurulca, kuruluşunu tamamlamış üniversi
telerin öğretim üyeleri arasından seçilir ve dört yıl. 
süreyle görevlendirilir. Üyeliğin boşalması halinde 
eski üyenin süresini yeni seçilecek üye tamamlar. 
Kurul üyelerine toplantılar için gerekli yolluklar, ve 
gündelikler yürürlükıriri ma1! hükümler çerçevesin
de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüyü biUçeri;:d.::ı 
Ödenir. 
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Genel Sekreter Kurulun toplantılarına katılır, oy 
haıkJkı yoktur. Devlet Arşiv Kurulu yılda en az M 
defa üyelerinin, üçte iki çoğunluğu ile toplanır; ka
rarlar toplantıya katılanlarım salt çoğunluğu ile alı
nır. Kurulun Başkam, Devlet ArşlMeni Genel Mü
dürüdür. Alınan kararlar yine Genel Müdür tara
fından yürütülür. Devlet Arşjiv Kurulunun çalışma
ları bir yönetmelikle düzenlenir. 

Konya 
Erdoğan Bafcikalbaışı 

BAŞKAN — Önergenizi izaha lüzum görüyor 
musunuz efendim?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Eğer 
Sayın Komisyon ve Hükümet katılıyorsa izaha gerek 
yok. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, 2 nci 
maddeyi değiştirdikten sonra bu değişiklik de zaten 
doğal oluyor. Onun için katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim... 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Sayın Baş-

flcan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz vakti geçti Saym 

Özgüne?, önergeleri muameleye koyduk.. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan; söz isteyenlere dikkat etmenizi istirham ede
ceğim. Bir saat elimi havaya kaldırdım, bakma
dınız. 

BAŞKAN — Özür dilerim. Herhalde kasten yap
mayacağımı takdir buyurursunuz; ama görmedim, 
özür dilerim. Önergeleri işleme koyduğum için söz 
veremiyorum. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte 5 nci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Devlet Arşliv Kurulu, arşiv mal

zemesinin bilimsel yöntemlere göre değerlendirilme
sine ilişkin esaslarla, arşivcilik tekniği ve arşivle ilgili 
•konularda henüz kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 
hüküm ve karara bağlanmamış ilkeleri saptar. Bü
tün bu konulardaki tüzük ve yönetmelik tasarılarını 

hazırlar. İhtiyaca göre, yeniden yapılacak arşjiv bina 
ve teslislerinin yerlerini kararlaştırır. Kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerle kendilerine verilmiş diğer görev
leri yapar. 

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

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

Madde 7. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğü : 

a) Arşiv hizmetlerinim gereği gibi görülmesini 
sağlamak için uzmanlar yetiştirmek, meslek içi eği
timi sağlanmak ve 4 ncü maddede yazılı amaçları 
gerçekleştirmeık üzere, Milli Eğitim Baikanlığı ve 
üniversiteler ile işbirliği yaparak bir Arşivcilik Ens
titüsü kurar. 

b) Hizmetlerini gereği gibi yürütmek üzere 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü 
maddesi hükümleri esaslarına göre yerli ve yaban
cı sözleşmeli personel kullanabilir. 

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

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Saym Başkanlığa 
935 sıra sayılı Yasa tasarısının 7 noi maddesinin 

(a) fıkrasının İçişleri Komisyonunun kabul ettiği bi
çimde kabulünü arz ve tdklif ederim. 

Konya 
Erdoğan Bakfkalbaşı 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Baıkkalbaşı, söz is
tiyorsunuz. Yani söz değil de önergenizi izah ede
ceksiniz, değil mi? 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Değerli 

arkadaşlarım; 
7 nci madde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlü

ğüne ayrıca arşivci yetiştirmek üzere bir Arşivcilik 
Enstitüsü kurma görevini vermiştir. 

Bu arada bu 7 noi maddenin (a) bendi ile Arşiv
cilik Enstitüsüne, arşiv hizmetlerinin gereği giibi gö
rülmesini sağlamak için uzman yetiştirmek, mes
lek içi eğitimi sağlamak ve 4 ncü maddedeki Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri araisındaikü 
bazılarını yürütme görevi verilmiştir. 
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Ancak, Plan Komisyonumuz, «4 ncü madldlede 
yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere» deyimimi koy
mak sure tüyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 
bizatihi yapması lazım gelen görevleri de içeren 
bir maddeyi, bir anlamı ortaya çıkarmıştır ki, bu 
görev ve yetki karışıklığına sebebiyet verecektir. 

Örnek göstermek istiyorum: Mesela, 4 ncü mad
dede yazılı amaçlardan, (a) fıkrası; «Arşiv malze
mesini toplamak, saklamak, korumak ve değer
lendirmek ve düzenlemek.» Bu, Devlet Arşlivleri Ge
nel Müdürlüğünün esas görevlidir. 

Şimdi aynı görevi biz, bu madde böyle kabul 
edilirse, Arşivcilik Enstitüsüne de veriyoruz. Böy
le olunca, bir yetki, bir görev karışıklığı meydana 
gelecek. Biz İçişleri Komisyonunda bunu, 4 ncü 
maddemin (ç), (d), (e) ve (h) bentlerindeki amaçları 
•gerçekleştirmek üzere bir ayırım yapmıştık. Bu da 
gayet doğal. Çünkü bu Enstitüye aynı zamand'a 
uluslararası arşivcilikte bununla ilgili hareketleri iz
leme görevi de verilmiş oluyor; tarihi, kültürel ve 
•sanat değeri olan arşiv malzemesini toplama görevi 
de verilmiş oluyor ve yurt dışından, özelikle yurt 
dışındaki Türk tarih ve kültürü ile ilgili arşiv bel
gelerinin kataloglarının örneklerini sağlamak için 
bir çalışma görevi de verilirmiş oluyor. 

Bu nedenle ben önergemde 7 nci maddenin (a) 
fıkrasının, aynen İçişleri Komisyonunun kabul et
tiği metindeki biçimde geçmesinde yarar umuyorum. 
Maddenin diğer fıkrasında zaten değişiklik yok. Ka
bulünü istirham edenim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, 4 ncü 
maddede arşivcilik hizmetlerinin amaçlarını sırala
mıştır. 

7 nci maddede uzman yetiştirmek, meslek içi 
eğitim sağlamak ve 4 ncü maddedeki amaçları ye
rine getirmek istenmektedir. İçişleri Komisyonu met
ninde sekiz, dokuz fıkriadan üç - dört tanesini al
mış. Halbuki aynı amaçlar kapsamına giren diğer 
fıkralarda da bazı görevler var. Biz buna bu şekli 
vermek suretiyle İçişleri Komisyonunun zaten amacı
nı kapsadığımız gibi, bu daralan çerçevenin dışın
da enstitünün uğraşacağı işlerde esneklik verme ba
kımından bu şekli verdik. 

Bu bakımdan katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?. < 

j DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
I Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
I Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
I Önergenin dikkate alınması hususunu oylarınıza 
I arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
I Önergenin dikkate alınması kabul edildi. 

Filhal, Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor 
I mu?., 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Takdire bırakıyoruz 

I efendim. 
I BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
I Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Kabul edilen önergeyle birlikte 7 nci maddeyi 
I oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

I Çeşitli Hükümler : 
Madde 8. — Arşiv Genel Müdürlüğüne yeni-

I den atanacaklardan, Genel Müdür, Genel Müdür 
I Başyardımcısı, Genel Müdür yardımcıları, müşa-
I virler, Genel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, 
1 daire başkanları, müdürler, uzmanlar, arşivdiler, 
I şube müdürleri ve kısım şeflerinin yükseköğrenim 
I görmüş, arşiv memurlarının da en az lise ve dengi 
I okullarını bitirmiş olmaları şarttır. 

BAŞKAN - , Sayın Karamullaoğlu?.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 

I Soru soracaktım. 
I BAŞKAN — Soru soracaksınız. Peki; Komis-
I yandan mı efendim?. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 

I Sayın Başkanım; 
I Burada, «Yükseköğrenim görmüş olması...» cüm-
I leşinden acaba Komisyon şöyle mi anlıyor? 

1 Arşivcilik, malumuâliinİz, özel bir tahsil, eği-
I tim isteyen bir iştir. Şu halde, burada yükseköğ-
I renim görmüş adam mühendistir, makinittir yüksek 
I tahsil gönmüş), doktordur. Bu tip, bu biçim yük-
I seköğrenim görmüş olanlar da bu arşiv dairesinde 
I görev alabilecekler mi?.. 

I BAŞKAN — Yani, biraz daha açarsanız, di-
I yeceksimiz ki, «Bu pek geniş bir kapsam taşıyor. 
I Bunu, ilgili yüksek tahsil görmüş...» gibi demek is-
1 tiyorsunuz. 
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M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
İlgili yüksek tahsil görmüş olanlara hasretmekte za
ruret vardır. Böyle düşünüyorum. Arz edenim 
efendim. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun fikrini ala
lım efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, dikkat 
edilirse, «Arşiv Genel Müdürü, Genel Müdür Yar
dımcısı, Genel Müdür Başyardımcısı, Müşavir, Ge
nel Sekreter, Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkan
ları, müdürler, uzmanlar, şube müdürleri..» Sade 
burada değil, diğer bakanlıklarda da bunlar hep 
yüksek tahsil görmüş kişilerdir. Aynı benzenidir 
yani... 

BAŞKAN — Yani, soru şu efendim: Diyor ki, 
«Bu yüksek tahsil tabiri pak geniiş bir kapsam ta
şıyor. Bunu, (Arşivcilikle ilgili yüksek tahsil gör
müş) şeklinde yapabilir miyiz?..» diye sorarlar. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yerine göre bunlar 
hukuk tahsilinde olan da olur, tarih tahsilinde de, 
edebiyatta da olanlar olur. Mesele, lise mezunu, or
taokul mezunu, bu seviyede diğer bakanlıklarda... 

BAŞKAN — Tab ;i, hiç ilgisi bulunmayan yük
sek tahsil mezununu buraya tayin etmeyeceklerine 
göre, elbette ilgililer buna dikkat öderler demek 
istiyorsunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Dikkat ederler 

efendim; gayet tabii buna dikkat ederler. Uzman
lığa dikkat edilir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Sayın Çelebi?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkanım; 

Madde, «Arşiv Genel Müdürlüğüne yeniden ata
nacaklardan...» d'ye başlıyor. Şu anda böyle bir müs
takil bağımsız genel müdürlük bulunmadığına göre, 
atanmış personel de yok demektir. 

Burada, yeniden atanmaktan amaç, kamu hiz
metine ilk defa giriş midir; yoksa, kamu hizmetine 
^llk defa girenlerde yüksek öğrenim aranacak da nak
len gelenlerde (Başka yerden) aranmayacak anlamı 
mı vardır?.. 

Sayın Komisyonun açıklık kazandırmasını dili
yorum. 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet, o kuşkuya 
meydan vermemek için, atanma da olsa, dışarıdan 
da gelse yüksek tahsil şartı aranacaktır. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
• Ü.) — Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet. Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edülmiiş-
tir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Devlet Arşiiıvleri Genel Müdürlüğü 

memurlarından 4 ncü ve daha yukarı derecedeki me--
muriyetlere atanacaklar Başbakanlığın önerisü ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile, 10 ncu ve daha yukarı 
dereceye kadar olanlar Genel Müdürün önerisi ve 
Başbakanlığın onayı ile, diğerleri ilgili dairenin öne
risi üzerine Genel Müdür tarafından atanıır'lar. 

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

Madde üzerinde verilmiş önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 935 S. sayılı Kanun tasarısının, 
atamalara dair 9 ncu maddesinin aşağıdaki biçiariıde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Çöker 

«Madde 9. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünün birinci derecedeki memurları, Başbakanlığın 
önerisi ve Cumhurbaşkanın onayı ile 5 ve daha yuka
rı dereceye kadar olanlar, Genel Müdürün önerisi ve 
Başbakanlığın onayı ile, diğerleri ilgili dairemin öne
risi üzerine Genel Müdür tarafından atanırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Çöker; önergenizi izah etmek 
lüzumunu hissediyor musunuz?.. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Arz edeyim efendim. 

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

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Elimizde bulunan ve görüşülmete olan Kanun ta

sarısında 9 ncu madde ile tespit edilen hüküm, 1937' 
lerin prosedürünü yansıtmaktadır. O tanihlcrdıe tes
pit edilen memurin kanunlarında durum böyledir; 
fakat bugün artık birindi dereceye gelmiş olan me
murlar 10 binleri aşmıştın 
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1974 yılında yapılan bir teklifle bu konu Baş
bakanlık tarafından da kabul edilmiş, bu hususıtia 
heyetler kurulmuş ve arz edilen şekilde bir değişik
liğe doğru çalışmalar yapılmıştır. 

Bu itibarla, bundan sonra gelecek kanun tasa
rılarında da aynı şekilde saptamalar olacağını kuvvet
le ummaktayım. 

Eski kanunlardaki bu uygulama ile Sayın Cum-
hurbaşıkanınıa aırz edilen üçlü kararnameler, fervkalâ-
de bir kesafet peyd'ah etmiş olmaktadır. Buna esa
sen lüzum olmadığı görüşündeyim. 

Yüksek Heyetin takdirlerine arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, esas iti
bariyle Hükümet teklifinde, Millet Meclislinin ka
bul ettiği metinde, İçişleri Komisyonunun kabul et
tiği metinde, Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul 
ettiği metinde amaesiaslar aynı noktada birleşmiştir. 
Bu nedenle katılamıyoruz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Kotmlisyon ve Hükümet, filhal iştirak edi
yor musunuz efendliim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Takdire bırakıyo
ruz efendim. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takdire bı
rakıyor. 

Önergeyi aylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte 9 ncu maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu Kanunda geçen (Arşiv mal

zemesi) deyiminden: 
Türk Devletimin ve Tünk ulusunun hayatını ilgi

lendiren, en son işlem tarihi üzerinden elli yıl geç-
müş veya üzerinden 33 yıl geçtikten sonra kesin so-
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nuca bağlanmış kamıu kurum ve kuruluşlarının gör
dükleri hizmetler, yaptıikları haberleşme ve işlem
ler ile ilgili ve bunların sonucunda teşekkül etmiş 
olup saklanması ulusun geleceğinde tarihi, siiıyasıi, 
sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak inti
kal etmesi gereken belgeler ve Devletin hakları ile 
uluslararası hakları belgelemeye, korumaya, bu
nunla ilgili işlem ve ilişkiler ba;krmından tarihi, hu
kuki, idari, dini, ilmıi, edebi, estetik, kültürel, biyog
rafik, jeolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydın
latmaya, düzenlemeye, tespite yarayan yazılı evrak, 
plan, harita, resim, film, fotoğraf, ses kaydı, basım 
ve benzeri belgeler anlaşılır. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bu arada 
bir matbaa hatası var; «Jeoloji» değil, «Jeneoloji»1 

olacak. 
BAŞKAN — Kaçıncı satırda?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, 4 ncü sa
tırda; 37 nci sayfanın. 

BAŞKAN — Ne olacak?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Jeneoloji» olacak 
efendim. İçişleri Komisyonunun metninde de görü
lüyor cfenc'im. 

BAŞKAN — Sayın Korr. syon Başkanı, bize gön-
ci:.(! p'.niz mc'inde, «Jeolojik» yazılı. Binaenaleyh, bu 
tashih, değişiklik manasını taşıyacaktır; ama mut-
iaka yapacağız tabiatıyla. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yı ı B^'lcan, bir aç'klan:.da bulunacağım. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 

Ef-..ncıim, zatıâlinize bir önerge takdim etmişim, bazı 
kelimelerin düzeltilmesi için. Bu arada bunun da... 

BAŞKAN — Onu ben söylerim efendim. 
Bu, «Jeolojik» kelimesinin, «Jeneoloji»1 şeklinde 

düze'tilmeıir.i oylarnıza arz ediyorum. Kabul e.d;:v 
ler... Kabu! etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 935 sıra sayılı Yasa tasarısı

nın: 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen. (Ta

rihi, siyasi, hukuki, idari, dini, ilmi, edebi) kelime
lerinin son (') harflerinin (î) biçimlide yazıîmai'nı 
arz ve teklif ederim. 

M. Ştbip Karamulİaoğlü 
Bursa 
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BAŞKAN — Şimdi, bu gelen şekli de aynı şe
kilde; noktayla, mesela, «Tarihi» dendiği zaman sa
dece nokta, konursa manayı ifade etmez. «Tarihi» 
olur o ki, «Tarihi» ile «Tarihî»1 ayrı ayrı manalar 
taşıdığına göre, Sayın Bakan da Türkçeye yeteri ka
dar vâkıf bulunduğu için; her halde gülüşlerinden de 
ben öyle anlıyorum ki, «Doğrudur» diyorsunuz. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 

Milletvekili) — Efendim, teklif haklı. Ancak, Türk 
dilindeki yeni kurallarda nokta koyuyorlar, uzatma 
koymuyorlar; ama biz istersek kurala uymayabiliriz, 
ama genellikle şimdi, Türk dilinin kurallarında, okul
larda öğrettiğimiz çocuklarımız bu türlü şeylere nok
ta koyuyorlar, uzatma koymuyorlar. 

BAŞKAN — Şimdi, takdir buyurursunuz ki, 
«Tarihi» dediğimiz zaman tarihi ilgilendiren; ama 
«Tarihî»1 dediğimiz zaman, şimdiki tabirle, tarihsel... 

DEVLET BAKANİ LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili)' — Hak veriyorum; doğru; fakat kural 
olarak nokta koyuyoruz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Müsaadenizle söz 
istiyorum. 

«Taıihi» kelimesi üzerinde... 
BAŞKAN — Sayın Hocam, söz vermek durumun

da değilim. Affedersiniz; ama ne demek istediğinizi 
ben anlıyorum. Söz vermek durumunda deği:rm, özür 
dilerim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Yani, bir hata üze
rindeki fikri aydınlatmak istiyorum, yardım etmek 
istiyorum; benim ihtisasım bu. 

BAŞKAN — Anlaşılıyor efendim. Anlıyorum ben 
anlıyorum. Yardım etmek istediğinizi anlıyorum; ama 
Tüzük anlamıyor, Tüzük bana o hakkı vermiyor. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Lütfen, Tüzüğün 
daha anlayışlı hale gelmesine yardım edin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başüstüne. 
Şimdi... 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 

Milletvekili) — Yalnız, uzatma olursa katılırım. 
BAŞKAN — Efendim, manalar değişik olduğu

na göre, söylediğiniz kural burada pek geçerli elmu-
yer Sayın Bakan. Bu icbarla Yüksek Heyel'n takdi
rine bırakın, ben ona göre hareket edeyim. 

Önergede istenilen husus Yüksek Heyetçe anlaşıl
dı. Yeniden izaha lüzum yok. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge ile birlikte maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Bu Kanunda geçen (Arşivlik Mal

zeme) deyiminden : 
Kanunun 10 ncu maddesinde sayılan her türlü 

belgelerden zaman bakımından henüz arşiv malzeme
si niteliğini kazanmayanlarla, üzerinden altmışaltı 
yıl geçmemiş her türlü memuriyet sicil dosyaları, 
Devlet'n gerçek ve tüzelkişilerle veya yabancı devlet
ler ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı, hükmü yü
rürlükte bulunan antlaşmalar (her cins sözleşme ve 
antlaşmalar), yine yürürlük niteliği bulunan tapu ve 
nüfus kayıtları, aynı nitelikteki vakfiyetlerden ait ol
dukları daire ve müesseselerce saklananlar ile il, ilçe, 
köy ve belediyelere ait sınır kayıtları anlaşılır. 

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

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

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 12. — Bu Kanunda geçen (Özel Arşivler) 

deyiminden : 
a) Kanunun 10 ncu maddesine göre teşekkül et

memiş olup, gerçek kişiler ve ödevliler dışında kalan 
tüzelkişiler elinde bulunan, 

b) Kanunun 10 ncu madderine göre teşekkül 
etm'ş olsa bile, Türkiye'deki yabancı kuruluşlarla, 
azınlık hakları tanınmış toplulukların dini, hayri ve 
kültürel kuruluşlarına ait olup da bu müesseselerde 
bulunan benzeri belgeler anlaşılır. 

BAŞKAN —• Madde üzeride söz isteyen sayın 
üye?.. Yek. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 13. — Bu Kanunda geçen (Ödevliler) de

yiminden : 
Elinde arşiv malzemesi bulunduran kamu kurum 

ve kuruluşları anlaşılır. 
Ödevliler, gerçek ve tüzelkişiler; ellerinde bulu

nan arşiv malzemesini, (kendilerine nasıl geçmiş olur-
sr. olsun) bu kanun hükümlerine göre, Devlet Arşiv-

! leri Genel Müdürlüğü kuruluşlarına teslim ederler. 
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Ancak, arşiv malzemesinden hangilerinin Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünce teslim alınıp, hangi
lerinin geçici veya sürekli olarak ödevliler elinde ve
ya kendi arşivlerinde kalacağı: ödevliler temsilcile
rimin katılması ve oy sahibi olması şartıyla Devlet 
Ar̂ Lv Kurulunca kararlaştırılır. Ödevlilerin kendi ar
şivlerinde kalan arşiv malzemesi hakkında bu kanu
nun 26 ncı maddesi uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhur,yet 
Hükümetleri devirlerine ait arşivlerin teslim alınışla
rında yasama, yargı ve yürütme organlarına ait ku
ruluşların o alanlarda uzman birer temsilcisi hazır 
bulunur. Bunlar, bu malzeme hakkında karar veril
mesi sırasında Devlet Arşiv Kuruluna oy sahibi ola
rak katılırlar. 

