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•

•

67 nci Birleşim
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Salı

İÇİNDEKİLER
Sayfa j
48 j

Sayfa
5. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Doğu Ana
dolu'daki yem ve yemeklik buğday sıkıntısı
48:49 İ
II. — GELEN KÂĞITLAR
hakkında gündem dışı demeci.
56:57
III. — YOKLAMALAR
50
6. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Sayış
tay'da
cereyan eden bazı olayliara dair gündem
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GEdışı
demeci.
57:59
NEL KURULA SUNUŞLARI
50,82 i
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan
1. — Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâmoğDışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, MilM Sa
lu'nun, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Barzani
vunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etme
ve Talabani aşiretlerinin çarpışması ve yabancı
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
güçlerin Türkiye'yi bölme hareketlerine dair
başkanlığı tezkeresi. (3/1446)
59
gündem dışı demeci.
50:51
8. — Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün,
2. — İçişleri Bakanı İrfan özaydınh'nın
8 - 1 1 Haziran 1978 tarihleri arasında Bulga
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Barzani ve
ristan'a yapacakları resmi ziyaretin sıhhi neden
Talabani aşiretlerimin çarpışması ve yabancı
lerle ertelendiğine dair Başbakanlık tezkeresi.
güçlerin Türkiye'yi bölme hareketlerine dair
(3/1445)
59:60
51:53
9. — Müh* Eğitim, Gençlik ve Spor ve
3. — Tokat Üyesi Cevdet Aykan'm, Anka
Kültür Komisyonu Başkanlığının, Komisyonla
ra'da genel yaşamı etkileyen fırıncılar grevi ve
rında açık bulunan Kâtip Üyeliğe Adıyaman
ülke çapında sosyal, eîconoınıi'k yaşamı etkileyen
Üyesi Yusuf Çetinin seçilmiş olduğuna dair
Batman grevi hakkında gündem dışı demeci, 53:55 tezkeresi. (3/1444)
60
4. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın,
10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski
İmar ve İskân Bakanlığının Afet İşleri Fonunda
Üyesi Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun
12.11.1969 tarih
bir milyar liraya varan suiistimal hakkında
gündem dışı demeci.
55:56 ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894
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C. Senatosu

B : 67

20 . 6 . 1978

O : 1

rfa
sayılı Kanarının Genel Kuralda görüşühnesine
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
nun, 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 Ko
misyon BaşkanlıgMun 8.2.1978 tarih ve 6 sayılı
raporlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu: 4/81 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 5 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 22.2.1978)
11. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12.7.1967 tarih ve 38 saydı Hafta
lık Karar cetvelindeki 2942 sayılı
Kararının
Genel Kurulda görüşülmesine diair önergesi ve
Dilekçe Karma Komisyonunun 31.5.1971 tarih
ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 20.6.1974
tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 ta
rih ve 17 saydı raporları ile Komisyon Başkan
lığının 8.2.1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı rapor
lar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 5 ncâ ek) (Dağıum ta
rihi : 22.2.1978)
12. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğhı'nun
(Eski Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36
saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 4257 sayılı
Ahmet Barmdırır'a ait Kararın tatbik edileme
yeceğine dair yazısı ve 140 saydı Kanunun 42 nci
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görüşübnesline dair Dilekçe Karma Komisyonunun
21.2.1977 tarih ve 166 saydı raporu ille Komis
yon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166 sayılı
Rapor hakkında tezkeresi. (C. Cenatosu : 4/294)
(S. Sayısı : 670'e 1 nci ek) (Dağılıma tarihi :
22.2.1978)
13. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün
(Eski İçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4276 sayılı
Mustafa Altınok'a ait Kararın tatbik edilmeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21.2.1977 tarih ve 165 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 165 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtma
tarihi : 22.2.1978)

82

Sayfa
14. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 11 sayılı Me
lek İpkin'e ait Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun
21.2.1977 tarih ve 151 sayılı raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 151 sayılı
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/283)
(S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi :
22.2.1978)

82

15. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in
(Eski Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma
Komisyonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve
36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 sa
yılı Ramazan Kurt'a ait Kararın tatbik edile
meyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun
12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 161 sayılı rapo
ru ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve
82

161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/289) (S. Sayısı : 676'ya 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.2.1978)
v