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

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

14 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 14. — Ödevliler elinde bulunan gizli ar

şiv malzemesi, Devlet Arşivine geçtikten sonra da 
gizli kalır. Gizliliklerin kaldırılması, Devlet Arşiv 
Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

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

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

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — Açıklığı kanunlar gereğince ka

bul edilen arşivlik malzemenin, arşiv malzemesi ha
line geldikten ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
ne geçtikten sonra da açıklığı devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is.eyen sayın 
üye?.. Yek. 

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

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — Bu Kanunla ödevliler veya gerçek 

ve tüzelkişiler tarafından Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğü kuruluşlarına verilmesi gereken her türlü 
arşiv malzemesi Devlet/indir. Bunlar özel mülkiyete 
konu olamaz. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 17. — Özel arşivler her ne sebep ve su

rede olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar halinde 
yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu yasağa aykırı ha
reket edenler hakkında 28 nci maddede yazılan ce
zalar uygulanır. 

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

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

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — Devlet Arşivleri Genel Müdür

lüğünün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya geçme
miş olan arşiv malzemesi hiç bir sebep ve suretle ar
şivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya veri
lemez. 

Gerçek ve tüzelkişilere veya devlete ait bir hiz
metin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı ge
rektiğinde. mikrofilm, fotokopi veya usulüne göre 
örnekler verilir. Mahkemelerce atanacak nr'p'cr ve
ya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkili memur
lar tarafından yerinde de inceleni bilir. Arşiv malze
mem: h'çbir şekilde yurt dışına çıkarılamaz. 

Genel arşivlere ait malzemenin mikrofilm, foto
kopi veya örneklerinin yurt dışına çıkarılması, Dev
let Arşivleri Genel Müdürlüğünün iznine bağlıdır. 

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

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, takci'm 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 935 S. Sayılı Kanun tasarısı
nın 18 nci maddesinin son fıkrasının aşağıda belirtil
diği şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fahri Çöker 

«Madde 18 (Son fıkra :)' 
«Genel arşivlerden yabancı bilim adamlarının ya

rarlanması, bu malzememin mikrofilm, fotokopi veya 
örneklerinin yurt dışına çıkarılması şekil ve usulleri, 
D vlet Arşiv Kurulunca düzenlenecek yönetmelikte 
bJirtilir.»' 

BAŞKAN — İstenilen değişik açık. Yeniden iza
ha lüzum var mı efendim?.. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Müsaade ederseniz arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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FAHRÎ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Yüksek Heyetinizce bilindiği gibi, Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkın
daki Kanun tasarısı gerdk teklif ve gerekse tasarı ola
rak birkaç kez Yüce Parlamentoya sunulmuş; ancak 
görüşülmesi imkânı elvermediğinden her defasında 
kadük olmuşitur. 

Gerçekte İmparatorluk döneminden beri mevcut 
olan bu kuruluşun, çağın gereklerine göre yeniden 
düzenlenmesi, özellikle arşiv malzemesinin nicelik ve 
niteliğinin saptanması kuşkusuz çok yerinde olmuş
tur. Ancak, özellikle şunu vurgulamak gerektir ki, 
arşivimizin içeriği bir İmparatorluğu kapsamaktadır. 
Bu İmparatorluk bugün birçok devletleri oluşturmuş
tur. Bu devletlerle en yakın tarih olarak 1918 yılından 
önceki ve bugün tarihi arşiv malzemesi olarak nite
lediğimiz belgeleri elimizdedir. Bunun için konuya 
bu perspektif içinde bakmak ve daha önemli olarak 
da Devlet belgeleri hakkında Batı dünyasında nasıl 
bir işlem ve işlev uygulandığını saptamak gereğine 
in?nmaîktayım. 

Tasarının 18 nci maddesi asla bu konsept içinde 
düzenlenmiş değildir. Şahsen her yıl Osmanlı tarihi 
üzerinde araştırma yapmak için para ve emek har
cayarak Türkiye'ye gelen ve eli boş dönenlerin şi
kâyetlerini dinlemişimdir. Bu bakımdan, milli bir de
ğer olduğu asla tartışılmaz olan arşivlerimizin bir 
yönden de evrensel niteliğini kabu! etmemiz zorunlu
dur. Bu itibarla, madde eksiktir, yetersizdir. Esasen 
her gönderildiği komisyonda da değişikliğe uğrama
sı bunu kanıtlamaktadır. Bu itibarla, hiç değii:e ya
bancı bilim adamlarının araştırmalarına imkân ve
recek bir yöntem saptamak bakımından önerimin 
kabulünü arz ve istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılıyor mu efeııdim?.. 
DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 

Milletvekili) — Filhai çalışmalarında bir yönetmelik 
uyarınca bu işlem yapılmaktadır ve 4 ncü madde d: 
gösterildiği gibi, yine bu çalışmalara ait yönetmelik
ler, tüzükler çıkarılmasını amirdir; fakat burada da 
tekrar böyle bir maddenin konmasına karşı değii'z. 
Takdirlerine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Yani, çıkarılacak yönetmelikte bu 
hususlar nazarı itibara alınmaya müsait midir?.. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Maktya 
Milletvekili) — Evet efendim, 

BAŞKAN — Bu sebepten katılmıyorsunuz deği
şiklik talebine. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan; 

Çıkarılacak yönetmelik, yönetmeliğe girecek hu
susları gayet açık olarak tespit etmektedir. Arz etti
ğim hususun bu yönetmelikte yer almasının mümkün 
olmayacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Komisyon. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Takdire bırakıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorlar. 
Önergeyi, Hükümet ve Komisyon takdire bıra

kıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeyle birlikte 18 nci maddeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabu! edilmiştir. 

Madde 19. — Özel arşivler, Devlet Arşivler Ge
nci Müdürlüğü uzmanlarının saptayacağı değer üze
rinden satm almır. Değere itirazlar, saplanan değe
re <'l belgenin ilgdiye tebliğinden itibaren üç ay 
içinde Devlet Arşiv Kuruluna yapılır. Devlet Arşiv 
Kurulu bu itirazı ilk toplantısında karara bağlar. 
Devlet Arşiv Kurulunun kararına karşı, kararın ilgi-
l'ye tebliğinden itibaren otuz gün içinde adli yargı
ya başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz i:teyen sayın 
üye-?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabu! eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Arşiv malzemesini arayıp bulmak 
?macıyia devletçe yapılan araştırmalardan dolayı 
zarar görenlerin zararları, Devlet Arş'v Kurulunun 
kararı uyarınca Devlet Arşivleri Genel Müdürlü
ğünce ödenir. Taraftarların bu karara karşı yargı 
yoluna başvurma hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Bu, «Tarafların» mı, «Taraftarla
rın» mı efendim?.. 

«Tarafların» olması lazım. Bize gelen şekline ba
kayım. Komisyondan bize gelen metin «Taraftarlar» 
şf'dindedir. Binaenaleyh, değişiklik mahiyetııi taşı
yor. Bu şekilde, «Taraftarların»', «Tarafların» şek-
l:nde dü?£İ.ilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabu! edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi o şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilm;?tlr. 
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Madde 21. — Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğü, Devlet Arşiv Kurulunun karan ile uluslararası 
arşiv kuruluşlarına veya yüksek bilim kurumlarına 
karşılıklı olmak koşuluyla, arşiv malzemesinin mik
rofilm, fotokopi veya örneklerini gönderebilir. 

BAŞKAN — Madde iizeriin.de söz isteyen sayın 
üyt?.. Yok. 

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

Madde 22. — Ödevliler ve bu Kanunun 10 ncu 
maddesi gereği ileride «ödevliler» niteliğini kazana
cak olan daire, kuruluş ve kurumlar, anailke olarak 
bu işle ilgili bütün haberleşme ve işlemlere ait belge
lerin bir arada bulunmasını sağlamak, birbirinin ay
nı olan bir dosya sistemli kurmak, dosyalan a;t ol
dukları yıllara ve devrelere göre sınıflandırmak ve 
z?manı gelince Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne 
düzenli bir biçimde vermekle yükümlüdürler. Bu 
belgelerin standardı, Devlet Arşivleri Genel Müdür
lüğü, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü uzmanlarınca hazır
lanacak ve Başbakanlıkça yürürlüğe konacak yönet
meliklerle saptanır. 

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

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

Madde 23. — Ödevliler ve ileride ödevliler ni
teliğini kazanacak olanlar. Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ve Türk Standartları Enstiıüsü, Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ha-
zıılanacak bir yönetmelikle belirtilecek kırtasiye, yazı 
ve dosya malzeme."! dışında, malzeme kullanamazlar. 

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

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

Madde 24. — Ödevliler, arşiv malzemesini en 
yakın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşu
na ulaştırma ve teslim etmekle yükümlüdürler. Dev-
L; Arşivleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hal
le» de ulaştırma işini üzerine alır veya bu hususta 
ödevli ile işbirliğinde bulunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
Lr... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Gerçek veya •tüzelkişiler, ellerinde 
bulunan özel arşivleri Devlet Arşivleri Genel Mü
dürlüğünde saklatabilirler. Bu hizmetler karşılığında 

I alınacak ücretlerin miktarı Başbakanlık kararıyla yü
rürlüğe konulacak bir tarifede belirtilir. 

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

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

Madde 26. — Ödevliler ile ileride «Ödevliler» 
niteliğini kazanacak olan daire, kuruluş ve kurumlar, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne henüz teslim 
etmedikleri arşiv malzemesini ve saklamakla görevli 

I bulundukları arşivlik malzemeyi her türlü zararlı te
sirlerden korumakla, mevcut asli düzenleri içinde sak
lamakla, arşiv malzemesini Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğünce saptanacak belli usuller içinde ilgilile
rin faydalanmasına sunmakla yükümlüdürler. 

Ödevliler, ellerindeki arşiv malzemesini ve arşivlik 
malzemeyi saklamak üzere standardı, Devlet Arşiv
leri Genel Müdürlüğünce kararlaştırılacak ara depo
ları tesis ederler. 

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

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

Ceza Hükümleri : 
Madde 27. — Arşiv malzemesi ile arşivlik mal

zemeyi çalanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 
onuncu babındaki bu fiillerle ilgili hükümler uygu
lanır. 

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

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

Madde 28. — Arşiv malzemesi ile arşivlik mal
zemeyi satanlar, bilerek satın alanlar, izinsiz yurt dı
şına çıkaranlar, bunları bozanlar, başka şekle koyan
lar, yok edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on 
bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası ile ce
zalandırılırlar. Yukarıdaki fiiller görevliler tarafından 
işlenirse ceza iki katı olarak hükmolunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyor arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Ellerinde bulunan veya her ne su
retle olursa olsun ellerine geçen arşivlik malzeme ile 
arşiv malzemesini bu Kanunun geçici 1 nci madde-

I sine göre Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luşlarına haber vermeyenler veya devretmeyen!:r bir 
aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan on bin li-

j raya kadar para cezasıyla cezalandırılırlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

Geçici Hükümler : 
Geçici Madde 1. — Ödevliler dışında her ne su

rede olursa olsun arşivKk malzeme veya arşiv mal
zemesini ellerinde bulunduranlar, bunları bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl 
içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluşları
na bildirmeye ve yönetmeliğine göre devretmeye mec
burdu! lar. Bu şekilde arşivlik malzemeyi veya arşiv 
malzemesini Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luşlarına bildirenler veya devredenler Başbakanlıkça 
hazırlanacak yönetmeliğe uygun bir şekilde ödüllen -
dirilirler. 

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

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

Geçici Madde 2. — Devlet Arşivleri Gene! Mü
dürlüğü, Başbakanlık Arşiv Gemi Müdürlüğünün 
elinde bulunan arşiv malzemesi ile bunların halen 
bulundukları binaları, her türlü tesisler', demirbaş 
eşya ve araçları kullanmaya devam eder. 

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

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

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun öngördüğü gö
revler için gerekli olan kadrolar, Kanunun yürürlük 
tarihini izleyen mali yıl bütçesine ekleninceye kadar. 
hizmet, mevcut kadro ve personel eliyle yürütülür. 

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

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

Madde 30. — 6330 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 
hakkındaki Kanunda yer alan «Başbakanlık Arşiv 
Genci Müdürlüğüne» ait hükümlerle, 6696 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bu 

6330 sayılı Kanun Başbakanlık Teşkilat Kanuna. 
6696 sayılı Kanunu tespit edemedim. Bir de eski 
evrakın, mealen adını arz ediyorum, eski evrakın im
hası hakkında'kanun ve bir tüzük var. Acaba bu Arşiv 
Kanunu, kabul ettiğimiz tasarıya göre, o arz eıtiğim 
kanun ve tüzüğün durumu nedir?.. Komisyon bu ko-
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nuda ne söyleyecek, onu öğrenmek istiyorum müsaa
de ederseniz?.. 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı mı efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — 6696 sayılı Yasa 
îmha Yasasıdır, kaldırıyoruz imha yok, mevzuu ba
his değil. 

BAŞKAN — Söylediği kanunu ilgilendirmiyor 
bu, öyle mi diyorsunuz?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — İmha ile ilgili ya
saydı bu, bu yasayı kaldırmak suretiyle artık imha 
müessesesi kalkıyor ortadan. 

BAŞKAN — Tüzük de kalkıyor, imha müessesesi 
de kalkıyor diyorlar. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Ye.';. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilm'iştir. 

Madde 32. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

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

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı
nın tümü değiştiirlerek kabul edilmiştir, Millet Mec
lisine gönderilecektir. 

Buyurun efendim, Sayın Devlet Bakanı Lütfi Do
ğan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) —• Sayın Baş'kan, sayın senatörler; 

Yıllardır çok büyük ve geç kalmış bir ihtiyaca 
karşılık veren bu Devlet Arşiv Kanununun Yüce Se
natonun komisyonlarında ve Genel Kurulunda has
sasiyetle ve önemle üzerinde durulmasından dolayı 
şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Gerçekten bu kanun Türkiye'de, Orta Doğu'da, 
Balkanlarda hemen, hemen dünyada en zengin ar
şiv malzemesini bulunduran ülke olarak bu tasarının 
çıkışından sonra yalnız Türkiye değil, komşu ülke
leriniz de yararlanacaktır. 
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Bu Kanunun. aynı zamanda tariftin de büyük öl
çüde aydınlanmasına yararı dokunacaktır. Bu ba
kımdan, Yüce Senatonun gösterdiği hassasiyete şük
ranlarımı tekrar arz ediyorum. Ulusumuza ve ilim 
alemine yararlı olsun diyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
7 nci Maddesinin 1991 sayılı Kanunla Değişik Üçün
cü Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/268; C. Senatosu : 1/647) (S. Sayı
sı : 938) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci 

maddesinin 1991 sayılı Kanunla Değişik Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısıyla 
Komisyonumuzun raporu basılmış ve sayın üyelere 
dağıtürnış.bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan tasarının biran önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden Genel Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına da karar vermiştir. 

Adı geçen tasarının, Gelen Kâğıtlardan Günde
me alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdimen, gö
rüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkam 
Hasan Güven 

BAŞKAN — 938 sıra sayılı 1765 sayılı Üniver
site Personel Kanununun 7 nci maddesinin 1991 sa
yılı Kanunla Değişik Üçüncü Fıkrasının Değiştiril
mesine ilişkin Kanun Tasarısının müzakeresine baş
lıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?... Yerindeler. 
Kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan Gündeme 

alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 938 Sıra Sayılı basmayan tutanağına sonuna 
eklidir. 

s Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

j Komisyon raporunun okunup okunmaması husu-
! sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

j Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
1765 Sayılı JÜniversite Personel Kanununun 7 nci 

I Maddesinin 1991 Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

I Madde 1. — 25.6.1973 tarihli, 1765 sayılı Ka-
j nunun 7 nci maddesinin 11.5.1976 tarihli, 1991 
i sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 3 ncü 
I fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
j «Ancak, profesörlere 600, doçentlere 400', dok-
j tora yapmış öğretim yardımcılarına ve tıpta uzmanlık 
I yetkisini almış olan asistanlara 300, diğer öğretim 
I yardımcılarına 200 gösterge üstü uygulanır.» 

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

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

Madde 2. — Bu Kanun 28 Şubat 1979 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer, 

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

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

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

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

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

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

j Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka-
' bul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Kanunlaşmıştır. 
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3. — 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
2/614; C. Senatosu : 2/160) (S. Sayısı : 939) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Komisyo
numuzun raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, anılan teklifin biran önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden Genel Kurulda önce-
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına da karar vermiştir. 

Adı geçen teklifin, «Gelen Kâğıtlar» dan gündeme 
alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — 939 S. Sayılı Kanun Teklifinin «Ge
len Kâğıtlar» dan gündeme alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

. Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

(1) 939 S. Sayılı basmayazh tutanağın sonuna 
eklidir. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bir önerge hazırlıyoruz efendim; siz 
de işi süratli götürmek istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde mi efen
dim?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Evet, bekleriz. 
Birinci madeyi takdim ediyorum. 

1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Birinci derecenin dördüncü kademesinden emek
liye ayrıldıktan sonra yasama organı üyeliğine seçil
miş olanlarla, yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan 
sonra TC Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilerini 
devam ettiren bir hizmet ve görevde bulunmuş olan
lardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci de
recenin dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların 
emeklilik işlemleri, yasama organı üyeleri hakkında 
uygulanan ek göstergeler emsal alınarak yapılır. 

Bunlardan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında da aynı hü
kümler uygulanır. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Bağ -
Kur'a tabi bir görevden emekliye ayrıldıktan sonra 
yasama organı üyeliğine seçilen veyahut dışardan 
atanan bakanlar ile, yasama organı üyesi iken sözü 
edilen kurumlardan emekliye ayrılanlardan, TC Emek
li Sandığı ile ilgilenmek isteyenlerin, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, Bağ - Kur'a prim ödemek suretiyle ge
çen süreleri ile TC Emekli Sandığına tabi olarak ge
çen süreleri (Sosyal Sigortalar Kurumundan, Bağ -
Kur'dan aylık almak suretiyle geçen süreler hariç) 
1046 sayılı Kanun esasları da gözönünde bulundurul
mak suretiyle değerlendirilerek intibakları yapılır ve 
TC Emekli Sandığı ile ilgilenmek için başvurdukları 
tarihi izleyen aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendiri
lirler. 

Bunların, TC Emekli Sandığı ile ilgilendikleri ta
rihten itibaren Sosyal Sigortalar Kurumundan veya 
Bağ - Kur'dan aldıkları aylıkları kesilir ve yeniden 
emekliye ayrılmaları halinde 228 (1214) sayılı Kanun 
uyarınca aylıkları bağlanır. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Mü
saade ederseniz Komisyondan bir soru sormak istiyo
rum?. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkanım, bu maddenin 2 nci fıkrasında, «Birin
ci derecenin 4 ncü kademesinden emekliye ayrıldık-
dan sonra yasama organı üyeliğine seçilmiş olanlar
la...» denmektedir. Bundan, Emekli Sandığı Kanu
nuna göre kendi isteği ile sağlık sebebi veya yaş sınırı 
nedeni ile emekliye ayrılmış olanları da mı anlıyor 
Komisyon?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim, hep
sini kapsıyor. Zaten gerekçenin esasında bu var. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Be
nim maruzatım zapta geçti mi efendim?... 

BAŞKAN — Geçiyor efendim, zabıt kâtipleri 
zapta alıyorlar. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika, verilmiş önerge vardır. 

Önergenizi izah edeceksiniz değil mi Sayın Ucuzal?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 
939 S. Sayılı tasarının 1 ndi maddesinin Mil

let Meclisi metninin istikametinde değiştirilmesini 
saygıyla arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, teklif 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci mad

desine 1 fıkra eklenmesine dair. Teklif böyle 
başlamış, Cumhuriyet Senatosuna gelmiş, bizim Ko
misyonumuz iki fıkra daha eklemiş. 

Şimdi, Kanunun başlığına baktığımız zaman, 
«1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» diyor. 

«Madde 1. — 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.» diyor. Başlık
la, metin evvela birbirini tutmuyor. 

Saniyen, 2 nci ve 3 ncü fıkra olarak eklenen Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur ile irtibatı olan 
kişilerin de Emekli Sandığına tabi olan iştirakçiler 
gibi muamele görmesi hükmünü getirmiş Komisyo
numuz; ama tespit ettiğimize göre, Sosyal Sigortalar 
Kurumu iştirakçisi ve Bağ - Kur iştirakçisi olan işti
rakçiler hakkında bir başka teklif daha gelmektedir. 

Şimdi, Komisyonumuzun kabul ettiği gibi, bu 
metni kabul buyurduğunuz takdirde, o gelen kanun 
teklifini ne yapacağız bilemiyorum. Birleştirmek 
mümkün değil. Onun için benim Yüce Kuruldan is
tirhamım, Kanunun başlığına uygun olarak, Millet 
Meclisinden gelen metnin üzerinde müzakere açıl
ması ve o metnin kabul edilmesi yolundadır. Çünkü, 
Sosyal Sigortalar itşirakçisi olan ve Bağ - Kur işti
rakçisi olan arkadaşlarımıza mütedair bir başka ka
nun teklifi gelmektedir. Bunlar birbirleriyle çatışma
sın. Önce Emekli Sandığı iştirakçisi olan iştirakçi
ler, bu kabul edilecek Millet Meclisi metniyle hak
kına kavuşsun, gelen diğer teklifle de diğer iştirakçi
lerin hakkını verme imkânını kabul edelim derim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 
HASAN GÜVEN (Tralbzon) — Oradan izah edeyCm 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
IBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Balkan, Sa
yın üyeler; 

Bu tdki'if, dar kapsamlı bir tekliftir. Bazı senatör 
va mil'etveikileri tarafından hazırlanmı-ş, o da parla-
ıme-amerler arasında emetklilük'te eşitlik ilkeslîne ters dü
şen bir gidişi önlemök, 'içindi. Malullük, yaş haddi ne
deniyle emekli olmuş; halbuki yaş haddi müsait olan
lar emeklilikteki farklı durumlarını düzeltelbimek için 
tak. ar umelklii ilkten vezgeçip görev kabul ediyorlar. 
yeniden emekli olup durumlarını düzeltebiliyorlardı. 
Ama, yaş haddine uğramsş bir eski paria'm'eniter bu 
haktan yararlanaimııyordü. Bu eşidik ülkesini düzelt -
Imek amacıyla getirtildi. Ancalk, sosyal güvenlik ku
rumları sadece Emekli Sandığı değil; bunun yanında 
Sosyal 'Sigortalar KuruimuJBağ - Kur da var ve nitekim 
dikkat edilirse, bundan evvelki her ilki borçlanma ya
sasında da, parlatoenterleri 'kapsayan yasada da yine 
Emekli Sandığında, SSK'da, Bağ - Kur'da geçen hıiz-
imeLTeri borçlandırıp 228 sayılı Yasaya göre birleştir
mek, suretiyle emeklilik işemlerini yapltılk. ©ütün geliş
meler böyle olmuştur. Sorun; Sosyal Sigortalarda 
geçen hizsmdtler, Bağ - Kur 1da geçen hizmetler Emekli 
Sandığına giriş sonucu orada değerlendiriliyordu. O 
ihalde, bu gelişimle aslında bugüne kadar Parlamento
daki borçlanima yasasının ta'bi tultulduğu proısiüron 
aynıisıdır. 
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•İkincisi; hu, Senato Bütçe ve Plan Komisyonunda 
ifcifalkja kaibul edjlrnilş br telkiif. Aslında teklif sahip
lerinin bir noksanlığını da onların görüşleri istikame
timde giderrrtişftir. Onların görüşleri neydi?. Parla
menterler aralsırida emdkiiükJe eşfüt olmayan bir statü 
yaraiiimışitır, şimdiye kadar. Nasıl?.. «Ben yaş haddin
den emekliye aynlmışitım., aynı imlkâna sahip değilim» 
diyor. Pttki, Sosyal Sigortalar Kurumundan emeikii 
olmuş bir parlaimefllcir için aynı şey m'eyzdbah'is de
ğil mi?. Onun için de aynı. O da parlamenterdir, o 
da ya Parlaimlenltodan sonra bu ikuruımdan emdkli 
olmuşltur ya evvel olmuştur. Onun için de aynı eşit
tik mevzubahis. O halde, Yasa t aktifini verenlerin gö
rüşünü bu değişiklik güçlenÜürdi. 

Sonuç itibarıyla Paıialmemtoda bir hayli bu leulif-
ten yararlanacak arlkadaiştarımiz da bulunmaikıtadur. 
Bu feaikümından jbu dcğişikLk gerek, eş ti ic ilkesine, gerek 
yasa hazırlayan telkiif sahiplerinin gömüşlerini tam: ma
nasıyla gerekçelerime uygun olduğundan kabul edil
mesinde yarar vardır. Kaldı ki, Sayın Ucuzal, «Mil
let Meclisi metni ürerinde mıüzalkeıe edilsin» dedi, 
faikaıt usulüirnjüzde böyle bir şey ydkıtur. Zaiten Sayın 
Başlkan ona müsaa'ce evmeıier. Bütçe ve Plan Komis
yonunun kabul eJıiğii mıeti-n üzeninden müzakere yü
rütülür. Bir değişikliği Yüce Senato olumlu görürse, 
o değiş'Jklİk olur, görmezse olmaz. 

Şimdi, Ek 1 nci maddede, «Aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir;» şdklinde değişiklik oimUşlıur. Eski metinde 
«Fılkra» idi. Sonradan «Fı'kralar» şakîinde değiştiril
di. Başlığın da aynı şekilde değişmesi lazımıdır, o 
doğrudur. Sayın Balkan, diğer yasada yaptığı usulle 
bu işi de halledelbiilir kanaatindeyim. Bu şeikiide yasa-
laşmasınlda bıüyük fayda vardır. Değişiklik teklifine 
katıiamııyoruz. 

Saygılari'mla. 
BAŞKAN — Başlığın değiştirilmesine dair iki 

tane önerge var. Blrkıini Sayın Vural ve Sayın Ba'k-
kalibaşı miüşiterelken vejmişler, «1425 Sayılı Kanunun 
Elk 1 nci MaJddösine Bazı Fıikralar Eklenmesine Datr 
Kanun Tdklifi» şdklinde değiştirilmesini isliyorlar.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
'Baş'kan, Ucuzal'ın önergesinin kaibul edilmesine gereik 
ydk efendim. 

IBAŞKAN — Şimdi, zaten okunan şetkıil de bunun 
aynıdır. Bin an en al dyh, bunu işleme tabi tutmuyorum. 
Şimdi başlık.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Evet, son
radan okunup kaibul edilirse, zaten gerek yok. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Ucuzal'ın 
•teklifimi ele alimayalıim. 

^BAŞKAN — Onü muameleye koydum efendim, 
o yüıüyeeelk. Yalnız evvelâ başlığı haliedeiim de.. 

REFET RENDBClI (Şatosun) — Sayın Başlkan, 
Millet Mecisiniin kaibul eUtiği metin kabul edilirse, o 
zaman teklife gereik ydk. 

BAŞKAN — Evet, o zaman ayikın önerge netice
sinde başlığı muameleye koyalım. 

Sayın Ucuzal'ın önler igiasi, 1 nci maddenin Millet 
Meclisinden gelen şekilde kaibul edilmesine müteda
irdi/,, 

Bu önergeyi bu şelkliyie oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul efoneyenîer.. Önerge kaibul 
edilimişitir. 

Şu halde, başlığ.n düzeltilmesine ayrıca lüzum 
'kalmamıştır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ge.l alıyorum. 
BAŞKAN — Evet, Sayın ÖzılüJk geri aldılar. 
iŞlmdi tekrar dkutuiyorurn, maddeyi oylarınıza arz 

edeceğim. Mil'lelt Meclisinden gelen şeklini başlığı ila 
'birl'k'te oku/tu'yorom. 

1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Da'ir Kanun Teklifi 

Madde 1. — 1425 sayılı Kanunun tik 1 nci mad
desine aşağıdalki fıkra eiklenmişjtir. 

'Birinci derecenin dördüncü kademesinden emek
liye ayrıldıktan sonra yasama organı üyeliğine seçil
miş olanlarla, yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan 
sonra TC Emekli Sandığı ile iştlralkçi olaralk ilgilerini 
devam ettiren bir hizmet ve görevde bulunmaş olan
lardan, emeklilik keseneğine asas aylakları birinci de
recenin dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların 
emeklilik işlemleri, yasama organı üye ıCTi ha.vLcında 
uygulanan etk göstergeler emısal alınarak yapılır. Bun
lardan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekliye ayrılmış olanlar halklkrnda da aynı hülicüm-
ler uygulanır. Ancak bu kanunun yürürlüğe g'irdiği 
talihten önceki süreler için far*k öderirr.ez. 

iEAŞKAN — Zaten bu önerge ile kaibul edilmiş 
olan maddeyi yenliden mua'meleyi tamamlamak için 
dkuitifcum. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Madde 2. — Bu Kanun yafyımı tarihinde yürürlü
ğe girer, 

(BAŞKAN — Madde üzîerinde söz isteyen say.n 
üye?.. Ydk. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorulm. Kabul edenler., j 
Etmeyenler.. Madde Ĵ abUl ddürrişltir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuiulu yiuü-
t U İ N I 

(BAŞKAN — M aide üze.irüde söz isleyen say.n 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum». Kabul edenler.. 
Eıimeyenter.. Madde kabul eldilmCşilr. 

iTekliıİn tiülmlü üzerimde lehte aleyhte söz işeyen 
sayın üye?.. Yok. Teklifin tümümü oylarınıza arz edi-
lyorulm Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Telklif tümü ile 
ka'bul edilmiş ve kanunlaşimışitır. 

4. -— Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor 
ve Kültür ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. 
(M .Meclisi : 1/177; C. Senatosu : 1/646) (S. Sayısı : \ 
940) (1) | 

^BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyorum. j 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasa- I 

nsı ile Komisyon umuz'un Raporu basilmiş ve sayın j 
üyeteıie dağıtılmış buiunımakltaldsr. j 

Komisyonumuz, anılan tasarının bir an önce ya- i 
salaşmasında yarar gördüğünden Genel Kurulda ön
celik ve ivedilikte görtüşiülmeısi hususumda istemde j 
bulunulmasına da karar venmiştir. j 

Adı 'geçen (tasarının, «Gelen Kâğ>dar»dan günde- } 
me alınarak gündemdeki bütün işlere talkdOmen, gö- i 
'lüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görü-
şülimösıini arz ve telklif öderim. j 

IS a yığılanımla. 
Bü'Jçe ve Plan Komisyonu Başkanı! 

Hasan Güven 

BAŞKAN — 940 Sıra sayılı Kanun tasarısının 
«Gelen Kâğıitlar»dan gündeme alınimasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etrrieyenl'er.. Kabul ! 
edîlkniişJtİr. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi 
'hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmelyenîer.. Kabul ediimişitir. 

İvedilikle görlüşüJtaesıini aylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiiştir. 

(1) 940 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Raporun okunup ökunimaması hususunu oyları
nıza aız ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler.. Etimeyenler.. Kabul edilmem1 iştir. 

'Hulklülmıa'ı; ve Komisyon yerinde. 
Tasarının tümü üzerinde söz 'isteyen sayın üye . 

Yoik. 
Maddelere; geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. EJrmeyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edil;rnjiş;.ir. 

Kültür Bakanlığı D o n a 'Sermaye Kanunu Tasarısı 
Seıimaye Ayıirımı .-' 
Madde 1. — Kültür Bakanlığına 5û milyon lira 

döner sertaaye ayrılmışlar. Bu sermaye Bakanlar Ku
rulu kararı ile 303 milyon liraya kadar aı-mi^lilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorulm. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Sertmayenin Kaynaklar» •': 
Madde 2. — Kültür Balkanlığı döner sermayesi; 

Bakanlıik, bütçesine konulacak ödendiklerle Hazinece 
yapılacak ayni yardımlar, döner seiıimaye çalışmaların
dan elde edilecek kârlar, bağı'ş ve yardımlardan olu'-
şur.Seı'mayenin tülmü 1 ncl maddede beJirlenen düze
ye ulaştıkjtan sonra fazlası bir sonraki hesap yılının 
altıncı ayı sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu süre
yi uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

IBağış ve yardımlar 1 nci maddede gösterilen limite 
dahil değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isleyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ed.yoruim. Kaıhul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmCşı'ir. 

(Döner Seıknayenin Kuiianlma Alanı: 
Madde 3. — Kültür Bakanlığı döner sermaye

si; eski eserler, anıtlar, müzeler kÜtüphaneciLk, bib
liyografya dokümantasyon, enformasyon, yayın, ta
nıtma, güzel sanatlar sahne sanatları, arşiv, folklor, 
el sanatları, sinema sanatı, festival düzenleme, kül
tür merkezleri ve bunlar gilbi mal veya hizmet üre-
tüm ve satışını içeren işletme alanlarında küManıir. 

ÎBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Üye?. Ydk. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Madde kalbul ödiknisjüiır'. 

Harealma Yerleri ; 
Madde 4. — 3 noü maddede belirtilen iş ve hdz-

meitlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işle
rinde çalıştırılacak personelin her türlü giderleri dö
ner sar'mayeden karşılanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Bcmeı/enler. Madde kaibul edilmiştir. 

Gelir Kaynaikları : 
'Madde 5. — 3 ncü maddede belirtilen iş ve hiz

metlerden elde edlieceik; 
a) Miüzelerle, Devlet Tiyatroları ve Devlet Ope

ra ve Balesi Genel müdüriiülklerinee düzenlenenler dı-
şınidaki, tiyaitrö, bale, opera, konser sinema ve ben
zeri yerlere giriş ücretleri dahil, her tünü ücretler. 

ib) Her çeşit hizmet, mal, sanat eseri, kültür mal
zemesi yayın ve benzeri satış gelirleri. 

c) Taşınır mallarla, KüJtür Bakanlığına tahsis 
edilen ve dön'er sermaye hizmetler'nide kullanılan ta
şınmaz malların ve tesislerin sergi, yeme, içme, din
lerime yerleri ile salon, büfe ve otoparklarının işlenme 
ve kira gelirleri; 

d) Depoziito gelirleri, 
e) Telif hakiki gelirleri, 
'Döner serımayenin gelirleridir. 
Yukarıdaki gelirlerle ilgili tarifeler, Kültür Ba

kanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
Üye?., Yök. 

(Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madlde kabul edilmiştir. 

(Kuruluş :! 

Madde 6. — Döner sermayenin bütçe, bilanço 
ve hesaplarını •düzenleme, inceleme, döner sermaye 
ile ilgili bütün mali ve yönetsel işleri düzenlemek ve 
yönetmelk üzeıe Kültür Bakanlığı merkez kuruluşun
da ve saymanlık örgülüne sahip olmak üzere «Dö
ner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü» ve ayrıca 
meılkez ve taşra örgütünde, Kültür Bakanlığı kararı 
ile döner sermaye ive t lj I en 'her 'birimde «Döner Ser
maye İşletmesi» kurulur. Dener sermaye işleımeleri 
•mali Ve yönetsel açıdan. Döner Sermaye İşie'tmeii 
Meılkez; Müdürlüğüne bağlı olarak çalışuiar. 

ıSayman Maliye Bakanlığınca atanır. 
iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 

Üye?., Yok. 
jMadd'eyli oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Madde ka'bul edilmiştir. 
Ayrıcalıkla^ :' 
Madde 7. — Kültür Bakanlığı döner sermayesi; 

1Ö5Q sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2490 sa
yılı Artırıma - EUcfsiHtme ve İhale Kanunu ile bu ka
nunların ek ve değişiiklüklerfi hükümlerine bağlı değil
di;. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayrn 
Üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmişjtir. 

Hesap Yılı ve Hesapların Denetimi : 
(Madde 8. — KüMr Bakanlığı döner sermayesi 

hesap yılı, mali yıldır. Küiltür Ba'kanığı, hesap yılını 
imleyen 4 ay içinde döner sermaye hesaplarını, bilanço 
ive eklerini gelir ve gider belgeleri ile brrleklte Sayış
tay'a, bilanço ve eklerinin onaylı 'birer örneğini de 
Maliye Bakanlığına gönderir. 

'BAŞKAN — Madde üzerin'de söz isteyen Sayın 
Üye?.. Yok. 

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

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Çeşitli. Hükümler : 
Madde 9. —• Döner sermaye ile iligili her türlü 

mali ve yönetsel işi emlerin nasıl yürütüleceği Kütür 
ve Maliye Bakanlıklarınca birl.ik.te düzenîecek 'bir 
yönetmelikle saptanır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinide söz isteyen Sayın 
Üye?.. Yoik. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul ddilmişjtir. 

•1Q ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10,. - Döner sermayeye ait malla1;' Dev

let malı kapsamı içinde'dir. 
iBAŞKAN — Madde üzeriride söz isteyen Sayın 

Üye?.. Ydk. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler'.. Madde kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 15 Temmuz 1953 tarih ve 6152 

sayılı Kanunla değiştirilen, 3340 sayılı Müzelerle 
Örenyerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret 
Hakkındaki Kanun ile 10 Haziran 1949 tarih ve 5441 
sayılı Kanunun, 14 Temmuz 1970 tarih, 1310 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 1 ni maddesi ve aynı tarih 1309 
sayılı Kanunun 25 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

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

12 nci maddeyi okuituyorum. 
Madde 12. — Bu Kanun yayımı gününde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

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

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

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste 
yen sayın üye?. Yok. Tasarının tümünü oyların;: ı 
arz eıdiyoruım. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KIŞLALI 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, izin .verirseniz 
teşekkür etmek •istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye tasarısının, si
zin oylarınızla yasalaşma aşamasına gelmesiyle Ba-
kanlığümız, işlevini daha hızlı ve daha sağlıklı bir bi
çimde yerine getirme açisıridan yeni bir olanak elde 
etmiştir. Bize bu olanağı verdiğiniz için şükranlarımı 
ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

5. — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/5; C. Senatosu : 
2/161) (S. Sayısı ': 941) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığınla 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Ka
nununun 19 nou Maddeisinin Değiştirilmesi hakkın'da 
Kanun Teklifi ile korn«yonuımuz:un Raporu broıvmrş 
ve sayın üyelere 'dağiitrlmış 'bulunmak'taidır. 

Komisyonumuz, anılan teklifin bir an önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden, Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilMe görüşülmesi hususunda istemde bulunul
masına da karar vermiştir. 

(1) 941 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Adı geçen teklifin, «Gelen Kâğıtlar» dan günde
me alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimin, gö
rüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilMe görü-
şülmecini arz ve teklif ederim. 

Sayg. var imla. 
Bütçe ve Plan 

Komisyonu Eaşkanı 
Hasan Güven 

BAŞKAN — 941 sıra sayılı Kanun teklifinin, 
«Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini.' 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından teklif reddedildiiği için, Ko-
miıyon Raporunu okutuyorum, ivedilik kararı al
maya lüzum yoktur. 

Hükümet ve Komisyon?... Hazırlar. 
Raporu okutuyorum. 
(Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Raporu dinlediniz. Kanun teklifinin 

•tıiiımü üzerinde söz isiteyen sayın üye?.. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bur?a) — Söz 

istiyorum efendlim. 
BAŞKAN — Sayın Şebip Karamullaoğlu, buyu

runuz efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; 

Bu Yasa teklifinin ne için getirildiğinin nedenini 
öğrenemedim. Çünkü, değiştirilmek istenilen 4250 sa
yılı Yasa, doğrudan doğruya alkollü içkilerin yapı
mıyla ilgilidir. Alkollü içkiler bilindiği gibi, hafif al
kollü ve ağır alkollü içkilerdir. Tekel, ister hafif al
kollü içkiyi, ister ağır alkollü içkiyi yaptıktan sonra 
karışamaz. Onların satılma yerini, istihlâk yerini, 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu tayin eder, 
onun tüzüğü tayin eder. 

Şu halde, bu 4250 sayılı Yasa olmasa bile polis, 
önleyici zabıta bakımından gerek hafif alkollü içki
yi, gerekse ağır alkollü içkinin nerelerde satılacağı
nı ve kimlerin satacağını ve satılmak için ruhsat ge
rektiğini esaslara bağlar; nitekim bağlamıştır. Siz, bu 
4250 sayılı Yasayı değiştirseniz bile, yine polis, idare 
bu alkollü içkilerin izne bağlı olarak satılacağını emre
der; bu Yasaya uygundur. Siz 40 tane kanun çıkarsa
nız, «Bira alkollü içki değildir» deseniz, yanılmıyor
sam 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda bile, 
bir içkinin, hatta bir meşrubatın diyelim, alkollü olup 
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olmadığını ancak laboratuvar tayin eder, yasa merci
leri tayin etmez. 

Siz ne derseniz deyiniz, bira alkollüdür; fakat bi
ranın izinsiz satılacağı, ruhsatsız satılacağı hakkında 
4250 sayılı Kanunu değiştirseniz bile bir fayda sağla
maz. Çünkü, yanılmıyorsam 1936 senesinde merhum 
Atatürk'ün sağlığında bir müşterek büyük kararname j 
çıkmıştır. O kararnamede, «Bira, şarap ve hafif alkol- j 
lü içkiler, lokantaların dışında da satılabilir» denmiş- I 
tir. ! ! i 

i 

Şu halde, ağır alkollü içkiler, lokantalarda satılır, j 
lokanta şartını taşımayan yerlerde ağır alkollü içkiler \ 
satılmaz. Ruhsat almak kaydıyla bira, şarap emsali \ 
yerlerde satılır; durum bundan ibarettir. j 

Şu halde, 4250 sayılı Kanunun değiştirilmesine ge- I 
i 

rek yoktur. Bütçe Komisyonunun raporu bir açıdan i 
doğrudur. Bu teklif, arz ettiğim noktalardan redde- ] 
dilmelidir, çünkü abesle meşgul olmak demektir. ; 

Hafif alkollü içkiler izinle satılır, izne bağlı ola- ; 
rak satılır. 2559 sayılı Kanun ve Nizamnamesi bunu 
emretmiştir. Siz, «Bira alkollü içki değildir» deseniz, 
yine polis bunu tahlil ettirir, alkollü olduğunu görür- j 
se, «Alkollü içkidir, izne bağlı olarak satılır» der; ama ". 
nerede satılır?.. Lokanta şartı aranmaz. j 

Bu, hukuki ciheti böyle olmakla birlikte biz, bu
rada bira ile meşrubatçılar arasında müsaade buyu- j 
run da bir tercih yapmayalım. 