82

16. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in
(Eski Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma
Komisyonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve
36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sa
yılı Ali Savaş'a ait Kararın tatbik edilemeyece
ğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21.2.1977 tarih ve 162 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 162
82

sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
4/290) (S. Sayısı : 67'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 22.2.1978)
17. — C. Senatosu Urfa eski Üyesi Halil
Balkıs, C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor
ve Çanakkale eski Milletvekili Zekiye Gülsen'
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haftahk Karar
Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e ait Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun
21.2.1977 tarih ve 155 - 156 - 157 saydı ra
porları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ta-

82

rih ve 155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında
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tezkeresi. (C. Senatosu î 4/287) (S. Sayısı :
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.2.1978)
82
18. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim
Bakanı) 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 edi
lemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı ra
poru. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776)
(Dağıtma tarihi : 26.4.1978)
82:83
19. — Anayasa Mahkemesinde açık bulu
nan bir asıl ve bir yedek üye seçimi.
V. '<— GÖRÜŞÜLEN İŞLER

'

83
fcö

1. — Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun
kadro kanunu teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
li Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 2/140; C. Senatosu : 2/131) (S. Sayısı :
792) (Dağıtma tarihi : 20.6.1973)
60 63
2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna iki geçici madde
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plan komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/94; C. Senatosu :
1/561) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tarihi :
20.6.1978)
63:81
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR

83

A)

83

Yazık Sorular ve Cevapları

1. Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât
Doğan'm, meslek yüksekokulu
öğrencilerine
dari soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur'un yazılı cevabı. (7/890)
83:84
2. Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir ilinde bir suma fabririkası yapımı için teşebbüse geçilip geçibnediğine dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel
Bakanı
Tuncay Mataracı'nın yazılı
cevabı.
(7/903)
84:!
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3. Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi
İsmail Kutluk'un, Çanakkale iline bağlı Gök
çeada Devlet Üretme Çiftliğine 3 ton göztaşı
tahsis edildiğinim doğru olup olmadığına dair
soru önergesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. (7/912) 85:86
4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir ili merkeze bağh Göre
kasabasında yapımı durdurulan afet evlerine
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakam
Ahmet Karaaslan'ın yazılı tevabi. (7/913)
86
5. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar kasabasında yapılacak olan afet evlerine
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakam Ah
met Karaasîan'ın yazılı cevabı (7/914)
86:87
6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir ili «Avcılar - Göreme»
kasabasında yapılması düşünülen afet evlerine
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ah
met Kraaaslan'ın yazılı cevabı. (7/915)
87
7. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Nar kakasabasındaki 96 evin inşaatına ne zaman baş
lanacağına dair soru önergesi ve İmar ve İs
kân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazılı cevabı.
(7/916)
88
8. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir'e bağlı Avanos 'ilçesi
merkezinde yapılmakta olan afet evlerine dair
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakam Ahmet
Karaaslan'ın yazılı cevabı. (7/917)
88:89
9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Tatlarin
kasabasında yapılmakta olan afet evlerine dair
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet
Karaaslan'ın yazılı cevabı (7/918)
89
10. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir ili merkezinde Mesken
Genel Müdürlüğü tarafından yapımı kararlaştı
rılan evlere dair soru önergesi ve İmar ve İskân
Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazıh cevabı.
(7/919)
88:90
11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi
Ragıp Üner'in, Nevşehir'e bağh Gülşehir ilçe
sinde yapımı durdurulan afet evlerine dair soru
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Ka
raaslan'ın yazıh cevabı. (7/920)
90:91
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I. — GEÇEN T l TANAK ÖZETİ
Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Baka
nı Bahir Ersoy'a, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı
Ali Topuz'un vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi;
Çay üretimi ile ilgili (10/74) kurulan Araştırma
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev bö
lümüne dair tezkeresi;
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Sinop Üyesi Abdullah Vehbi Uğur'a, hastalığına
binaen 13.6.1978 tarihinden itibaren 20 gün izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi;
Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına
dair kamın tasarısının Milli Eğitim - Gençlik ve Spor
ve Kültür, Milli Savunma, Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan komisyonlarından
4'er üye alınmak suretiyle
kurutacak Geçici Komisyonda görüşülmesine
dair
Sağlık Bakanlığı tezkeresi;
Kabul edildi.
5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 68 nci
maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir geçici
madde eklenmesine dair;

Vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıkla
rısın yükseltilmesi hakkında;
Kanun tasarı'annın Gelen Kâğıtlardan gündeme
alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onaylan
dı, maddeleri ve tümü kabul edildi ve kanunlaştıkları
bildirildi.
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bîr asıl ve
bir yedek üye seçinıine geçileceği sırada, istem üzeri
ne yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından;
20.6.1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re Birleşime saat 17.40*da son verildi.
Başkan
Başkanveküi
Fevzi Hakkı Esat oğlu