Şimdi, birayı çoluk çocuk da içiyor, doğru. Bunu j 
önlemek için, dediğim gibi, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu ve İçkili Yerler Yönetmeliğinin j 
maddelerini işletmemiz lazım. Yoksa, siz, «Bira al- J 
kollu içkidir» deseniz dahi, bu 4250 sayılı Yasanın \ 
değişikliğiyle neticeye varamazsınız. i 

Bira, izne bağlı olarak satılır, ağır alkollü içki de- I 
ğildir, lokantalarda satılmaz, belli şartlara uyularak ga- I 
zinolarda, kahvelerde, plajlarda satılır. Bira. bir za- j 
rurettir. Onun için kendimizi zorlayarak meşrubatçı
larla biracılar arasına girip, beyhude kendi otorite
mizi zedelemeyelim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İrmak. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Siz de söz mü istiyorsunuz?.. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Bendeniz de söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben, bu kanun vesilesiyle iki noktaya Yüksek He
yetin dikkatini çekmek istiyorum. Alkolün her türü
nün istihlaki memlekette endişe verici boyutlara ulaş
mıştır ve bilhassa bizi endişelendiren taraf, alkolün 
gençlik arasında büyük bir hızla yayılmış olmasıdır. 
Buna karşı mücadele Devletin, bütün kurumların, he
pimizin ve bilhassa eğitimin vazifesidir. Bu vazifenin 
gereği gibi yapılmadığı intibaındayım. Özellikle son 
yıllarda Devlet Radyo ve Televizyonunun her türlü 
alkollü içkiler üzerinde bir nevi teşvik edici, methe-
dici rol oynaması, Devlet parasıyla kurulmuş olan bu 
müesseseye hiçbir suretle yakışmamaktadır. Ne ya
pıp yapıp eskilerin, büyüklerimizin «Ümm-ül-habais> 
dedikleri her türlü habasetin anası olan alkole karşı 
çok sistemli bir mücadele vermek mecburiyetindeyiz. 

Bu mücadele, eski devirlerde zaman zaman yapıl
mış ve hayırlı neticesi alınmıştır ve bazı yıllarda al
kol istihlakinin bu toplu mücadele sayesinde, yanı 
terbiyevi, inzibati, ahlaki, hepsi beraber iyi neticeler 
verilmiştir; fakat zamanla bir gevşeme olmuştur; yani 
liberalizm havası içinde «Bırak yapsınlar, bırak etsin
ler»; ama bu bir liberalizm mevzuu değildir; memle
ketin atisini tehlikeye sokacak bir mevzudur. Son de
rece dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Bu bir hürri
yet meselesi değildir. Hürriyetin kötüye kullanılması
dır, en kötü şekilde kullanılmasıdır. 

Rakamlara göre, memlekette her türlü içkinin is
tihlaki korkunç boyutlara ulaşmıştır ve hız hiçbir yer
de durmadan süratle dikine yükselmektedir. Bu çok 
endişe verici bir durumdur. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bir de, Yüksek Heyetinizi ilmi bir hatadan tenzih 

etmek istiyorum. İçkilerin alkolsüzü yoktur. Belki de
rece bakımından ancak fark vardır. Biralar, bildiği
miz sar. bira c/c 4 - 5, siyah bira % 8 - 10 alkol ih
tiva eder. Hafif şaraplar da bunu takip eder; c/c 10' 
dan başlar CA 20'ye kadar yükselir ve nihayet onun 
üstünde de likörler ve diğer ağır içkiler ki, % 40 - 50' 
yi kadar bulan, bizim rakıda olduğu gibi % 40 - 45 
derecesine varan vahim içkiler silsilesi gelmektedir. 

Onun için, bir ayrıcalık yapmadan, umumi bir 
anti - alkolik mücadelede memleketin, Parlamentonun, 
terbiyevi kurumlarımızın birleşmesi, şuurlu bir müca
dele yapması lazımdır. Elbette bu sadece yasaklama 
tedbirleriyle mümkün değildir. Parkların yapılması, 
çocuk bahçelerinin yapılması gibi, belediyelerin alaca
ğı bir çok tedbirler bunun içerisindedir; fakat zaman 
olmuştur, bu tedbirler beraber alındığı zaman hayırlı 
neticesi görülmüştür. Yine öyle bir devreye dönmek 
zamanı gelmiştir. Çünkü, hepiniz gibi ben de memle-

— 962 — 
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keti gezip dolaşıyorum ve endişe duyuyorum. Çok ge
niş bir artış var ve buna karşı da asıl büyük müeyyi
de olan kamu efkârının reaksiyonu azalmıştır. Bunu 
hürriyetin tabii bir neticesi gibi hoşgörmeye doğru gi
den kamu efkârımızda bir yumuşama, marazi bir tu
tum başgöstermeye başlamıştır. Halbuki en büyük za
bıta kamu efkârının göstereceği tepkidir. «Büyükleri
miz istemez» şeklindeki mevcut olan ananevi zabıtamız 
asırlar boyu burada güzel tesirini yapmıştır. Şimdi bu 
nevi zabıtaların da gevşemekte olduğu görülüyor. Bu
na karşı da mürebbilerin, ana - babaların, mekteplerin 
dikkatini bu kürsüden bir daha çekmek istiyorum. Ka
nun yapıcılarının da alkole karşı çok ihtiyatlı olmala
rını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurunuz. 
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

Başkan, değerli senatör kardeşlerim; 
Hocam biraz zühule uğradı gibi geliyor bana. Bi

ranın muhtelif çeşitlerinde % 2,5'la % 6 arasındadır 
alkol derecesi ve bira eğer alkollü içki sayılacak olur
sa, 32 senelik çocuk doktoruyum, biz annelere süt ge
tirsin diye bira tavsiye ederiz. 

SADÎ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Yan
lış yapmışsınız o zaman efendim. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Devamla) — Hocam, 
yanlış okutmuşsunuz o vakit. 

Yani, mekteplerde de artık çocuklara veyahut biz 
de hela aralarında herhalde bira içeceğiz. Talebelikte 
sigarayı hela aralarında içerdik. 10 sene Arap ülkele
rinde çalıştım, doktor olarak. Şans alcol, \vithout al-
col, budun kuhul (Arapçası) bira satılır ve bütün Arap 
ülkelerinde, Müslüman ülkelerinde de bira serbest sa
tılır. Onun için Komisyonun kararı yerindedir. Bira
nın alkol sayılmayacağı kanaatindeyim 32 senelik he
kim olarak. Hocam gelsin cerhetsin. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, buyurun efendim. 
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarları 

Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun teklifi ile ilgili düşüncelerimi arz etmek 
üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözle
rime başlarken hepinizi hürmetle selamlarım. 

Bendeniz bu Kanun teklifinin, Millet Meclisin
den geçen metnini mütalaa ettim. İspirto ve ispirtolu 
içkilerle ilgili bu teklifte, bunların izne tabi olmasını, 
rastgele yerlerde satılmamasını temin etmek amacını 
güttüğü açıktır. Tabii, bu konuda Cumhuriyet Sena
tosu Komisyonu, bu konunun Yüce Senatomuzun da 
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tasdikini, tasvibini alarak Millet Meclisine iadesi yo
kunda çoğunlukla bir karara varmış olduğu anlaşılı-
ycı 

Bendeniz şahsi kanaatim odur ki, bu Kanun tek
lifinin Yüce Senatonuzda oldukça etraflı görüşülme
sinde fayda vardır. Filhakika, bir sayın arkadaşım, 
biranın zaruret olduğu cümlesini kullandı. Bendeniz 
belki yanlış anlamış olabilirim, belki de bir sürçü li
san olabilir. Diğer bir sayın doktor arkadaşımız da, 30 
yıllık hekim olması itibariyle bunun faydalı olacağı
nı müdafaa buyurdular; fakat kendilerinden daha ön
ce burada, yüce huzurunuzda düşüncelerini takdim 
eden bir hocamız, bunun faydalı olmadığını, hatta za
rarlı olduğunu buyurdular, «Atalarımız fenalıkların» 
hatta çok affedersiniz, «Murdarlıkların anasıdır» di
ye bir ifadede bulundu. Bu söz, hakikaten doğrudur. 
Hazret Peygamber Sallallahü Aleyhi Vesellem Efen
dimiz öyle buyurmuştur. Bununla birlikte, şimdi bu 
hususta bendeniz yüksek müsamahanıza güvenerek 
düşüncemi arz etmek istiyorum. 

Müteaddit zamanlar, bu konu, bu yüce kürsü
lerde müzakere edildi, (Bu kanun teklifiyle değil de) 
içkinin zararlı olma keyfiyeti. Ancak, bendeniz siz
lere bir misal arz etmiştim. Yeri geldiği için tekra
rında fayda mütalaa ediyorum. Affınıza iltica ediyo
rum. Konu şu : 

Meşhur tarihli Thomby «Avrupayı bugün iki bü
yük tehlike tehdit etmektedir. Bu iki tehlikeden biri 
si fizikidir, diğeri ruhidir. Fiziki tehlike, Avrupa al
koliktir. Alkol Avrupayı tehlikenin kenarına getirmiş
tir. İkinci tehlike de, Avrupa bencildir, ırkçıdır. Bu 
ırkçı düşünce de Avrupayı yine uçurumun kenarına 
getirmiştir. Eğer Avrupa, Müslümanlığa düşman ol
masa da, Müslümanlığı bilmiş olsaydı, bu yönde İs
lam dininin esaslarından istifade ederdi. Çünkü, İsla
miyet alkolü yasak etmekle mensuplarını bu fiziki 
tehlikeden korumuş, ırkçılığı yasak edip, insanların 
birbirini eşit, Müslümanların birbirleriyle de kardeş 
olduğunu bildirmekle de insanlar arasında gerçek mü
savatı ve böylece tesanütü sağlamıştır.» diyor. 

Şimdi bendeniz de isterdim ki, bir tabip olarak kıy
metli arkadaşımız burada bunun zararını dile getir
miş olsaydı. 

Değerli senatörler; 
Eğer biz gerçek ilme inanıyorsak, (Hepinizin en 

az bendeniz kadar inandığına eminim) mesela bugün 
modern kimya, alkolün insanın ruhi yapısında, insan
daki genetik varlıklarda zarar meydana getirdiğini 
ifade etmektedir. Hatta biz bunu, bugün Türkiye* 
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mizde fiziki bakımdan, sosyal bakımdan düşündüğü
müz zaman; Allahaşkına trafik kazalarının acaba kaç
ta kaçı alkolden olmaktadır; bunu sizler takdir buyu
rursunuz. O halde vatandaşımızın sağlığını, vatandaşı
mızın iyiliğini, vatandaşımızın sıhhatini korumak için 
de alkollü içkilerden sakınılmasında bendeniz şahsen 
lavda görürüm. 

Müsaade buyurursanız bir ciheti daha belirtmek 
istiyorum. Alkol, insanda maalesef ahlaki yönde bir 
gevşeklik ve insandaki birtakım meziyetleri de tah
rip ettiği hepinizin yüksek malumlarıdır. Binaenaleyh, 
bu memleket evladının hakikaten meziyetli insanlar 
olduğunu hamdolsun hepimiz biliyoruz. Bunların, bu 
yüksek meziyetlerini korumak için sadece sınırlandır
mak değil, bendenizin naçiz kanaatim, bunları önle
mek de büyük fayda vardır. 

Bir de Komisyon kararında özel sektörden bahse
diliyor. Onlar ne olacak?.. Onlar, faydalı gıda mad
deleri yapsınlar, başka türlü istihsal elde etsinler. 
Memleketin yararına olacak iş yapsınlar. Yüce Sena
tomuz, elbette onlara kanun çıkarmakla yardımcı ola
caktır. 

Sayın Kültür Bakanımızın da burada bulunması 
itibariyle kendilerinden bu Kanun teklifi münasebe
tiyle bir hususu yüksek huzurunuzda istirham ediyo
rum. Sayın Irmak hocamız da işaret buyurdular; bu 
alkollü içkilerin Türk milletinin edebine aykırı rek
lamların yapılmasına imkân vermesinler. İnsanı, ha-
1-'katen maddeten ve manen yükselten şeylerin rek-
Lmında fayda vardır. Kültürün yayılmasında fayda 
vuidır. İlim ne kadar derinleşirse, insan o kadar yük
selir; ama içki reklamı yapıldığı zaman, (Yüksek hu
zurunuzda kemali ciddiyetle affınıza iltica ederek arz 
ediyorum) bendeniz hicap duymaktayım. Binaenaleyh, 
bu gibi şeylerin yayılmasına, reklamlarının yapılması
na da hassaten Kültür Bakanımız imkân vermeme
lidir. Halbuki bu teklif, sadece sınırlı olması yolunda 
bir tedbirdir. Bendenizce bu tedbir yeterli değildir. Bu 
tedbir alınmalıdır; fakat naçiz kanaatim odur ki, in
sanın manevi duygularını da rehavete, hatta bir yö
nü ile tahribe vesile olan alkollü içkilerin tamamının 
yasağında milletimiz için, milli bünyemiz için fayda 
görürüm. Binaenaleyh, bu teklif Millet Meclisimiz
den geldiği gibi, Yüce Senatomuzda kabulü husu
sunda delaletlerinizi, reylerinizi istirham ediyorum. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş 

kan, sayın senatörler; 

Görüşmekte bulunduğumuz teklif, Bütçe ve Plan 
Komisyonunda isabetli bir kararla geri çevrilmiş bu
lunmaktadır. Bizler birayı yasaklamak lüzumunu his
settiğimiz zaman, korkarız ki, bunun arkasından aynı 
şekliyle çikletin dahi, şıranın dahi yasaklanmasını öne
ren tekliflerle karşı karşıya geleceğiz. 

Bugün piyasamızda, gençlerimizin ağzında çiğnen
mekte bulunan Amerikan menşeli sakızlarda dahi, be
lirli nispet içerisinde alkol bulunmaktadır. Yaptığımız 
incelemelerde, istatistik bilgilerin içerisinde biranın sa
tımından bu yana, meyhanelerin dışındaki biranın sa
tımına izin verilen yerlerde sarhoşluk fiillerinin işlen
diğini ve arttığı yönünde bir bulguyla karşı karşıya 
gelmemekteyiz. 

Şu halde, ülkemiz turistik bir ülke olma aşama
sına gelmiş, havaalanına inen, otellere gelen turist 
lerimizi ilk etapta bir yasakla karşı karşıya bıraktığı
mız zaman, beklemekte bulunduğumuz dövizlerden 
mahrum kalacağımız da bir gerçektir. 

Gençlerimizi biz spor salonlarına, kütüphanelere 
sevk edemediğimiz bir ortamın içerisinde, bu tesis
leri kuramadığımız bir ortamın içerisinde gençlerimizi, 
bizatihi meyhaneye götürme zorunluğunu hissettir
mekten öte bir davranışın içerisine girmeyeceğiz. Zi
ra, bu gençlerimiz birtakım ihtiyaçlarını aldıkları bira 
nın cevabında bulabilmektedirler. 

Bunun yanı sıra, yine 8 aya yakın bir zamandan 
bu yana ülkemizde kahve de bulunmamaktadır. Köy
lerimize gittiğimizde, köydeki vatandaşlarımızın bize 
ikramı olan çayın yanı sıra, o köyün muhtarı köy 
halkından daha fazla bir ikramda bulunayım diye ça-

i yın yanı sıra, bira ikramında bulunmaktadırlar. 

Bizler birayı yasakladığımız zaman, Ankara'nın içe
risindeki pek çok yerlerin kapanması zorunlu hale ge
leceği gibi. ülkemizde de bu nevi ticarethanelerde or-

ı tadan kalkacaktır ki, bu atılım yanlış bir yöntemdir. 
Bütçe ve Plan Komisyonumuzun aldığı karar isabetli
dir. o yönde oy kullanılmasında zorunluluk olduğu 
kanısındayım. 

Dinlediğiniz için saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Paker. 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya ) — Sayın Baş-

'kan, muhterem senatörler; 
Bütçe ve Plan Komisyonunda bu Kanun Teklifi 

görüşülürken sekiz sayın senatör bulunmuş, biri mu
halif kalmış, yedisi reddine karar vermiş, bu arada 
yedi senatör de bulunmamış, bunlardan Kontenjan 
Senatörü ve Tabii Üyeler de dahil tab'iatiyle. Yasa 
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teklifi Meclisten geldiği şe'kliyle değil de, kahir bir 
ekseriyetle değil, bir kişi muhalif, yedi kişinin müs
pet oyu ile reddedilmiş oluyor. Binaenaleyh, bu 
sayı dahi bizi düşündürmeye kâfi gelir kanaatinde
yim., 

Mecliste uzun uzadıya müzakereler yapılmış, mü-
zâkereleriin bir kısmını da ben takip etmiştim. İkti
dara mensup milletvekillerinin bir kısmı dahi t>u ka
nunun lehinde söz almışlar ve konuşmuşlardı. 

Sayın arkadaşım Lütfi Doğan'ın bu mevzudaki 
görüşlerine ben de iştirak ediyorum. Bu kanunun tek
rar Meclise gönderilmesinde çeşitli faydalar müla
haza ediyorum. Artık bugün için bira, içki midir, 
değil midir; bunun münakaşasını dahi etmeye lüzum 
yok. Belki bir şişe bira içince sarhoş olmayabilirsi
niz ama, nihayet bunun sayısını artırdığınız zaman 
pekâlâ sorhoş olmak mümkün. Bira, meyva suyu de
ğildir ve sarhoş ettikten sonra da, cemiyete çeşitli 
zararlar tevlit ettiği hepinizce bilinen bir hakikat
t i^ 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu itibarla bu kanun teklifinin Meclisten geldiği 

şekiMe kabul edilmesini ve Bütçe ve Plan Komisyo
nundan gelen şeklinin reddedilmesi istikâmetinde oy 
kullanılmasını ben de rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Raporu oylayacağım. Rapor kabul edildiği tak

dirde kanun teklifi reddedilmiş olacaktır. Reddedildi
ği takdirde, Millet Meclisi metni müzakereye alına-
cakfıı% 

Raporu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Rapor kabul edilmiştir. Kanun teklifi 
reddedilmiştir. 

6. — 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Anaya
sa ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu. {M. Meclisi : 2/528; (C. Senatosu : 2/157) 
İS. Sayısı: 937) (1) 

(1) 937 Sıra Sayılı basmayazı Tutanağın sonuna 
aklidir. 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi tabedilip sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınarak, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

" Geçici Komisyon Başkam 
Çorum 

Safa Yalçuk 

BAŞKAN — 937 sıra sayılı kanun teklifinin Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edİlmiştür. 

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

Hükümet ve Komisyon.. Yerlerİndeler. 
618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi ve Geçidi Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından beşer 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
runun okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyo
rum ; 

Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?., 
Yok. 

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

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Teklifti 

Madde 1. — 618 Sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Bu yasanın 2 nci maddesinde adı 
geçen tüzüklerde sayılan yasaklarla bu yasanın diğer 
maddelerinde sayılan yasaklara : 

a) Bir tek insan gücünü aşmayan ve süreklilik 
göstermeyecek biçimde aykırı hareket edenler hak
kında, beşyüz liradan oribin liraya kadar para cezası 
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verilir. Eylemin ikinci defa yinelenmesi halinde, ve
rilecek para cezası üç katına kadar artırılabilir. 

Eylemin ikiden çok yinelenmesi halinde yukarıda
ki fıkrada artırılarak verilen para cezasından başka, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası da hükmolunur. 

b) Deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayık
hane, tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza, umu
mi deniz hamamları, plaj, tesisleri ve benzeri tesisler 
yapmak yasaktır. Bu yasaklara uymayanlarla kıyıları, 
denizi ve çevreyi kirletici nitelikte olsun olmasın sair 
tesisler yapmak, denizi doldurmak, pasekül, moloz, 
safra, fabrika artıkları, süprüntü ve benzeri her türlü 
kirletici şeyler atmak, lağım bağlamak, gemilerin sin
tine ve balast sularını boşaltmak suretiyle aykırı ha
reket edenler hakkında 20 000 liradan 500 000 liraya 
kadar para cezası verilir. Eylemin ikinci defa yine
lenmesi halinde, verilecek para cezası üç katına kadar 
artırılabilir. 

Eylemin ikiden çok yinelenmesi halinde yukarıda
ki fıkrada artırılarak verilen para cezasından başka bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası da hükmolunur. 

c) Eylemin ve zararın ağırlığına göre para ceza
isi kararını vermeye ve yerine getirmeye Liman Baş
kanlığı yetkildir. 

Hapis cezası sulh ceza mahkemesince hükmolu
nur, 

Yabancı gemilerin para cezaları döviz olarak tah
sil edilir. Para cezasının, kararın kesinleşmesini müte
akip üç gün içinde ödenmemesi halinde Liman Baş
kanlığı, mahalli Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla icra 
memurlarına başvurarak, kirletme vasıtaları üzerine 
haciz koydurabilir. Bu halde para cezasının tahsili 
için İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre hacizli 
mal paraya çevrilir. 

Görevlilere karşı suç işlenmesi halinde failler res
mi sıfatı haiz olan zabıta yetkilileri aleyhinde cürüm 
dşlemiş gibi cezalandırılırlar. 

Eylemin daha ağır bir cezayı gerektirmesi veya 
bu yasaya göre hapis cezası verilmesinin gerekmesi 
hallerinde, soruşturma ve kovuşturma, zaman ve yer 
koşulu aranmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçluların 
Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine tabidir. 

Cumhuriyet Savcılığı olaya resen veya yasak ko
yan mercilerin veya semt sakinlerinin ihbar ve şikâ
yetleri üzerine el koyar. Liman Başkanlığının yazılı 
başvurusu müdahil olma istemi niteliğindedir. 

Sulh Ceza Mahkemesince hapis cezasına ilişkin 
olarak verilen kararlar aleyhine Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baş
vurulabilir, 

Eylemin ikinci defa yinelenmesi halinde Liman 
Başkanlığınca verilen para cezalarına ilişkin kararlar 
hakkında bu Yasanın 14 ncü maddesi hükümleri uy
gulanır. 

Eylemin ikiden fazla yinelenmesi üzerine Sulh Ce
za Mahkemesince karar verilmesi gereken hallerde, 
Liman Başkanlığınca verilen para cezasına ilişkin ka
rara itiraz olunamaz. Ancak mahkemece beraet kara
rı verilmesi ve kesinleşmesi halinde tahsil edilmiş bu
lunan para iade olunur. Eylemin yinelenmesinden 
amaç Yasadaki yasakların herhangi birinin yapılması 
anlamına gelir. 

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

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Kime efendim? Komisyona mı? 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Irmak. 
SADİ İRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bu maddenin (b) fıkrasında «Deniz kıyılarında iske
le, rıhtım...» vesaireden bahsedilmektedir. Acaba bu 
kanun öyle geldiği için, sadece liman sahası olan kı
yıları mı kastediyor?.. Yoksa, bilumum sahilleri mi?.. 
Bunun tavzihi için lütfen Komisyonun burada söz 
almasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİLMİ NAL-

BANTOĞLU (Erzurum) — Bilumum sahillerde tabii, 
Görebilirse tabii, liman başkanı. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Yani, bütün liman sahası dışındaki bütün sahiller 
dahildir, değil mi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİLMİ NAL-
BANTOĞLU (Erzurum) — Evet efendim. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Oldu, teşekkür ederim; böyle olması doğrudur. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 2. — 618 sayılı Kanunun 16 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 16. — Bu Kanun kapsamında yazılı ceza

larla ilgili maddeler, caydırıcı ve önleyici olup, Ka
nunun 2 nci maddesinde anılan tüzüklerle herhangi 
bir hareket Ceza Kanununa göre daha ağır bir ceza
yı ve tazminatı gerektiriyorsa ait olduğu mahkemeler
ce gereği yapılmak üzere savcılığa bildirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın • 
üye?.. Yok. 

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

Geçici Madde 1. — Halen liman reisliğinin ya
sak ettiği yerlerde denizli kirletme durumunda olan
lardan, 

a) Hareket halinde 'bulunanlar denizi kirletme 
durumlarına derhal son vereceklerdir. 

b) Kara tesisleri ve sabLt olanlar ise azami iki 
yıl içinde gerekli sıhhi tesisleri kurmak suretiyle 
denizi kirletme durumlarına son vermeye mecbur
durlar. 

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

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

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

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça
lış'm Bolu Hinde 1979 yılı içinde yapılacak içme suyu 
ve köprüler için ayrılan tahsisatlara dair soru öner
gesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To-
puz'un yazdı cevabı. (7/1103) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Aşağıdaki hususların Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu arz ederim. 9.5. 1979 ,., 

Bolü Üyesti 
Orhan Çalış 

Yazılı soru : 
1. 1979 yılı için Bolu vil'ayetince teklif edilen köy 

yolu, içme suyu, ve köprü teklifleri istikşaf, proje, 
inşa v.s. dahil) 

(*) Eki : Önerge yanıtı 1 dosya Kanunlar Mü
dürlüğünde dosyasındadır. 

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

Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Ticaret, 
Ulaştırma ve Adalet bakanları yürütür. 

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

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

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

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif değiştirilerek kabul edildiği için, Millet 
Meclisine gidecektir, 

Gündemimizdeki maddelerle ilgili komisyon baş
kanları burada olmadığından, yarın 20 . 6 . 1979 Çar
şamba günü Türkiye Büyük Milldt Meclisli Birleşik 
Toplantısı olduğundan ve bu toplantının ne kadar 
süre devam edeceği şimdiden bilinemediğinden, 
21 . 6 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.10 

2. Bakanlıkça 1979 yılı için Bolu ili için kalbul 
edilen köy yolu, içme suyu köprüler ve buinlara ay
rılan tahsisatlar. 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 12.6.1979 

Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 06.-05/237-6013 

İvedi ve günlüdür. 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 14 . 5 . 1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka, 
Md. 01080/06.212.00243 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın 
Bakanlığıma yönelttiği, Bolu ilinde 1979 yılı içinde 
yapılacak içme suyu ve köprüler için ayrilan ödenek-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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lere ilişkin yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte su-
nulmuştuı*. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Ça-
lış'ın, 1978 yılında Bolu ilinde yapılması teklif edi
len köy yolu, içme suyu ve köprülere dair soru öner
gesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To
puzun yazılı cevabı. (7/1106) 

9 . 5. 1979 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu arz ederim. 

Bolu Üyesi 
Orhan Çalış 

Yazılı soru : 
1. 1978 yılında Bolu Vilayeti tarafından teklif 

edilen köyyolu, içme suyu ve köprü teklifleri (istikşaf, 
proje, inşa vs. dahil) 

2. Bakanlıkça 1978 yılı iç'in kabul edilen köy yo
lu, içme suyu, ve köprüler. 

3. Aynı yıl vilayetçe teklif edilen ek program
lar (yol, su,köprü için) ve Bakanlıkça kabul edilen
ler. 

4. Yukarıda zikredilenlerin 1978 yılında gerçek
leştirilenler. (İl, bölge ve Bakanlıkça gerçekleştirilen
le!' dahildir.) 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 12.6.1979 

Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 06-05/238-6014 
İvedii ve günlüdür. 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 14 . 5 . 1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka. 
Md. 0/083-06.212.00240 sayılı yazınız : 7/1106 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan Çalış'ın 
Bakanlığıma yönelttiği, 1978 yılında Bolu ilinde yapıl-

Ekler : Önerge yanıtı üç takım Kanunlar Müdür
lüğünde dosyasındadır. 

ması teklif edilen köy yolu, içme suyu ve köprülere 
ilişkin yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunul
muştu^ 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler 
Balkanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu nun, 1979 malî yılı bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuzun yazdı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı bütçe

siyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Oımhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

TC 
Köy İşleri ve Kooperatifler 12.6.1979 

Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 06-05/239-6015 
İvedi ve günlüdür. 

Konu : Yazılı soru önergesi, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Tarihsiz ve 01086-06.212.00248 sayılı yazı

nı/! : 7/1107 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hikmet As-
lanoğlu'nun, Bakanlığıma yönelttiği 1979 mali yılı 
bütçesli ile Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin neler 
olduğuna dair yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Köy İşleri ve Kooperatif'Ier 
Bakanı 

Ali Topuz 

Eki : Önerge yanıtı üç takım Kanunlar Müdüre 
, lüğünde dosyasındadır? 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

77 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 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 Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — 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» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arikan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri 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 sorusu. (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 sözlü 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 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararma 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 Etibank'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'nun, 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 sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş 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. (6/10.8) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrımın, 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 Aynm'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) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emamet-i Mukaddese» nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 t 4 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/45; C. Senatosu : 1/641) (S. 
Sayısı : 935) (Dağıtma tarihi : 8 .6 .1979) (C. Sena-
tosundaki bitiş tarihi : 27 .7 .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. — 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) 

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

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

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

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

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

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

9. — 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) 

10. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

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

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

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

15. — 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) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/83) 

17. — 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) 

18. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
n u 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 2 0 . 2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

19. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11.... 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 
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21. — 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. (C. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

22. — 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 saydı 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) 

23. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . ll>76 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altmok'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) 

24. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve-L-sayılı.Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek îpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 2 1 . 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 nci Ek) (Dağıtma tarihi • 19 . 3 . 1979) 

25. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
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Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve i sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 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) 

26. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 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) 

27. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 3 976 Tarih ve 36 sayılı 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) 

28. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karına 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 Gene! 
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) 

29. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 .-1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 

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

30. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu îzmir 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 Göksel'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) 

31. — 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 ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

32. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) İlhami 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 ile 
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) 

33. — 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 Ishak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 3 2 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2,1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri, (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 



34. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 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) 

35. — 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 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

36. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) ismail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile 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) 

37. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 t 3 i B 7 8 v e 20 . 2 . 1979 Tarihlitezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

38. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 

Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 .3 .1978 ve 20 .2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 . 1979) 

39. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 .2 .1978 ve 20 .2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 , 3 . 1979) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 .5 .1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 2 0 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

41. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5,1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

42. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19,6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20,6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
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Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(G Senatosu : 4/167) (S, Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3,1979) 

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

44. — 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. (G Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

45. —• Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana- | 

yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1637) (S. Sa
yısı : 929) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1594) (S. 
Sayısı : 930) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Ka-
raman'ın, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Y,n : ıs ( S ı r a Sayısı : 937) 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonlarından 5'er Üye Alınmak Suretiyle 
Kurulan Geçici Komisyon Raporu. (M. Meclisi : 2 /528; C. Sena

tosu : 2/157) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 327) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 26 . 4 . 1979 
Sayı : 1429 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24 . 4 . 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 618 
sayılı Limanlar Kanununun ban maddelerinin değiştirilmesi ve geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 3 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genci Kurulun 
24 . 4 . 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 327) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

24 . 2 . 1978 
618 sayılı Limanlar Kanununun bazı maddelerinin tadiline dair hazırlamış bulunduğum Kanun Teklifi 

aklice sunulmuştur. 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim, 
Saygılarımla. 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 
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G E R E K Ç E 

20 Nisan 1341 tarihinde 95 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 618 sayılı Li
manlar Kanunu 53 yıl öncesinin şartlarını en iyi şekilde kapsamaktadır. 

Ancak : 1925 yılından bu yana dünyanın değişen şartları, sanayiin aşırı şekilde gelişmesi, ticarette, nü
fus artışında, şehircilikte, turizmin dünya insanlarına cevap verdiği bir devirde, deniz ürünlerinden daha faz
la faydalanma ihtiyacı ve insan sağlığı yönünden denize duyulan aşırı ihtiyaç nedenleri ile meydana gelen 
zorlayıcı değişiklik, 

1925 yılından bu yana para değerinde meydana gelen aleyhteki değişiklik (cezalar bakımından), 
Denizlerin her türlü kamu görevlilerinin iyi niyetli çabalarına rağmen sorumsuzca kirletilmesi, doldurul

ması, deniz ürünlerinin neslinin tüketilmesine yönelik davranışlar işbu kanun teklifini gerektirmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

618 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair gerekçe: 
Maddenin aslında mevcut bulunan limanlarda umumi inzibat ve nizamın teminine ait tedbirleri gösteren 

hükümetçe tanzim ve yayınlanan nizamnamenin günün şartlarına uygun bir hale getirilerek uygulanması de
nizlerimizin ve denizciliğimizin geleceği bakımından daha yararlı olacağı düşüncesinden hareket edilerek sa
dece mevcut nizamnamelerin Hükümetçe yeniden hazırlanıp ilan edilmek suretiyle yürürlüğe konması düşü
nülmüştür. 

618 sayılı Kanunun dördüncü maddesi aynen sıralandıktan sonra sahillerimizin elden çıkmasına denizle
rimizin kirlenmesine başlıca sebep olan «Fabrika artıkları, atılmaz, lağımlar bağlanmaz, gemi sintineleri bo
şaltılmaz» ibaresi açıklıkla eklenmiştir. 

618 say.li Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesine dair. 

G E R E K Ç E 

Bu Kanunun maddelerine ve mevcut nizamnamelerin maddelerine uygun hareket etmeyenler hakkında 
uygulanan 5 ila 200 lira para cezası 53 yıl öncesinin şartlarına belki uygun düşmekle beraber anagerekçede 
de arz edildiği üzere günün şartlarının tamamen değişmiş olması denizlere zarar veren müessese ve şahısların 
çoğalması ve zarar miktarının büyük ölçüde artması, para değerinin 53 yıl öncesine nazaran çok düşmesi, 
kanuna ve bu kanuna göre tanzim edilmiş bulunan nizamlara uymayanları caydırıcı nitelik kazandırılması 
bakımından para cezalarının, artırılmasını ve hapis cezalarının konmasını zaruri hale getirmiştir. 

Bu maddedeki cezalar artırılmış ve hapis cezası konması teklif edilmiştir. 

618 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesine dair. 

G E R E K Ç E 

Bü maddeye dördüncü madde kelimesi ilave edilmiştir. Maddenin çalışmasını sağlamak amacını gütmek
tedir. 

618 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine ait değişiklik gerekçesi: Yürürlük maddesi olduğundan. 
618 sayılı Kanunun 20 nci maddesine ait değişiklik gerekçesi; Yürütme maddesi olduğundan, konmuş

tur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 937) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 27 . 4 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

327 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
26 Temmuz 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 gün. 
2. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Kom. 
3. — Dışjişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 13.6. 1979 

Esas No. : 2/157 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 . 4 . 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 26 . 4 . 1979 tarihli ve 1429 sayılı yazılarıyla Cumhuriyet 
Senatosuna havale edilmekle, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 5 . 1979 tarihli 66 ncı Birleşiminde, 
Anayasa ve Adalet, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından 
beşer üye alınmak suretiyle kurulması kararlaştırılan Geçici Komisyonumuzun 29 . 5 . 1979, 3 1 . 5 . 1979 
ve 12 . 6 . 1979 tarihli 1, 2 ve 3 ncü birleşimlerinde Ulaştırma, Adalet, Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulunmaları ile konu tetkik ve müzakere edildi. 

Geçici Komisyonumuz Millet Meclisinden gelen metni enine boyuna incelemiş ve ayrıca bir Altkomis-
yon teşkil ederek bazı maddeler üzerinde öncelikle ve titizlikle davranarak bir sonuca varmış, gerekli düzelt
meleri ve ilaveleri yapmıştır. Buna göre : 

1. 618 sayılı Limanlar Kanununun i nci maddesinin küçük 4 ncü maddesinde yapılan değişiklikler ay
nen 2 nci maddenin küçük 11 nci maddede tekrarlanmış bulunduğundan, 1 nci rmKİdenm küçük 4 ncü mad
desinin yasa metnindeki gibi bırakılmasının uygun olacağı neticesine varılarak metinden çıkarılmıştır. Ayrıca, 
bu değişiklik kabul edildiği takdirde, bir çok bakanlıkla, Ulaştırma Bakanlığı arasında uzun itilafa neden 
olacağı; bundan da önemli olarak, mahalli belediyelerin ve kuruluşların, en ufak bir iskele ve sahil duvarı yap
maları için dahi, Ulaştırma Bakanlığından izin alınması için Ankara'ya doluşarak, iş takibi yolunda Parla
mento önünde yeni yığınaklara ve bürokratik dar boğazlara neden olacağı düşünülmüştür. 

2. 2 nci maddenin küçük 11 nci madde, para cezası yanında hapis cezasını da kapsamaktadır. Halen yü
rürlükteki metin ise sadece para cezasını içerdiğinden, 14 ncü maddede de değişiklik yapılması düşünülmüş 
ise de; teklifte bulunmayan ve sadece para cezası için hükümler taşıyan 14 ncü madde değiştirilememiş 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 937) 
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ve 11 nci maddede gerekli ilaveler yapılmak zorunluluğunda kalınmıştır. Böylece 11 nci maddeye işlerlik ka
zandırılmış, yargılama usulüne, kanun yoluna, para cezasının tahsili usulüne açıklık getirilmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi 2 nci madde olarak, 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak, 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da kararlaştı
rılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Üye 
Sivas 

Muhittin Tayları 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 

Üye 
izmir 

Şeref Bakşık 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Üye 
İzmir 

Kâmran Erkmenoğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Şerif Tüten 

Üye 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 

Üye 
Kırklareli 

Beyti Arda 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Muş 

İsmail İlhan 

Üye 
Çankırı 

Gürhan Titrek 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Ergim Ertem 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 93T) 
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM TOPUZ'UN TEKLİFİ 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine ilişkin 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. —• Türkiye limanlarına girip çıkan bütün gemiler bu kanun hükümleri ile beraber her limanın 
kabına ve tahakkuk edecek fenni lüzuma göre demir mevkilerini, rıhtımlara yanaşma, ticaret eşyasının, bo
şaltma ve yükleme usullerini, yanıcı, patlayıcı maddelerin çıkarılacağı ve yükletileceği yerler ve zamanları, 
gemilerin limanlarda kalabilecekleri müddetler ile limanlarda umumi emniyet ve inzibatın teminine ait tedbir
leri kapsayan tüzükler, günün şartlarına uygun olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay 
içerisinde yeniden düzenlenir. 

MADDE 2. — 618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Liman reisliğinden resmi izin almadıkça deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, 
tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza, ve umumi deniz hamamları yapılamaz. 

Liman reisliğinin yasak ettiği yerlerde pasekül, moloz, safra, fabrika artıkları, süprüntü ve benzeri şeyler 
atılamaz. 

Lağımlar bağlanamaz. Gemiler sintine sularını boşaltamaz. 

MADDE 3. — 618 sayılı Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun 2 nci maddesinde adı geçen tüzüklere aykırı hareketi sabit olanlar ile 4 ncü 
maddede yazılı hususlara aykırı hareketi sabit olanlar yüz bin liradan on milyon liraya kadar para, üç ay
dan, üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. 

Tekrar aynı suçu işleyenlere işbu cezalar iki misli uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 037) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL | 
ETTİĞİ METİN 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 618 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 4. — Liman başkanlığına yapılacak mü
racaat üzerine Ulaştırma Bakanlığından izin alınma
dıkça, deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkha- i 
ne, tamirhane, fabrika, gemi söküm yeri, gazino (bilu
mum lokanta ve yiyecek maddesi satanlar), depo, ma- ı 
gaza, deniz hamamı ve plaj tesisleri yapılamaz. 

Liman başkanlığının yasak ettiği yerlerde pasekül, 
moloz, safra, süprüntü ve fabrika sıvı ve katı artıkları 
ile benzeri şeyler atılamaz. Lağım ve kanalizasyon 
bağlanamaz. Gemiler sintine sularını boşaltamaz.» 

MADDE 2. — 618 sayılı Kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde I 
adı geçen tüzüklerde sayılan yasaklarla bu Yasanın 
4 ncü maddesinde sayılan yasaklara uymayanlar hak
kında; 

a) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara mün- I 
feriden bir tek insan gücüyle ve devamlılık gösterme- I 
yecek şekilde uymayanlara, fiilin ağırlığına göre 500 I 
liradan 10 000 liraya kadar para cezası, eylemin tek
rarı halinde para cezası 3 katına çıkarıldığı gibi, 3 ay- I 
dan 1 yıla kadar da hapis cezası tertip olunur. | 

b) Yasada ve tüzüklerde sayılan yasaklara de
niz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, ta- I 
mirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza, umumi deniz I 
hamamları ve benzeri kıyıları, denizi ve çevreyi kir- I 
letici tesisler yapmak, pasekül. moloz, safra, fabrika I 
artıkları, süprüntü ve benzeri her türlü kirletici şeyler I 
atmak, lağım bağlamak, gemilerin sintine sularını bo- I 
şaltmak suretiyle uymayanlar hakkında meydana ge- I 
tirilen kirletmeye; çevrenin durumunun, icabında mey- I 
dana gelen zararın miktarına da bakılmak suretiyle j 
20 000 liradan 500 000 liraya kadar para cezasına 
hükmolunur. Eylemin tekrarı halinde para cezalan 3 I 
katına çıkarıldığı gibi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ce- I 
zası tertip olunur. I 

c) Eylemin tekrarı halinde para cezası liman baş- I 
kanlığınca ve hapis cezası mahkemece hükmolunur. I 

Suçun sûbut bulmaması halinde başka bir hükme I 
hacet kalmaksızın kesinleşmiş ilam ibrazı suretiyle alı- t 
nan para cezası iade edilir. I 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 618 Sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 11. — Bu yasanın 2 nci maddesinde adı 
geçen tüzüklerde sayılan yasaklarla bu yasanın diğer 
maddelerinde sayılan yasaklara: 

a) Bir tek insan gücünü aşmayan ve süreklilik 
göstermeyecek biçimde aykırı hareket edenler hak
kında, beşyüz liradan onbin liraya kadar para cezası 
verilir. Eylemin ikinci defa yinelenmesi halinde, ve
rilecek para cezası üç katına kadar artırılabilir. 