Divan Üyesi
Afyonkarahisar
Mustafa Çelik

Divan Üyesi
Tabii Üye
Emanullah Çelebi

H. — GELEN KÂĞİTLAR
Tasanlar
1. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından imza
lanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile
ilgili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni. (M. Meclisi : 1/124; C. Senato
su : 1/578) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
na) (Müddet : 7 gün)
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk
Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısının Millet Medisince kabul olunan
metni. (M. Meclisi : 1/119; C. Senatosu : 1/577) (Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna (Müddet :
7 gün)
3. — Hükümetîerarası Avrupa Göç Hareketleri
Komitesi (CIME)'nin Kuruluş Yasasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi :
1/116; C. Senatosu : 1/576) (Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonuna) (Müddet : 7 gün)
4. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu

ve ek geçici 14 ncü maddelerinm değiştirilmesine,
66 ve 112 nci maddesinin 3 ncü fıkra (d) bendinin
vümrlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısının
Mîllet Meclisince kabuî olunan metni. (M. Meclisi :
1/85; C. Senatosu : 1/575) (Milli Savunma ve Büt
çe ve Pîan komisyonlarına) (Müddet : 7'şer gün)
5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli
Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine
ve aynj Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler
eklenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul oîunan metni. (M. Meclisi : 1/25; C. Ser*rfosu : 1/574) (Milli Savunma ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarına) (Müddet : Milli Savunma Komisyonu:
18 gün, Bütçe ve Plan Komisyonu : 7 gün)
6. — Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Ulus
lararası Sözleşmenin onaylanmasının uygun buhınduğîT hakkında kanon tasarısının Millet Meclisince kahn\ olunan metni. (M. Meclisi : 1/37; C. Senatosu :
1/573) (Mali ve İktisadi İşler ve Dışişleri, Turizm ve
Tanıtma komisyonlarına) (Müddet : 7'şer gün)
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma48 —
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12. — Günün 24 saate Taksimine dair 697 sayılı
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının |
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
MiJet Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi :
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
1/19; C. Senatosu : 1/572) (Bayındırlık, Ulaştırma ve
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu.
İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
(M. Meclisi : 1/98; C. Senatosu : 1/566) (S. Sayısı :
misyonlarına) (Müddet : 7'şer gün)
791) (Dağıtma tarihi: 20.6.1978)
8. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylan
13. — Trahzon İktisadi ve Ticari İlimler Akade
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
misinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro ka
nın Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. Mec
nunu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni
lisi : 1/109; C. Senatosu : 1/571) (Sosyal İşler ve Dış
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, GençKk ve
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet:
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
7*şer gün)
porları. (M. Meclisi : 2/140; C. Senatosu : 2/131)
Üyelerin Teklifi
(S. Sayısı : 792) (Dağıtma tarihi : 20.6.1978)
9. — Cumhuriyet Senatosu İdare Amirleri Sakıp
14. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
Hatunoğlu, Mehmet Ali Arıkan ve Haydar Tunçkanununun
10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilme
nat'ın, 1978 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
sine
ve
bu
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair
cetveüde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi.
kanun
tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan met
(Millet Meclîsi Başkanlığına gönderilmiştir.)
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve
Tezkere
Plan komisyonları raporları. (M. Meclîsi : 1/94; C.
10» — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Reîet
Senatosu : 1/561) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tarihi :
Asoyoğîu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
20.6.1978)
bakanlık tezkeresi. (3/1441) (Anayasa ve Adalet Ko
I
Yazılı Sorular
misyonuna)
I
15. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi RaRaporlar
; gıp Üner'in, Nevşehir iSi merkeze bağlı Boğaz - Kö11. — 1111 sayılı Askerîik Kanununa bir geçici İ yü civarındaki «Tümsan Fabrikası»na dair yazılı somadde ekîenmesi hakkında kanun tasarısının Millet | rasu. (7/932) (İşletmeler Bakanlığına gönderihniştir).
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena Ü
16. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ratosu Miili Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve | gıp Üner'in, 1.1.1978 - 1.6.1978 tarihleri arasında
Milli Savunma komisyonları raporları. (M. Meclisi : I Nevşehir ili merkez ilçe ve köylerindeki okullarda
1/89; C. Senatosu : 1/562) (S. Sayısı : 790) (Dağıtma İ yapıdan, tayinlere dair yazılı sorusu. (7/933) (MiBi Eğîtarihi : 20.6.1978)
j tim Bakanlığına gönderilmiştir.)
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BİRİNCİ O T U R U M
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN : Başkaııvekili Osman Salihoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhuıbaşkanınca S. İJ.), Melunet Kılıç (Gaziantep)