Eylemin ikiden çok yinelenmesi halinde yukarıda
ki fıkrada artırılarak verilen para cezasından başka, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası da hükmolunur. 

b) Deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayık
hane, tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza, umu
mi jdeniz hamamları, plaj, tesisleri ve benzeri tesisler 
yapmak yasaktır. Bu yasaklara uymayanlarla kıyıları, 
denizi ve çevreyi kirletici nitelikte olsun olmasın sair 
tesisler yapmak, denizi doldurmak, pasekül, moloz, 
safra, fabrika artıkları, süprüntü ve benzeri her türlü 
kirletici şeyler atmak, lağım bağlamak, gemilerin sin
tine ve balast sularını boşaltmak suretiyle aykırı ha
reket edenler hakkında 20 000 liradan 500 000 liraya 
kadar para cezası verilir. Eylemin ikinci defa yine
lenmesi halinde, verilecek para cezası üç katına kadar 
artırılabilir. 

Eylemin ikiden çok yinelenmesi halinde yukarıda
ki fıkrada artırılarak verilen para cezasından başka bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası da hükmolunur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 9? 7) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yabancı gemilerin para cezaları döviz olarak tah
sil edilir. 

Karşı gelinmesi halinde adı geçenler müzakkere 
ile başvurmak suretiyle mahalli cumhuriyet savcılık
ları delaletiyle mahalli icra memurluğu eliyle kirlet
me vasıtalarına tahsilata kadar olmak üzere haciz 
vazettirilebilir. 

İlgililere karşı gelinmesi, görevi başında zabıtaya 
karşı gelme suçunun tekevvününe sebep olur. 

Hakkında takibat yapılanlar, mahalli sulh ceza hâ
kimliğine itiraz edebilirler. Hâkim itirazı derhal ka
rata bağlar. 

Diğer cezalar bakımından 3005 sayılı Yasaya göre 
cumhuriyet savcılığı resen talkibat yapabileceği gibi 
yasak koyan mercilerin veya semt sakinlerinin şikâyet 
ve ihbarı üzerine de takibat yapabilir.» 

MADDE 3. — 618 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Bu Kanun kapsamında yazılı ceza
larla ilgili maddeler, caydırıcı ve önleyici olup, Ka
nunun 2 nci maddes'inde anılan tüzüklerle herhangi bir 
hareket Ceza Kanununa göre daha ağır bir cezayı ve 

(Geçidi Komisyonunun kabul ettiği meLin) 

c) Eylemin ve zararın ağırlığına göre para ceza
sı kararını vermeye ve yerine getirmeye Liman Baş
kanlığı yetkilidir. 

Hapis cezası sulh ceza mahkemesince hükmolu-
nur. 

Yabancı gemilerin para cezaları döviz olarak tah
sil edilir. Para cezasının, kararın kesinleşmesini müte
akip üç gün içinde ödenmemesi halinde Liman Baş
kanlığı, mahalli Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla icra 
memurlarına başvurarak, kirletme vasıtaları üzerine 
haciz koydurabilir. Bu halde para cezasının tahsili 
için İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre hacizli 
mal paraya çevrilir. 

Görevlilere karşı suç işlenmesi halinde failler res
mi sıfatı haiz olan zabıta yetkilileri aleyhinde cürüm 
işlemiş gibi cezalandırılırlar. 

Eylemin daha ağır bir cezayı gerektirmesi veya 
bu yasaya göre hapis cezası verilmesinin gerekmesi 
hallerinde, soruşturma ve kovuşturma, zaman ve yer 
koşulu aranmaksızın 3005 Sayılı Meşhut Suçluların 
Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine tabidir. 

Cumhuriyet Savcılığı olaya resen veya yasak ko
yan mercilerin veya semt sakinlerinin ihbar ve şikâ
yetleri üzerine el koyar. Liman Başkanlığının yazılı 
başvurusu müdahil olma istemi niteliğindedir. 

Sulh Ceza Mahkemesince hapis cezasına ilişkin 
olarak verilen kararlar aleyhine Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baş
vurulabilir. 

Eylemin ikinci defa yinelenmesi halinde Liman 
Başkanlığınca verilen para cezalarına ilişkin kararlar 
hakkında bu Yasanın 14 ncü maddesi hükümleri uy
gulanır. 

Eylemin ikiden fazla yinelenmesi üzerine Sulh Ce
za Mahkemesince karar verilmesi gereken hallerde, 
Liman Başkanlığınca verilen para cezasına ilişkin ka
rara itiraz olunamaz. Ancak mahkemece beraet kararı 
verilmesi ve kesinleşmesi halinde tahsil edilmiş bulu
nan para iade olunur. Eylemin yinelenmesinden amaç 
Yasadaki yasakların herhangi birmin yapılması anla
mına gelir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Say.sı : 9^7; 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

tazminatı gerektiriyorsa ait olduğu mahkemelerce ge
reği yapılmak üzere savcılığa bildirilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen liman reisliğinin 
yasak • 'ettiği yerlerde denizi kirletme durumunda olan
lardan, 

a) Hareket hahride bulunanlar denizi kirletme 
durumlarına derhal son vereceklerdir. 

b) Kara tesisleri ve satoit olanlar ise azami iki 
yıl içinde gerekli smhi tesisleri kurmak suretiyle de
nizi kirletme durumlarına son vermeğe mecburdur
lar. 

MADDE 4. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Ticaret, 
Ulaştırma ve Adalet bakanları yürütür. 

(Geç'icii Komisyonunun kabul eüöiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 
Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 4 ncü 
maddesi 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Metninin 5 nci 
maddesi 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 921) 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Y,h : ıs ( S ı r a Sayısı : 938) 

1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci Maddesinin 1991 
Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları : (M. Meclisi : 1/268; 

C. Senatosu : 1/647) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 344) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 6 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3177 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12.6.1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1765 
Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci Maddesinin 1991 Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı, dosyası ile biıMkte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21.3.1979 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 12.6.1979 
tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilm iştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 344) 

TC 
Başbakanlık 15 . 3 . 1979 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-406j 01774 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MiMi Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
27ı2.1979 tarihinde kararlaştırılan «1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci Maddesinin 1991 
sayılı Kanunla Değişik Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Ülkemizin planlı dönemde öngörülen hedeflere ulaşması için gerekli kalifiye insangücünün başlıca kay
nağı üöiversitelerimizdâr. Mevcut üniversitelerimiz içün olduğu kadar yeni açılması planlanan üniversiteler 
için de en önemli sorun yeterince öğretim-üyesinin bulunmamasıdır. Öğretim üyesi azlığı her yıl memleke
timizin acil ihtiyacının bulunmasına rağmen onbinlerce gencin yükseköğrenim yapamaması sonucunu doğur
maktadır. 

Öğretim üyeliği yorucu ve uzun bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır, istenilen nitelikte ve sayıda öğretim 
üyesinin yetiştirilebilmesi, yetenekli gençlerin bu mesleği seçmelerine, mesleğin maddi olanaklar açısından 
da cazip hale getirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Yürürlükteki Üniversite Personel Kanunu, bu amacı gerçekleştirmekten uzaktır. Üniversite Personel Ka
nununun üstün yetenek ve çalışma gücünü gerektiren, iki yabancı lisanı bilmeyi, doktora ve doçentlik imti
hanlarında başarıyı, doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerinin hazırlanmasını öngören, üniversite öğretim 
üyeliği mesleğini, en azından diğer bazı kamu personeli seviyesinde koruması bir zorunluluk olarak belir
mektedir. 

Yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesinin yanı sıra, bugünkü öğretim üye ve yardımcı kadrosunun korun
ması da, Üniversite Personel Kanununda âcil değişikliğe ihtiyaç göstermektedir. Bugünkü koşullar altında 
öğretim üyelerine yeterli maddi olanak sağlanamadığından, pekçok değerli öğretim üyesinin üniversitelerden 
ayrılma zorunda kalmalarından endişe edilmektedir. Mühendislik, tıp, hukuk ve diğer çeşitli dallarda, kendi 
alanlarının en yetendklileri arasında bulunan öğretim üyelerinin, üniversite dışında çok iyi maddi imkânlara 
sahip olacakları bir gerçektir. Üniversitelerimizin ve sonuç olarak toplumumuzun bu yönden uğrayacağı 
kayıplar, uzun süre telafi edilemeyecektir. * 

Bazı yasa değişikliği ile öngörülmekte olan gösterge üstü ödemelerinden öğretim üyelerinin de yararlan
dırılması personel politikası bakımından açık bir zorunluluk olarak kabul edilmek gerekir. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 13.6. 1979 
TASARİ VEYA TEKLİFİN 

Sıra 
M. M. 

344 

Sayısı 
C. S. Ö Z E T i 

1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci Maddesinin 1991 
ğişik Üçüncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE fe 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

: 83 
: 83 
: 3 . 

Gün 
Gün 
9 . 1979 

Sayılı Kanunla 

. . - , - — • . . - -

De-

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Kom. : 1 Hafta. 
2. Bütçe ve Plan Kom. : 1 Hafta. 
3. Gündeme : 15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 938) 
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Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu 

Esas No. : 1/647 
Karar No. : 16 

15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci maddesinin 1991 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı, Komisyonumuzun 14 . 6 . 1979 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık tem
silcilerinin de katılmasıyla incelendi ve görüşüldü. 

Yürürlükteki Üniversite Personel Kanunu, uzun ve yorucu bir çalışmayı gerektiren öğretim üyeliğinin geliş
mesi, yetenekli gençlerin bu mesleği seçmesi amacından uzak bulunmaktadır. 

Aslında bu mesleğin korunması bir zorunluktur. Öğretim üye ve yardımcı kadrosunun korunması da 
Üniversite Personel Kanununda değişikliği gereksinmektedir. 

Yeterli maddi olanak sağlanamadığından öğretim üyeleri üniversiteden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. 
Bu gerekçe ile Komisyonumuza gelen yasa değişikliği, gösterge üstü ödemelerden öğretim üyelerinin de 

yararlanmalarını öngörmektedir. 

Gerekçeyi benimseyen Komisyonumuz, kanun tasarısını Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen benimse
miştir. 

Raporumuz Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başaknlığınıza saygı ile sunulur. 

Başkan 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

...... -

Üye 
Burdur 

Ekrem Kah ay 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Münhal 

Uye 
Tabii 0ye 

Sami Küçük 

Sözcü 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Manisa 

M. Tevfik Elmasyazar 

Üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Mardin 

Sait Mehmet oğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Sadi İrmak 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Üye 
Antalya 

Reşat Oğuz 

Üye 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

• Ü y e ' 
Kayseri 

Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 938) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/647 
Karar No. : 39 

15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkalığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.6.1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul, 
edilen, «1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci maddesinin 1991 sayılı Kanunla değişik üçüncü fık
rasının değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığının 13.6.1979 tarih ve 3177 sayılı ya
zdan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 15.6.1979 
tarihinde Komisyonumuza gönderilen kanun tasarısı, Komisyonumuzun 15.6.1979 tarihli toplantısında Milli 
Eğitim Bakanlığı, ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

Mevcut üniversitelerimiz için olduğu kadar yeni açılması planlanan üniversiteler içinde en önemli sorun 
öğretim üye ve yardımcılarının yeteri kadar bulunmamasıdır. Bu durumda onbinlerce gencin yükseköğretim 
yapamaması sonucunu ortaya koymaktadır. 

Bu günkü koşullar altında öğretim üyelerine yeterli maddi olanak sağlanamadığından pek çok değerli öğ
retim üyesinin üniversitelerden ayrılma zorunda kalmalarından endişe edilmektedir 

Bu endişeleri gidermek için; yasalarda yapılan gösterge üstüne ilişkin değişikliklerin, öğretim üyelerine de 
yansımasını öngören bu tasarı Komisyonumuzca da olumlu karşılanmıştır. 

Maddelere geçilmesi karar altına alınarak Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ncü maddeleri Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir 

Komisyonumuz teklifin bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Kanunda Başkan ve Sözcü 
Trabzon, 

Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Ordu 

İ dr i s Gür soy 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İzmir 

Nurhan Ar temiz. 

Üye 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

Üye 
Samsun 

Bahri Cömert 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcah 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
C. Bşk. S. Ü. 

Zeyyıt Bay kara 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Konya 

Mukbil A hay 

Üye 
Tabi' Üye 

Suphi Karaman 
Toplantıda bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci 
Maddesinin 1991 Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25 , 6 . 1973 tarihli, 1765 sayılı 
Kanunun 7 nci maid$esmin 11 . 5 . 1976 tarihli, 1991 
sayılı Kamumun 4 noü ma.dKİesüyle değiştirilen 3 ncü 
fıkrası aşağıdaiki biçüımtfe deKiştiıiil'mlişitir. 

«AncaJc, prpfesörfeiiie 6Q0, doçentlere 300^ dok
tora yapmış ya da tıpta uzmanlık yetkisini almış olan 
aisiistotalara ve öğrettim görevlilöıline 150, asisftam ve dü
ğer öğrettim yardımcılarına 50 gösterge üstü uygula
nır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürür
lüğe girter. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakamlar 
Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci 
Maddesinin 1991 Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25 . 6 . 1973 tarihli, 1765 sayılı 
Kanunun 7 nci maıddesiinin 1 1 . 5 . 1976 tarihli, 1991 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesüyle değiştirilen 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki biçüım'de değiştirilmıiştir. 

«Ancak, profesörlere 600, doçentlere 400, dok
tora yapmış öğretim yardımcılarına ve tıpta uzmünlıik 
yetkiisinji almrş olan asistanlara 300i, diğer öğretim 
yardımcılarına 200 gösterge üstü uygulanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 28 Şubat 1979 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihimde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu "yürütür. 
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MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE KÜLTÜR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci 
Maddesinin 1991 Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — MüAlet Mdcfei metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edıiknfişltir. 

MADDE 2. — Mfilfet M'ecliisi metninin 2 nci mad-
ıdesii aynen kaibul edİlimliştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kaibul edfihnli'ştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

7765 Sayılı Üniversite Personel Kanununun 7 nci 
Maddesinin 1991 Sayılı Kanunla Değişik Üçüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kaibul ddStoiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kaibul ödillmlişitir. 

) > € » « 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yılı : 18 (Sıra Sayısı : 939) 

1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 2 /614; C. Senatosu : 2/160) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 349) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2101 

13.6. 1979 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 12 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1425 

sayılı Kanunun Ek J nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 23 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5, 7.12.6. 1979 tarihli 99, 101 ve 102 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 349) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 'sayılı Kanunun Ek Birinci Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesine Mütedair Ka
nun Teklifimiz ve gerekçesi ilişiktir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederi. 

Adana 
Cevdet Akçalı 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Adana 
Melih Kemal Küçüktepepınar 

tçel 
Veli Yıldız 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Eskişehir 
Y. Cemal Özkan 

Sivas 
Tevfik Koral tan 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Sakarya 
Güngör Hun 

Bursa 
Emin Dalkıran 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

Tokat 
Ali Kurt 

İçel 
Ali Ak 

Adana 
Halit Dağlı 



GEREKÇE 

Devlet memurluğunda ve yasama organı, üyeliğinde geçen hizmet süreleri toplamı, emekli aylığı bağlanma
sına müsait olan ve devlet memurlarına ait maaş cetvelinin birinci derecesinin dördüncü kademesini mük
tesep hak olarak kazanmış bulunan yasama organı üyelerine, 1425 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosundaki 
ek gösterge esası üzerinden emekli maaşı bağlanması adı geçen kanun hükümleri gereğinden bulunmaktadır. 

Yürürlükteki TC Emekli Sandığı Kanununda, eski ve yeni bütün parlamenterlerin emekli işlemlerinin 
bir bütün olarak ele alınması ve aynı esasa bağlanması amaçlanmış olmasına rağmen, yasama organı üyeliği 
yapmadan veya yaptıktan sonra TC Emekli Sandığı iştirakçiliği kapsamına giren bir hizmet ifa ederek birinci 
derecenin dördüncü kademe maaşını müktesep hak olarak kazanmış bulunanların durumları her nasılsa göz
den kaçmış olduğundan, aynı şartları haiz bulunan eski parlamenterler ile yeni parlamenterler arasında bir 
farklılık hasıl olmuş, kanunun bütünlüğü ve eşitliği ihlal olunmuştur. O kadar ki, parlamenter iken birinci 
derecenin dördüncü kademesine gelmiş ve o kademede parlamenter sıfatıyla TC Emekli Sandığına kesenek 
ödemiş, fakat bu hizmeti sona erdiğinde emekliliğini istemeyerek TC Emekli Sandığı ile ilgisini devam ettir
miş olanları bile bu kanun kazanılmış haklardan yoksun kılmakta ve onları, TC Emekli Sandığına daha 
fazla kesenek ödedikleri halde daha az maaş almak gibi hukuk ve mantık dışı bir sonuçla karşı karşıya bı
rakmaktadır. 

Parlamentoda bir veya birkaç devre bulunduktan sonra bir hizmete girenler ve orada birinci derecenin 
dördüncü kademesini müktesep hak olarak kazanmış bulunanlar veya birinci derecenin dördüncü kademe
sindeki bir görevden emekli olup da yasama organına seçilenler ve orada bir veya birkaç devre hizmeet gö
renler, yalnız bir tek devre seçilmiş olup da o dönem içinde emekliliklerini isteyen aynı derecedeki arkadaş
larının sahip oldukları emeklilik haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Parlamenter sıfatı ile emekli olan
ların ise, bilahara TC Emekli Sandığına tabi bir göreve yeniden girmiş olsalar dahi emeklilik haklarına bir 
halel gelmemekte ve yeni hizmetten doğan müktesepleri de evvelkilerine eklenmektedir. 

Bütün bunlar kanunun bütünlüğünü, eşitliğini ve maksadını ihlal etmektedir. 
Teklif ettiğimiz fıkranın 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine ilave edilmesi ile, hem kanunun bütün

lüğü sağlanmış olacak, hem de aynı şartları haiz bulunan eski ve yeni parlamenterler arasında, ek gösterge 
uygulanmak suretiyle emekli maaşı bağlanması bakımından muadelet temin edilmiş olacaktır. 

Kapsadığı kimseler mahdut, sayıda oldukları için bu kanun, TC Emekli Sandığına ve Hazineye fazla bir 
külfet yüklemeyecek, ancak hangi sıfatla olursa olsun istenmesi hak olan bir konuyu adil bir çözüme bağla
yacaktır. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 13.6. 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

349 1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklif; 

MİLLET MECLİSİNDE KALDİĞİ SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SURE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
13 . 9 . 1979 

TASARİ VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Bütçe ve Plan Kom : 1 hafta. 
2. Gündeme : 15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 939) 
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatom 
Bütçe ve Plan Komisyonu 15.6. 1979 

Esas No. : 2/160 
Karar No. : 40 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 2 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Millet Mec
lisi Başkanlığının 13 . 6 . 1979 tarih ve 2101 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş
tir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 13 . 6 . 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen kanun teklifi, 
Komisyonumuzun 1 5 . 6 . 1979 tarihli toplantısında TC Emekli Sandığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

Yasama organı üyeliğinde bulunduktan sonra bir kamu hizmetinde birinci derecenin dördüncü kademe
sine müktesep hak olarak kazanmış veya birinci derecenin dördüncü kademesinden emekliye ayrıldıktan son
ra yasama organı üyeliğine seçilenlerle parlamenter iken parlamenterlik süreleri devamınca emekliliğini is
teyenler arasında emeklilik hakları yönünden mevcut ayrıcalıklar bulunmaktadır. 

Bundan başka parlamenterlik süresi sona erip kamu hizmetine geçenlerde birinci dereceye ulaşmamışlarsa 
bunların kamu hizmetlerinde sürelerini doldurup birinci derecenin dördüncü kademesine gelseler dahi ek gös
terge uygulanmak suretiyle emeklilik maaşından yararlanamıyorlardı. Bu teklifle bu eşitsizlik de giderilmek 
suretiyle yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan sonra birinci dereceye gelmemiş olan eski üyeler Emekli 
Sandığına tabi bu görevlerde birinci derecenin dördüncü kademesine ulaşıp emekli olduklarında ek gösterge 
uygulamasından yararlanmak suretiyle eşitlik sağlanacaktır. 

Teklif Emekli Sandığına tabi olanları kapsamakta olup, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ - Kur'a bağlı 
bir görevden emekliye ayrıldıktan sonra yasama organı üyesi olanlarla dışardan atanan Bakanları ve yasama 
organı üyesi iken sözü edilen kurumlardan emekliye ayrılanları kapsamıyordu. Bu eşitsizliği gidermek ama
cıyla Komisyon üyelerinden Mukbil Abay ve İdris Gürsoy'un verdiği önerge Komisyonumuzca ittifakla be
nimsendi. Komisyon ayrıca Başkanlığa redaksiyon için yetki de vererek bu değişikliğin sonucu olarak metnin 
düzenlenmesini öngördü. Teklifin başlığı 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
da'ir idi. Komisyonda yapılan değişiklikle bir fıkra daha eklenince başlıkta «1425 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desine bazı fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi» şeklini almış oldu. 

Yasa teklifi ile bu hususlar gözönüne alınarak bir süre yasama organı üyeliğinde bulunduktan sonra bu 
görevden ayrılanlarla yasama organı üyeliğinden emekliye ayrılmış olanlar arasında ek gösterge uygulamak 
suretiyle emekli maaşı bağlanması bakımından birlik ve eşitlik sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Yapılan görüşmeler sonunda Komisyonumuz başlık kısmında ve birinci maddede yukarıda arz ettiğimiz 
nedenlerden hareketle değişiklik yapmak suretiyle Milbt Meclisinden gelen metni benimsemiş, diğer maddeleri 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuz teklifin biran önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü Başkanvekili Sözcü 
Trabzon Zonguldak Balıkesir 

Hasan Güven Ahmet Demir Yüce Nejat Sarlıcalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip Üye Üye 
Niğde Afyonkarahisar Ankara 

Abdullah Emre İleri Kâzım Karaağaçlıoğlu Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 
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Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Ordu 

İdris Gürsov 

Üye 
İzmir 

Nurhan Art emiz 

Üye 
Kars 

Muzaffer Şâmiloğlu 

Üye 
Samsun 

Bahri Cömert 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Konya 

Mukbil A bay 

Üye 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 
Toplantıda bulunamadı. 
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ADANA MİLLETVEKİLİ CEVDET AKÇALI VE 17 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Birinci derecenin dördüncü kademesinden emekliye ayrıldıktan sonra yasama organı üyeliğine seçilmiş 

olanlarla, yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan sonra TC Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilerini devam 
ettiren bir hizmet ve görevde bulunmuş olanlardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci derecenin 
dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların emeklilik işlemleri, yasama organı üyeleri hakkında uygulanan 
ek göstergeler emsal alınarak yapılır. Bunlardan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış 
olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler 
için fark ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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7 — 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Birinci derecenin dördüncü kademesinden emek
liye ayrıldıktan sonra yasama organı üyeliğine seçil
miş olanlarla, yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan 
sonra TC Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilerini 
devam ettiren bir hizmet ve görevde bulunmuş olan
lardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci de
recenin dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların 
emeklilik işlemleri, yasama organı üyeleri hakkında 
uygulanan ek göstergeler emsal alınarak yapılır. Bun
lardan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
emekliye ayrılmış olanlar hakkında da aynı hüküm
ler uygulanır. Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki süreler için fark ödenmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1425 Sayılı Kanunun Ek 1 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1425 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Birinci derecenin dördüncü kademesinden emek
liye ayrıldıktan sonra yasama organı üyeliğine seçil
miş olanlarla, yasama organı üyeliğinden ayrıldıktan 
sonra TC Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilerini 
devam ettiren bir hizmet ve görevde bulunmuş olan
lardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci de
recenin dördüncü kademesine ulaşmış bulunanların 
emeklilik işlemleri, yasama organı üyeleri hakkında 
uygulanan ek göstergeler emsal alınarak yapılır. 

Bunlardan, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında da aynı hü
kümler uygulanır. 

Ancak, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki süreler için aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Bağ -
Kur'a tabi bir görevden emekliye ayrıldıktan sonra 
yasama organı üyeliğine seçilen veyahut dışardan 
atanan bakanlar ile, yasama organı üyesi iken sözü 
edilen kurumlardan emekliye ayrılanlardan, TC Emekli 
Sandığı ile ilgilenmek isteyenlerin, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, Bağ - Kur'a prim ödemek suretiyle ge
çen süreleri ile TC Emekli Sandığına tabi olarak ge
çen süreleri (Sosyal Sigortalar Kurumundan, Bağ -
Kurdan aylık almak suretiyle geçen süreler hariç) 
1046 sayılı Kanun esasları da gözönünde bulundurul
mak suretiyle değerlendirilerek intibakları yapılır ve 
TC Emekli Sandığı ile ilgilenmek için başvurdukları 
tarihi izleyen aybaşından itibaren Sandıkla ilgilendiri
lirler. 

Bunların, TC Emekli Sandığı ile ilgilendikleri ta
rihten itibaren Sosyal Sigortalar Kurumundan veya 
Bağ - Kur'dan aldıkları aylıkları kesilir ve yeniden 
emekliye ayrılmaları halinde 228 (1214) sayılı Kanun 
uyarınca aylıkları bağlanır. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yü, : ıs (Sıra Sayısı : 940) 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Komisyonları 

Raporları. (M. Meclîsi : 1/177; C. Senatosu : 1/646) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 345) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13. 6. 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2287 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mültet Meclisinin 12 . 6 . 1979 tarihlî 102 nci BSr'eşimrnde görüşülerek lişaret oyuyla kabul edilen, Kültür 
Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı, dosyası ile bMîkte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi (Başkam 

Not: Bu tasarı 19 . 9 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
12.6, 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 345) 

TC 
Başbakanlık 25. 8. 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101 - 310/07143 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kültür Bakanlığınca hazırfananan ve Türkiye Büyük Mffîet Meclisine sunulması 'Bakamlar Kurulunca 
30 . 7 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Küttür 'Bakanlığı Döner Sermaye Kamum Tasarısı» ve gerekçesi öişik 
olarak gönderihnîştîr. 

fj/etegmin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği gibi Bakanlığımız bünyesinde kültür merkezileri, müzeler, kütüphaneler, 'koriservatuvarlar, or
kestralar, galeriler ve diğer kültür kuruluşları ile Devlet Tiyatrosu Ve Devlet Opera ve Balesi gibi •birimleri 
bulundurmakta ve bunlar kanalı ile halkımıza kültür hizmetlerini sunmaktadır. 

Bu hizmetlerin gereği olarak, geniş bir kültür hizmeti sunumu ve yayın faaliyeti, araştırma, inceleme, 
derleme, arşivleme ve film çalışmaları yapılmaktadır. 
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Böylece, ulusal kültürümüzün aranması, bulunması, korunması, zenginleştirilmesi, tanıtılması, benimse
tilmesi alanlarında bilimsel ve çağdaş tekniklerden de yararlanılarak, yeni ve özgün eserlerin yaratılması için 
büyük çaba harcanmaktadır. 

Bu hizmetlerin bir bütün halinde etkili, verimli ve yaygın olarak yerine getirilebilmesi için, mali yönden 
karşılaşılan güçlükleri aşarak hızla uygulamaya konulması zorunlu bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak 
kültür hizmetlerinin üretimi, dağıtımı ve pazarlamasımn hızla yapılabilmesi için çeşitli 'kişi, kurum ve kuru
luşların, bu hizmetlere katılmalarının 'kolaylıkla sağlanması yolu ile, yaygın, etkili ve başarılı bir kültür ha
reketinin oluşturulması mümkün olabilecektir. 

Gerçekten, kültür hizmetlerinin yürütülmesi çoğu kez aynı anda ticari yön taşıyan bir işlem olmaktadır. 
Bugün, Bakanlığımız kuruluşlarının birçoğu, bizme îerini daha verimli bir şekilde yürütebilmek ve kar

şılaştıkları mali güçlükleri ortadan kaldırabilmek, kültür hizmeti pazarlamasının ticari yönüne uyum göste
rebilmek için, yalnız kendi kuruluşlarını ve çoğunlukla kendi personelini içine alan dernekler kurma yoluna 
gitmişlerdir. Örneğin; İstanbul Kültür Sarayı Derneği. Ankara Milli Kütüphane Yardım Derneği, Ankara 
Turizmi, Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneğ\ Türkiye Filarmoni Derneği gibi. 

Ancak, 1630 sayılı Yasa hükümlerine bağlı dernekler yolu ile kültürel faaliyetlerimizin desteklenmesi 
ve mali darboğazların aşılması durumu birçok bakım 'an sakıncalar doğurmaktadır. 

Dernek çalışmaları gerçekte Bakanlığımız kararlarıyla yürütülme durumunda olmadığından ve kültürel 
kamu hizmetlerinin kısmen de olsa dernekler kanalı ile yürütülmesi kamu yönetimi açısından sakıncalar 
doğurduğundan dernek yardımına gereksinim duyulmam şeklindeki bir uygulama, hizmetlerin yerine getiril
mesi sırasında anlaşmazlıklara, sürtüşmelere yol açmakta ve dolayısı ile, hizmette bütünlük, verimlilik ve yö
netimde genellik ilkesi sağlanamamaktadır. 

Yukarda belirtildiği gibi, Bakanlığımıza bağlı ku ulusların büyük çoğunluğu, yaptıkları hizmetin gereği 
mali yönden daha esnek bir yapıya gereksinim duyduklarından bir dönersermaye kuruluşuna büyük gerek 
vardır. 

Bugünkü uygulamanın yolaçtığı sorunların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 
1. Atatürk Kültür Merkezi, büyük özverilerle ve harcamalarla meydana getirilmiş önemli bir kültüf 

kuruluşumuzdur. Burası için personel ve işletme masaflan karşılığı cari bütçeden 40 milyon liraya ya
kın bir ödenek ayrılmış bulunmaktadır. İçinde temel amacı olan kültür ve sanat olaylarına ek olarak, ulusal 
ve uluslararası toplantı, konferans, kongre, konser sergi v.b. çalışmalara yer verilecektir. Birçok kişi, ku
rum ve kuruluşu ilgilendiren, bugünkü değeri 1 milyar lirayı bulan ve tam bir kültür pazarlaması işletmesi 
niceliğinde olan Atatürk Kültür Merkezinin güvenli bir şekilde hizmete alınması, işletilmesi bugünkü mali 
düzen içinde mümkün değildir. 

Kültürel faaliyetlerin Atatürk Kültür Merkezinde yapılabilmesi için, bu tesisten yararlanacak kuruluş
lardan alınacak işletme gelirlerinin, bir elde toplanması, bunların tesisin giderleri ve gelişmesi doğrultusunda 
kullanılmasının sağlanması, dönersermayeli bir kuruluş olmasını gerektirmektedir. 

2. Bakanlığımıza bağlı müzelerimiz de, bilindiği gibi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği 
kültür kuruluşlarımız arasında bulunmaktadır. 

1976 yılında toplam 5 milyondan fazla kişi müzelerimizi gezmiş ve 25 milyon lira gelir elde edilmiştir» 
Bu gelir, Hazineye gelir kaydedilmekte, müzeleri gezenlere sağlanacak hizmetler ve müzelerin bakım, te

mizlik ve geliştirilmesi için kullanılamamaktadır. Genel bütçe içinden bu amaçla yapılabilecek harcamalar 
ise, genel bütçenin uymak durumunda olduğu kurallar içinde gerçekleştirilememekted'ir. 

Ayrıca; müzecilikle ilgili olarak kurulan dernekler kanalı ile, müzelerimizde çeşitli hatıra eşya, kartpostal 
satışı v. b. tanıtıcı çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan elde edilen gelirleri ise dernekler almaktadır. Yuka
rıda açıklandığı gibi, derneklerin müzelerimize ve diğer kuruluşlarımıza katkıları hem sınırlı olmakta hem de 
büyük idari ve mali sorunlar yaratmaktadır. Dolayısıyla, bu yollarla elde edilen gelirlerin kontrollü bir şe-
k'îde ve düzen içinde Bakanlığımızca sağlanacak müzecilik hizmetlerine ayrılması mümkün olamamaktadır, 

Bu bakımdan müzelerimizden giriş ücreti gelirleri ve her çeşit tanıtıcı eşyanın satışından elde edilecek 
her türlü gelirin, aynı amaç için tek elde toplanmasında ve kullanılmasında büyük yararlar görülmekte ve 
bunu sağlamak için dönersermaye oluşturulması gerekli bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 940) 
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3. Kütüphanelerimizdeki çalışmalar da aynı özellikleri göstermektedir. Bibloğrafya, kütüphane katalog
larının ve kütüphanecilikle ilgili yayınların yapılması ıda ve ciltleme, film, mikrofilm, slayt, kitap v. b. alım -
satımlarında bugün için büyük güçlükler vardır. Toplanan gelirlerin saptanan amaçlar doğrultusunda kulla
nılamaması, hizmetlerin geliştirilmesini büyük ölçüde aksattığından bu durumun da ancak dönersermaye ile 
düzeltilmesi mümkün görülmektedir. 

Örneğin; kütüphanelerde bulunan herhangi bir kitabın birkaç sayfasının fotokopisini ücretti karşılığı al
mak isteyen bir okuyucuya, dönersermayel bir kuru'uş olmaması nedeniyle, kütüphaneciliğin gereği olan 
bu hizmet yapılamamaktadır. 

4. Bakanlığımız, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında öngörüldüğü gibi kaliteli, ucuz ve yararlı yayınları, 
geniş halk kitlelerine ulaştırmak görevi ile de yükümlü bulunmaktadır. Bu görevi en iyi bir biçimde yerine 
getirebilmek için, yayın alanında yoğun bir çalışmaya girilmiştir. 

Böylece, bir yandan çeşitli kentlerde halk kitapları, çocuk kitapları yayınlanırken, öte yandan da çeşitli 
kültür ve sanat dergileri, takvimler, amblemler v. b. tanıtıcı yayınlar gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikle
rin düzeyli, ucuz ve yaygın olması üzerinde özellikle durulmaktadır, 

Ancak, yayın hizmetlerinin, yukarıda belirtilen niteliklere uygun olarak üretilebilmesi için, her şeyden 
önce, yayınlanan eserlerin depolanması ve ulaştırması sorunlarının çözümlenmesi, özellikle pazarlama ile 
ilgili konuların gerçekleştirilebilmesi genel bütçenin kuralları içinde mümkün olamamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılmaya çalışılan işbirliğinin, mali ve yönetsel güçlükler nedeniyle olum
lu sonuçlar vermediği saptanmıştır. Basılan kitapların gelirleri Milli Eğitim Bakanlığı Dönersermayesine bı
rakılmakta, bunun sonucu olarak Bakanlığımız kendi hizmetini geliştirme olanağından yoksun kalmaktadır. 
Ayrıca bu durum kültür eserlerimizi tüm yurttaşlarımıza kadar hızila ulaştırılmasını engellemektedir. 

Bu durumda, hizmetlerin istenilen biçimde yürümesi, Dönersermaye kurulması ile sağlanabilecektir. 

5. Bakanlığımızın en önemli çalışma alanlarından birisi de, folklor ve elsanatlarıdır. Bugün, her tür folk
lor ve elsanatlarınm, eserlerimizin özgün değerleri korunarak aranması, bulunması ve daha verimli hale ge
tirilmesi, plaklara, bantlara, mikrofilmlere geçirilmesi, bunların arşivlenerek ilgililerin yararına sunulması bü
yük önem taşımaktadır. 

Ancak, bu hizmetler çok titiz ve bilimsel çalışmaları ve çabukluğu gerektirmektedir ki, çoğu kez. tam 
kaynağa inerek bir ezginin, bir oyunun, bir edebiyat ürününün derlenmesi, ya da bir kilimin, halının v. b. 
eserlerin kolaylıkla satın alınması zorunlu olmaktadır. Bu durumlarda, kişi, ya da kuruluşlara hemen ödeme 
yapmak gerekmektedir. Uygulamada 2490 ve 1050 sayılı yasalarla böyle ivedi bir uygulamaya gitmenin 
mümkün olmadığı bir gerçektir. 

Köklü bir kültür mirasına sahip ülkemizdeki değerleri arşivleme çalışmaları bugünden ve hızla başlamaz, 
yürütülmez ve sonuçlandırmazsa, yakın gelecekte ulusal kültürümüzün zenginlikleri bir bir yitirilecek, bunun 
sonucunda ulus olarak yerine getirilmesi olanaksız büyük maddi ve manevi kayıplara uğranacaktır. 

6. Bakanlığımız görevleri arasında bulunan diğer kültür çalışmalarının yaşatılması ve tanıtılması etkin
liklerinde de, esnek mali dayanakların bulunmasında büyük yararlar olacaktır. 

Çeşitli folklor gösterileri ve festivallerden elde edilecek gelirlerin belirli kaynakta toplanması ve bunla
rın her tür hizmetlerde kullanılması ancak Dönersermaye ile gerçekleştirilebilecektir. 

7. 1977 İcra Planında da öngörüldüğü üzere; Bakanlığımızın TRT ile sıkı bir işbirliği içinde bulunması 
gerekmektedir. 

Bakanlık olarak, çeşitli kurum ve kurutuşlarla işbirliği yapmak, yurt ve dünya ölçüsünde bilim, kültür ve 
sanat alanında ün yapmış kişilerimizi ve yurdumuzun zenginliklerini, güzelliklerini konu alan filmlerin, di
ziler halinde hazırlanması, bunların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması çalışmalarına da ağırlık vermiş 
bulunuyoruz. 

Böylesine geniş ve yoğun bir çalışma, çoğu kez, yurt içinde ve yurt dışında bağlantılar yapmayı zorunlu 
kılmaktadır. 

Oluşturulacak eserlerin satılması ve gelirlerinin belirli bir kaynakta toplanarak, tekrar bu hizmetlerin ge
liştirilmesi için kullanılması, ulusal kültürümüzün zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtılması ve benim
setilmesi bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 
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8. Bakanlığımızın kültür hizmetleri yürütülürken, hizmetin gereği olarak telif haklarının satın alınması, 

gerektiğinde bu hakların üçüncü kişilere satılması zorunlu olmaktadır. Bugünkü mali yapı içinde gerçekleş
tirilemeyen bu işlerin dönersermaye ile kolaylıkla sağlanabileceği açıktır. 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız durumdan anlaşılacağı üzere, kültür hizmetlerimizin iyi bir yön
de yürütülmesi ivedilik gerektirdiği gibi, bütçeye daha çok yük olmadan elde edilecek paranın etkili, verimli 
ve yaygın olarak hizmetlerimize harcanması yolu ile beklenen sonuçların alınması, Bakanlığımıza bağlı bir 
«Dönersermaye» örgütünün kurulması ile olanaklı görüldüğü için ekli yasa tasarısı hazırlanmış bulunmak
tadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Tasarının 1 nci maddesi ile, dönersermayeye ayrılan para miktarı belirlenmiş ve bu sermayenin Bakan

lar Kurulu Kararı ile ikiyüz milyon liraya kadar çıkartılabileceği açıklanmıştır. 
Tasarının 2 nci maddesinde, dönersermayenin kaynakları belirtilmiş ve bunların; Bakanlığımız bütçesi

ne konulacak ödenekler ve Hazinece yapılacak ayni yardımlarla dönersermaye çalışmalarından elde edile
cek kâr, bağış ve yardımlardan oluşacağı belirtilmiştir. Tasarıda ayrıca sermayenin tamamı 1 nci maddede 
açıklanan miktara ulaştıktan sonra, yapılacak işlemler öngörülmüştür. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri ile, dönersermayenin kullanma alanı ile ilgili hizmetler ve dönerserma-
yeden harcama yapılabilecek işler ve yerler açıklanmıştır. 

Tasarının 5 nci maddesinde; dönersermaye gelir kaynakları belirlenmiş, bunların yapılan hizmetler kar
şılığı elde edilecek ücretler, satılan mallarla telif hakkı gelirleri ve ilgililerince alınmayan depozito bedelleriy
le her türlü bağış ve yardımlar olduğu kaydedilerek, bu konudaki tarifelerin Bakanlığımızca saptanacağı 
öngörülmüştür. 

Tasarının 6 ncı maddesinde, dönersermayenin her türlü parasal ve yönetim işlerini düzenlemek üzere 
Bakanlığımız Merkezinde Saymanlık örgütüne sahip «Dönersermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü» nün ve 
ayrıca Merkez ve taşra örgütünde Bakanlığımızın gerekli göreceği ve sermaye vereceği yer ve birimlerde 
de Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak «Dönersermaye İşletmesi» kurulacağı belirlenmiş olup, Saymanın Ma
liye Bakanlığınca atanacağı belirtilmiştir. 

CIJMHURİYLT SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 6 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. C. C. S. Ö Z E T İ 

345 940 Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 13 . 9 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Milli Eğitim - Gençlik ve Sopr ve Kültür Kom. : Bir hafta. 
2. Bütçe ve Plan Kom. : Bir hafta. 
3. Gündeme : 15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 940) 
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MiBi Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor 

ve Kültür Komisyonu 
Esas No. : 1/646 
Karar No. : 15 

15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 2 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Tasarısı, dosyası ile 13 . 6 . 1979 tarih ve 2287 sayılı yazı ile 
C. Senatosu Başkanlığına havale edilmiş ve ilgili evrak aynı tarih ve 1/646-7150 sayılı yazı ile Komisyonu
muza gönderilmiştir. 

Komisyonumuzun 14 . 6 . 1979 tarihinde, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Maliye ve Kültür Bakan
lıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Kanun Tasarısının tümü ve maddeleri ayrı ayrı incelenerek görü
şüldü. 