BAŞKAN — Sayın senatörler, 67 nci Birleşimi açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN
re başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)

Çoğunluğumuz vardır, müzakerele-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Kastamonu Üyesi Ali Münif
İslâmoğlu'nun,
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Barzani ve Talabani
aşiretlerinin çarpışması ve yabancı güçlerin Türkiye'
yi bölme hareketlerine dair gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın senatörler;
Çok sayıda gündem dışı söz talebi vardır. Bu
birikim, geçen Birleşimde gündem dışı söz verme im
kânı olmadığından meydana gelmiştir. Bu bakımdan
arkadaşlarımıza konuşma imkânı verebilmek için, ev
velce kararlaştırdmış bulunan üç sayısını beşe çıkara
rak beş arkadaşımıza söz vereceğim. Gündem dışı
söz isteyen diğer arkadaşlarımıza da ileriki birleşim
lerde söz verme imkânını arayacağız efendim.
Veriliş sırasına göre Sayın Hüsamettin Çelebi bi
rinci sıradadır; ancak sırasını Sayın Münif Islâmoğlu'na veriyor, kendileri son sıraya geçiyorlar.
Şimdi önergeleri veriliş sırasına göre okutacağım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Türkiye hudutları içerisinde yabancı güçler mu
harebe etmektedir. Oradaki topraklarımız ve vatan
daşlarımız fiilen işgal altındadır.
Bu önemli hadise hakkında Hükümeti uyarmak
için gündem dışı söz istiyorum.
Tercihan verilmesini saygılarımla arz ederim.
Kastamonu
Ali Münif Islâmoğlu
BAŞKAN — Bir hususu hatırlatmak istiyorum.
Gündem dışı söz vereceğim bütün
arkadaşlarımız
maksatlarını, meramlarım lütfen 10 dakika içinde
ifade etsinler efendim.
Sayın İslâmoğlu, buyurunuz.