Kültür Bakanlığı bünyesinde kültür merkezleri, müzeler, kütüphaneler, könservatuvarlar, orkestralar, ga
leriler ve diğer kültür kuruluşları ile Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi gibi birimler bulunmakta 
ve bunlar kanalı ile halkımıza kültür hizmetleri sunulmaktadır. Ulusal kültürümüzün aranması, bulunması, 
korunması zenginleştirilmesi, tanıtılması, benimsetilmesi alanlarında bilimsel ve çağdaş tekniklerden de ya
rarlanılarak yeni ve özgün eserlerin yaratılması için büyük çaba harcanmaktadır. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne göre Kültür Bakanlığına 50 milyon lira döner sermaye ayrılması 
öngörülmüş ve Bakanlar Kuruluna bu sermayeyi 300 milyon liraya kadar artırma yetkisi verilmiştir. Tasarı 
ile, müzeler, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Ba-esi Genel müdürlüklerince düzenlenenler dışındaki, 
tiyatro, bale, opera, konser, sinema ve benzeri yerlere giriş ücretleri dahil her türlü ücretler, her çeşit hizmet, 
mal, sanat eserleri, kültür malzemesi, yayın ve benzeri, gibi satış gelirleri Bakanlığa ait birçok gayrimehkul-
lerin kira gelirleri döner sermayenin gelirleri kapsamına alınmıştır. 

Hazırlanan tasarı ile Kültür Bakanlığı hizmetlerini ve faaliyetlerini sunmada mali yönden güçlüklerden 
kurtulacak ve halkımızın kültür seviyesine ulaşması için daha etkili ve hızlı bir biçimde hizmetler sunabile
cektir. 

Bu gerekçelerle hareket eden Komisyonumuz Kanun Tasarısını Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Başkan 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Üye 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan 

Sözcü 
Çanakkale 

İsmail Kutluk 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Manisa 

M. T evlik Elmasyazar 

Üye 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Toplantıda bulunamadı. 

Kâtip 
Adıyaman 

Yusuf Çetin 

Üye 
Antalya 

Reşat Oğuz 

Üye 
Bursa 

Barlas Küntay 
Toplantıda bulunamadı. 
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Üye 
Münhal 

Üye 
Tabii Üye 

Sami Küçük 

Üye 
Mardin 

Sait Mehmetoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Irmak 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 
Toplantıda bulunamadı. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/646 
Karar No. : 41 

15 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 . 6 . 1979 ta
rih ve 2287 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığınca da 15 . 6 . 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 15 . 6 . 1979 
tarihli toplantısında Kültür Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda gö
rüşüldü. 

Kültür Bakanlığı bünyesinde müzeler, kütüphaneler, konservatuvarlar, orkestralar, galeriler ve diğer kültür 
kuruluşları ile Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi gibi birimleri bulundurmakta ve bunlar kanalıyla 
halkımıza kültür hizmetlerini sunmaktadır. 

Bu hizmetlerin gereği olarak, geniş bir kültür hizneti sunumu ve yayın faaliyeti, araştırma, inceleme, der
leme, arşivleme ve film çalışmaları yapılmaktadır. 

Böylece ulusal kültürümüzün aranması, bulunması, korunması, zenginleştirilmesi, tanıtılması, benimsetilme
si alanlarında bilimsel ve çağdaş tekniklerden de yararlanılarak, yeni ve özgün eserlerin yaratılması için 
büyük çaba harcanmaktadır. 

Kültür hizmetleri yürütülüken, hizmetin gereği olarak telif haklarının satın alınması, gereğinde bu hakla
rın üçüncü kişilere satılması zorunlu olmaktadır. Bugünkü mali yapı içinde gerçekleştirilemeyen bu işlerin dö
ner sermaye ile kolaylıkla sağlanabileceği tabiidir. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle Kültür Bakanlığına bağlı bir döner sermaye örgütünün kurul
ması için hazırlanan Kanun Tasarısının tümünü Komisyonumuz olumlu bulmuş ve maddelerin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz Tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

. Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 
Toplantıda bulunamadı. 
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îvâtjp 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

Üye 
Ordu 

İ dr is Gür soy 
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Üye 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Nurhan Artcmiz 

Üye 
Kars 

Muzaffer Şâıniloğlu 

Üye 
Samsun 

Bahri Cömert 

Üye 
Ankara 

Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Konya 

Mukbil Abay 

Üye 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 
Toplantıda bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

Sermaye Ayrımı : 

MADDE 1. — Kültür Bakanlığına 40 milyon li
ra döner sermaye ayrılmıştır. Bu sermaye Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 200 milyon liraya kadar artırıla
bilir. 

Sermayenin Kaynakları : 

MADDE 2. — Kültür Bakanlığı döner sermaye
si; Bakanlık bütçesine konulacak ödeneklerle Hazi
nece yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye çalış
malarından elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlar
dan oluşur. Sermayenin tümü 1 nci maddede belir
lenen düzeye ulaştıktan sonra fazlası bir sonraki he
sap yılının altıncı ayı sonuna kadar Hazineye yatırı
lır. Bu süreyi uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bağış ve yardımlar 1 nci maddede gösterilen li
mite dahil değildir. 

Döner Sermayenin Kullanma Alanı : 

MADDE 3. — Kültür Bakanlığı döner sermaye
si; eski eserler, anıtlar ve müzeler, kütüphanecilik, 
bibliyografya, dokümantasyon ve enformasyon, ya
yın ve tanıtma, güzel sanatlar, sahne sanatları, arşiv, 
folklor, el sanatları, sinema sanatı, festival düzenle
me, kültür merkezleri ve bunlar gibi mal ve hizmet 
üretim ve satışını içeren işletme alanlarında kullanı
lır. 

Harcama Yerleri : 

MADDE 4. — 3 ncü maddede belirtilen iş ve 
hizmetlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye iş
lerinde çalıştırılacak personelin her türlü giderleri dö
ner sermayeden karşılanır. 

Gelir Kaynakları : 

MADDE 5. — 3 ncü maddede belirtilen iş ve 
hizmetlerden elde edilecek; 

a) Müzelerle, Devlet Tiyatroları ve Devlet Ope
ra ve Balesi Genel müdürlüklerince düzenlenenler dı
şındaki, tiyatro, bale, opera, konser, sinema ve ben
zeri yerlere giriş ücreti dahil, her türlü ücretler, 

b) Her çeşit hizmet, mal, sanat eseri, kültür mal
zemesi, yayın ve benzeri satış gelirleri, 

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

Sermaye Ayırımı : 

MADDE 1. — Kültür Bakanlığına 50 milyon lira 
döner sermaye ayrılmıştır. Bu sermaye Bakanlar Ku
rulu kararı ile 300 milyon liraya kadar artırılabilir. 

Sermayenin Kaynakları : 

MADDE 2. — Kültür Bakanlığı dönef sermayesi; 
Bakanlık bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece 
yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye çalışmaların
dan elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan olu
şur. Sermayenin tümü 1 nci maddede belirlenen düze
ye ulaştıktan sonra fazlası bir sonraki hesap yılının 
altıncı ayı sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu süre
yi uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bağış ve yardımlar 1 nci maddede gösterilen limite 
dahil değildir. 

Döner Sermayenin Kullanma Alanı : 

MADDDE 3. — Kültür Bakanlığı döner sermaye
si; eski eserler, anıtlar, müzeler, kütüphanecilik, bib
liyografya, dokümantasyon, enformasyon, yayın, ta
nıtma, güzel sanatlar, sahne sanatları, arşiv, folklor. 
el sanatları, sinema sanatı, festival düzenleme, kül
tür merkezleri ve bunlar gibi mal veya hizmet üre
tim ve satışını içeren işletme alanlarında kullanılır. 

Harcama Yerleri : 

MADDE 4. — 3 ncü maddede belirtilen iş ve hiz
metlere ilişkin giderlerle, yalnız döner sermaye işle
rinde çalıştırılacak personelin her türlü giderleri dö
ner sermayeden karşılanır. 

Gelir Kaynaklan : 

MADDE 5. — 3 ncü maddede belirtilen iş ve hiz
metlerden elde edilecek; 

a) Müzelerle, Devlet Tiyatroları ve Devlet Ope
ra ve Balesi Genel müdürlüklerince düzenlenenler dı
şındaki, tiyatro, bale, opera, konser, sinema ve ben
zeri yerlere giriş ücretleri dahil, her türlü ücretler, 

b) Her çeşit hizmet, mal, sanat eseri, kültür mal
zemesi, yayın ve benzeri satış gelirleri. 

(S. Sayısı : 940) 



MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE KÜLTÜR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

nci 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

nci 
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(Hükümetin Teklifi) 

c) Taşınır mallarla, Kültür Bakanlığına tahsis 
edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan ta
şınmaz malların ve tesislerin sergi, yeme, içme, din
lenme yerleri ile salon, büfe ve otoparklarının işlet
me ve kira gelirleri, 

d) Depozito gelirleri, 
e) Telif hakkı gelirleri, 
Döner sermayenin gelirleridir. 
Yukarıdaki gelirlerle ilgili tarifeler, Kültür Ba

kanlığınca saptanır. 

Kuruluş : 

MADDE 6. — Döner sermayenin bütçe, bilanço 
ve hesaplarını düzenleme, inceleme, döner sermaye 
ile ilgili bütün mali ve yönetsel işleri düzenlemek ve 
yönetmek üzere Kültür Bakanlığı merkez kuruluşun
da ve saymanlık örgütüne sahip olmak üzere «Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü» ve ayrıca 
merkez ve taşra örgütünde, Kültür Bakanlığı kararı 
ile döner sermaye verilen her birimde «Döner Ser
maye İşletmesi» kurulur. Döner sermaye işletmeleri 
mali ve yönetsel açıdan, Döner Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak çalışırlar. 

Sayman Maliye Bakanlığınca atanır. 

Ayrıcalıklar : 

MADDE 7. — Kültür Bakanlığı döner sermaye
si; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu. 2490 
sayılı Artırma -. Eksiltme ve İhale Kanunu ile bu ka
nunların ek ve değişiklikleri hükümlerine bağlı değil
dir. 

Hesap Yılı ve Hesapların Denerimi : 

MADDE 8. — Kültür Bakanlığı döner sermayesi 
hesap yılı. mali yıldır. Kültür Bakanlığı, hesap yılı
nı izleyen 4 ay içinde döner sermaye hesaplarını, bi
lanço ve eklerini gelir ve gider belgeleri ile birlikte 
Sayıştay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini 
de Maliye Bakanlığına gönderir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE 9. — Döner sermaye ile ilgili her türlü 
mali ve yönetsel işlemlerin nasıl yürütüleceği Kültür 
ve Maliye baaknlıklarınca birlikte düzenlenecek bir 
yönetmelikle saptanır. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

c) Taşınır mallarla. Kültür Bakanlığına tahsis 
edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan ta
şınmaz malların ve tesislerin sergi, yeme, içme, din
lenme yerleri ile salon, büfe ve otoparklarının işletme 
ve kira gelirleri, 

d) Depozito gelirleri, 
e) Telif hakkı gelirleri, 
Döner sermayenin gelirleridir. 
Yukarıdaki gelirlerle ilgili tarifeler. Kültür Ba

kanlığınca saptanır. 

Kuruluş : 

MADDE 6. — Döner sermayenin bütçe, bilanço 
ve hesaplarını düzenleme, inceleme, döner sermaye 
ile ilgili bütün mali ve yönetsel işleri düzenlemek ve 
yönetmek üzere Kültür Bakanlığı merkez kuruluşun
da ve saymanlık örgütüne sahip olmak üzere «Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü» ve ayrıca 
merkez ve taşra örgütünde. Kültür Bakanlığı kararı 
ile döner sermaye verilen her birimde «Döner Ser
maye İşletmesi» kurulur. Döner sermaye işletmeleri 
mali ve yönetsel açıdan. Döner Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak çalışırlar. 

Sayman Maliye Bakanlığınca atanır. 

Ayrıcalıklar : 

MADDE 7. — Kültür Bakanlığı döner sermayesi; 
1050 sayılı Muhasebe-; Umumiye Kanunu, 2490 sa
yılı Artırma - Eksiltme ve İhale Kanunu ile bu ka
nunların ek ve değişiklikleri hükümlerine bağlı değil
dir. 

Hesap Yılı ve Hesapların Denetimi : 

MADDE 8. — Kül'ür Bakanlığı döner :,crmaye:i 
hesan yılı. mali yıldır. Kültür Bakanlığı, hesap yılını 
izleyen 4 ay içinde döner sermaye hesaplarını, bilanço 
ve eklerini gelir ve gider belgeleri i!e birlikte Sayış
tay'a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de 
Maliye Bakanlığına gönderir. 

Çeşitli Hükümler : 

MADDE c>. — Döner sermaye ile ilgili her türlü 
mali ve yönetsel işlemlerin nasıl yürü!üîcceğ; Kültür 
ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir 
yönetmelikle saptanır. 
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(Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin S nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 10. — Döner sermayeye ait mallar Dev
let malı kapsamı içindedir. 

MADDE 11. — 15 Temmuz 1953 tarih ve 6152 
sayılı Kanunla değiştirilen. 3340 sayılı Müzelerle 
Orenyerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret 
hakkındaki Kanun ile 10 Haziran 1949 tarih ve 5441 
sayılı Kanunun, 14 Temmuz 1970 tarih, 1310 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 1 nci maddesi ve aynı tarih 
1309 sayılı Kanunun 25 nci maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı gününde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Döner sermayeye ait mallar Dev
let malı kapsamı içindedir. 

MADDE 11. — 15 Temmuz 1953 tarih ve 6152 
sayılı Kanunla değiştirilen, 3340 sayılı Müzelerle 
Orenyerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret 
Hakkındaki Kanun ile 10 Haziran 1949 tarih ve 5441 
sayılı Kanunun, 14 Temmuz 1970 tarih, 1310 sayılı 
Kanunla eklenen Ek 1 nci maddesi ve aynı tarih 1309 
sayılı Kanunun 25 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı gününde yürür-
yüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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(Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Müet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Müet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi Metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

Toplantı Yılı : 18 ( S ı r a S a y i S I I 9 4 1 ) 

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2 / 5 ; C. Senatosu : 2 /161) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 276) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 6 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 47 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 12 . 6 . 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 4250 

sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 19.12. 1977 tariflinde Başkanlıkça Plan Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5, 7, 12.6. 1979 tarihli 99, 101 ve 102 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 276) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı kanun teklifimizin İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımızla 
talep ve rica ederiz. 

18 . 5 . 1978 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Konya Milletvekili 

Dr. Fehmi Cumalıoğlu S. Arif Emre Şener Battal 
Teklifin mahiyeti : 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 19 ncu maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında teklif. 

Not : İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınması, Genel Kurulun 24 . I . 1979 tarihli 39 ncu 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

22 . 6 . 1977 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 nci maddesi gereğince hükümsüz kalan 2/599 esas numarada kayıtlı kanun 
teklifinin yeniden muamele görmek üzere ihya edilmesini saygılarımla arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 
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Miliet Meclisi Sayın Başkanlığına 

4250 sayılı Kanunla ilgili değişiklik teklifim ekte takdim kılınmıştır. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
26 . 4 . 1976 

Konya 
Şener Battal 

G E R E K Ç E 

İşbu kanun teklifiyle : 4250 sayılı Kanunun 19 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kaldırılmış olacaktır. Mezkûr 
2 nci fıkra : «Şarap ve bira satmak isteyen bir beyanname ile satış yerlerini İnhisarlar İdaresine bildirirler.) 
cümlesinden ibarettir. Bu cümle ile bira ve şarap için diğer içkilere uygulanan genel kaidelerin uygulanama
yacağı ve istisna edileceği ve bira ve şarap için ruhsat rejimi yerini bildirme rejimi esas olacağı hususu, getiril
miş bulunmaktadır. 

Alkol alışkanlığı ilk kadehten başlayan sonu nereye varacağı belli olmayan bir alışkanlıktır. Bir toplumu 
kötü alışkanlıklara götürmenin yolu birtakım masum görünüşlü kötü alışkanlıklara sevk etmekten ibarettir. 
Üstelik Türk toplumunu tüketim toplumu haline getirerek, kalkınmasını ve tasarruf kabiliyetini kısırlaştır
mak amaçları bizi sevmeyen devletlerin stratejileri olarak gözükmektedir. Türk Milleti içki ve her türlü tüke
timin mağlubu olmayacaktır. 

İşbu kanun teklifi bu yüksek hedefleri korumak amacını taşımaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 6 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

ÖZETİ 
Sıra Sayısı 

İnhisarı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi 
M. M. C. S. 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler 

Hakkında Kanun Teklifi. 
276 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 13 9 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN LIAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR.TANINAN SÜRE (Gün) 
1. — Bütçe ve Plan Kom. 

10 gün 
2. — Gündeme 

18 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 941) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ŞENER BATTAL'IN 
TEKLİEİ 

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanu
nunun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4250 sayılı Kanunun-19 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — İspirto ve İspirtolu içkiler satmak 
isteyenler İnhisarlar İdaresinden ruhsat almaya mec
burdurlar. 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4250 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Her türlü ispirto ve ispirtolu içkileri 
satmak isteyenler İnhisarlar İdaresinden ruhsat al
maya mecburdurlar. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/161 
Karar No. : 42 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

18 . 6 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 6 . 1979 ta ihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi arı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 13 . 6 . 1979 tarih ve 47 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 13 . 6 . 1979 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 15 . 6 . 1979 tarihli toplantısında Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda görüşüldü. 

1. 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik 1/2 nci madde
sinin paragrafına göre bira ve şarap tekel konusu olma rp, yapım ve satımı serbest bulunmaktadır. Bu hukuki 
duruma uygun olarak vazolunan 19 ncu madde de bira ve şarap satışı ruhsata tabi tutulmamış, ilgililerin be
yanname ile adı geçen maddeleri ve satış yerlerini bildirmeleri yeterli bulunmuştur. 

2. İçki bayii ruhsatı alan bayilerin ilgili tekel idamesinde kaydı bulunduğu için satış kontrollü bir şekilde 
yapılmaktadır. Tekelde bayi kaydı olmayana satış ya ıılmamaktadır. Bira için de bu uygulama getirildiği 
takdirde, yapımı serbest bırakılan özel sektör birasının Tekelden ruhsat almış bayilere mi satıldığı yoksa ruh
sat dışı yerlere mi satış yapıldığı nasıl denetlenecektir? Veya etkin bir denetim nasıl kurulacaktır? 

3. Mevcut Yasa hükmüne göre bira köyde kentte ve her istenilen yerde satılmaktadır. Özellikle biraya 
alışkın oldukları için turistler her yerde bira aramakta ılırlar. Yeni Yasa Teklifi kanunlaştığı takdirde bira sa
tış yerleri geniş bir kısıntıya tabi tutulmuş olacaktır. Bu da doğal olarak genel satış miktarını büyük çapta 
etkileyecektir. Üretime nazaran iç tüketimdeki düşüş:en ileriye gelecek üretim fazlası stok, ihraç edilemediği 
takdirde, bu sanayi dalında gerileme başlayacak yeni yatırımlara gidilme özentisi kalmayacağı gibi mevcut 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 941) 
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yatırımların durumu dahi tehlikeye girmiş olacaktır. Dolayısıyla bu sahadaki, istihdam, Devlet gelirleri ham
madde üreticisi müstahsillerin durumu bir sorun olacaktır. 

4. Ruhsat harcı senede bir defa ödenir ve bayilerin sınıfına göre maktuen alınır. Dolayısıyla içki bayii 
birayı da satma hakkına sahip olacağı için ilave bir harç ödeme durumu olmayacağından sonuç olarak Ha
zineye bir gelir sağlamayacağı gibi ayrıca bir zarara sokulması da mevzubahis olmayacaktır. 

Komisyonumuz bu gerekçeler ışığı altında Yasa Teklifini Meclisten gelen şekliyle olumlu bulmayarak 
çoğunlukla reddetmiştir. 

Komisyonumuz bir an önce görüşülmesini de karar altına almıştır. 
Genel Kurulun olurlarının alınması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 

Trabzon 
Hasan Güven 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Erzincan 

Niyazi Unsal 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ordu 

İdris Gürsoy 

Başkanvekili 
Zonguldak 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Nurhan Artemiz 

Üye 
Kars 

Muzaffer Şâmiioğlu 

Üye 
Samsun 

Bahri Cömert 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Yiğit Köker 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zeyyat Baykara 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Konya 

Mukbil A bay 

Üye 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 
Toplantıda bulunamadı. 

15 . 6 . 1970 
MUHALEFET ŞERHİ 

İspirtolu içkilerin bütününün satışı ve istihlakinin zapturapta alınmasında muhakkakki çok büyük faide-
ler vardır. 

Bunun zapturaptını temin fiilinin icrasının, ispirtolu içkilerin her nevinin müstahsili ve satıcısı olan ti
cari rakip tekel idaresine mi yoksa başka bir devlet otoritesine mi verilmesi tabii ki ayrıca münakaşayı mucip 
bir husustur. 

Mevzu, sosyal hayatımızın muhtelif taraflarını da tesiri altına alan ve ilgilendiren geniş kapsamlı bir ko
nudur. 

Devletin ilgili muhtelif mercilerinin temsilcilerinin ve bu husustaki mütehassısların komisyonumuz huzu
runda dinlenilmeleri temin edilmeden bu kanun teklifinin reddi cihetine gidilmesi çok mahzurlu olmakta
dır. 

Karara iştirak etmiyorum. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

mmm 
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