ALİ M Ü N İ F İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler;
18 Haziran 1978 tarihli bazı gazetelerde gördü
ğümüze göre, Türk Devletinin hükümranlığım ihlal
eden, Türk Milletinin tarihi vakarıyla kabili telif ol
mayan, yakın istikbal için planlanan Türkiye'yi böl
me hareketlerinin bir denemesi kabul edilebilecek ni
telikte mühim hadiseler cereyan ediyor.
Ertesi gün, yine gazetelerde, bizi içine alan, va
tanımızı ve milletimizi bölücü hareketlere ait ge
niş bilgiler var. Hükümet sessiz, hadiselerin vukubîiîduğu yörelerde, sözde «Köye Ulaşım Programını»
başlatma işiyle meşgul.
Daha evvel, her zaman Türkiye'nin
karşısında
olan, İran'daki 8 milyon Türk'e kan kusturan kom
şumuz İran'ın, SAVAK gizli teşkilatıyla Türkiye'de
ki bölücü gafillere silah ve para yardımında bulun
duğuna dair malumatlar gelmekteydi. Nihayet, mat
buatımız hadiseyi efkârı umunıiyeye bildirdi. Ertesi
gün Hariciye Bakanı SAVAK Teşkilatını müdafaa
etti; fakat 15 Haziran 1978 tarihli Ulus Gazetesi Baş
yazarı Hariciye Bakanına gerekli cevabı verdi.
Hariciye Bakanı istediği kadar, «Kuşku yaratma
ya yönelik, İran dostluğunu
bozmak isteyenler...»
gibi, insanları değil, tavukları güldürecek sözleri sıralayadursun; Hakkâri ilimizin Şemdinli ilçesinde;
yani Türk vatanında, Türk sınırlan içerisinde, dışı
mızdan gelen, ayn ideolojilere sahip iki kuvvet çar
pışmaktadır.
İki kurt aşireti, Amerika'nın CIA'sımn, Hariciye
Bakanını «Dost» dediği İran'ın SAVAK'ımn, para
ile silahı ile Türkiye'deki satın aldığı hainlerle işbir-
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ligi yapan Barzani ve Sovyetlerin KGB'sinin ve Su
riye'nin desteklediği Talâbani kuvvetleri harp, ediyor.
Harp sahasındaki köylülerimizden, vatandaşlarımız
dan, kardeşlerimizden haber yok; ölüler olduğu söy
leniyor. Tüfkiye İçişleri Bakam umumi efkâra «Mera
anlaşmazlığı nedeniyle olan çarpışma» diyerek sav
saklama yolunu tutuyor. Bu gaflet değilse, kabüıyetsizlik değilse nedir? Takdirinize bırakıyorum.
Sayın senatörler;
Bu husustaki neşriyat şöyle devam ediyor; «Ku
zey Irak'ta yakın geçmişte olagelen hadiseyi bilenler
için bugün Barzani ve Talâbani kurt aşiretlerinin vu
ruşması tabii karşılanabilir. Sağ kolu olduğu Barzani'yi bırakıp Bağdat Hükümetiyle anlaşan Talâbani
ile bugün var olan çatışma geniş açıdan bakılırsa bir
Sovyet - Amerikan çatışması gibi yorumlanabiliyor.»
deniliyor. Ancak, bu olay dışımızda Sürdüğü sürece,
Sovyetlerin desteklediği Talabani'ye Amerikan yan
lısı Barzani kuvvetlerinin karşı çıkması, Türk toprak
larında bu çatışmayı sürdürmeleri yıllardan beri CIA'
mn, SAVAK'ın türlü ajanlarıyla Türkiye'de ayırıcılığı ve Türkiye'nin bölünmezliğini maddi ve manevi
yardımlarıyla desteklemeleri düşünülürse yakında;
yani önümüzdeki günlerde meselenin daha başka
türlü feci manzaralarla karşımıza çıkmayacağını kim
se iddia edemez.
Bakın Hürriyet muhabiri ne yazıyor : «İşte başka
bir gerçek; Talâbani kuvvetleri Suriye üzerinden
Sovyetlerce besleniyor. Barzani güçleri İran üze
rinden Amerikan yardımı görüyor. Acı yargı şura
ya varıyor: Dış güçlerin tezgâhladıkları bu küçük
çaptaki savaşın Türkiye ve Orta Doğudaki oyunları
nın sanki ilk perdesi gibi Hakkâri ilimizin sınırları
içinde biçimleniyor. Kanla biçimleniyor, ölümle so
nuçlanıyor; gözlerimizin içine baka baka, gözlerimi
zin önünde.»
Görgü şahidi muharrir devam ediyor: «Şu anda
bu tipik savaşın önümüzdeki günlerde ya da aylar
da hem sınırlarımızın içinde nereye varacağı, ne bo
yutlar kazanacağı kestirilemez. Bunu, yani sınırımı
zın Irak'a bakan köylerinde Barzani ve Talabanilerin yakın ilişkilerini inkâr etmek geçerli bir davra
nış değüdir. CIA'nın, KGB'nin ve SAVAK'ın benze
ri servislerin Türk sınırları içinde sergilemelerine bil
miyorum daha ne kadar süre müsaade edilecek?» di
yor.
Gazete Hakkâri Savcısına hadiseler hakkında ma
lumat için başvuruyor. Savcı Atillâ Yerel: «Doğal
koşulların olanak vermemesi, savaşın geçtiği yerlere
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ulaşılamaması nedeniyle belirgin bilgi alamadıklarını
ve gerçek olan bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan;
ama değişik görüşlere, değişik desteklere sahip silah
lı grupların Türkiye topraklarında bir savaş sürdür
düklerini...» söylüyor.
Hudutlarımızın içinde İran ve Amerika'mn taraf
lısı ve onların silahlarıyla mücehhez Barzani kuvvet
leri ile Rus ve Suriye cinsi örgütler tarafından silah
larıyla mücehhez Celâl Talâbani kuvvetleri çarpışı
yor, Hükümetimiz de buna seyirci kalıyor. Hükümet
bu hadiseleri biliyorsa, hükümranlığımıza taalluk
eden bu gibi hadiselerde Meclislerin huzuruna ge
lip, gerekiyorsa gizli celsede izahat vermek mecbu
riyetindedir. Eğer Hükümet bu hadiseleri bilmiyorsa,
arazi ihtilafları tarzında mütalaa ediyorsa, telâfisi
mümkün olmayan gafletlerin içinde olduğunu hatır
latmak isterim. Ne çareki bu gibi gafletler memleke
timiz için telafisi imkânsız neticelerle sonlanacağı
korkusu içinde olduğumu da ifade etmek isterim.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, hatta
600 senelik Osmanlı İmparatorluğu zamanında bu tür
hükümranlığımızı, onurumuzu gölgeleyen hadiseler
le ne İmparatorluğumuz zamanında, ne de Türkiye
Cumhuriyetini idare edenler karşılaşmamışlardır. Hü
kümetin Meclislere mutlaka geniş izahat vermesini
bekliyoruz. Eğer o cevap vermezse, biz yakasını bı
rakmayacağız. İç politikadaki çıkmaz gibi, milli gü
venlik, milli savunma politikamızda da çıkmaza gir
miştir. Bunun şakası olmadığım Hükümete hatırlat
mak isterim.
Dahiliye Bakanının bugünkü gazetelerde gördüğü
müz beyanatı şöyle: «Bundan sonra hudutlarımız
içinde çatışmalara müsaade etmeyeceğiz.» Şu halde
daha evvel çarpışmalar vardı. Hani daha evvel Sa
yın Bakan, «Mera ihtilâfı nedeni ile olan hadiseler
dir bunlar.» diyordu. Hükümranlığı ihlal eden hadi
seleri bu kadar hafife alan bir zihniyeti, bir Hükü
met üyesini, bir Hükümeti görmedi bu Devlet.
Saygılarımla. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
2. — İçişleri Bakanı İrfan Özaydmlı'nın Güney
doğu Anadolu Bölgesinde Barzani ve Talâbani aşi
retlerinin çarpışması ve yabancı güçlerin Türkiye'yi
bölme hareketlerine dair açıklaması.
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, bana bir öner
ge göndermişsiniz; buna gerek yok efendim. Siz her
zaman açıklama yapabilirsiniz, buyurunuz efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato-
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nun değerli üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi
saygı ile selamlarım.
Hakkâri bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili
olarak sizlere bilgi sunmak ve Sayın Münip İslâmoğlu'nun değindiği konulara da çok kısa olarak de
ğinmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Bilindiği gibi komşumuz ve yakın dostumuz Irak,
1975 yılında kendi iç meselelerinin bir sonucu ola
rak Güney hudutlarımıza yakın bölgede askeri ha
rekâtta bulunmuştur. Bu arada bir kısım Irak'lı aile
leri ile birlikte Hakkâri ile sınırlarımızdan yurdumu
za sığınmışlardır. Bu topluluk, mülteci hakkı tanın
madığı için sonradan peyderpey İran'a girmiştir.
İran, Irak ve Türkiye üçgeni karşısında bulunan
lar ile Çukurca ilçesi Güney bölgesinde ve hudutları
mıza yakın Irak hudutları içinde bulunanlar liderlik
ve idiolojik yönden kendi aralarında anlaşmazlığa
düşmüşlerdir. Bu anlaşmazlıklar, hudutlarımız dışın
da Irak Silahlı Kuvvetleriyle olduğu gibi, kendi ara
larında da zaman zaman silahlı çatışma şeklinde oluş
muştur.
Resmi belgelerden elde edilen bilgilere göre; 1975,
1976 ve 1977 yıllarında havadan ve karadan gerek
Irak kuvvetleri ve gerekse Irak kuvvetlerine karşı
çarpışanların, kendi aralarında çarpışmalarında hu
dut tecavüz olayları meydana geldiği bir gerçektir.
Bu olaylar 1975 yılında 18'dir. 1976 yılında 22 ve 1977
yılında ise 12'dir.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 1978'de?...
İÇİŞLERİ BAKANI İ R F A N ÖZAYDINLI (De
vamla) — 1978 yılma da geleceğim müsaade buyu
rursanız.
Bu hudut ihlallerinde bazı köy ve jandarma kara
kollarımız hasar gördüğü gibi, yaralanan erlerimiz ve
hayatlarını kaybeden yurttaşlarımız da olmuştur. Her
olay sonunda diplomatik girişimlerde bulunulmuştur.
Irak Hükümeti yanlışlık olduğu gerekçesi ile özür
dilemiştir.
1977 Eylül ayında ise... Burasını dikkatle dinle
menizi, kaçırmamanızı rica edeceğim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yınız.
İÇİŞLERİ BAKANI İ R F A N ÖZAYDINLI (De
vamla) — 1977 Eylül ayında ise, aralarında görüş
farkı ve ayrı liderleri bulunan gruplar Çukurca - Uludere arasında silahlı çatışmaya tutuşmuşlar ve baskın
düzenlemişler, yedi kişi de kendi aralarında ölü ver
mişlerdir,
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Sayın üyeler;
Şu hususu açıklamakta yarar görüyorum; bu böl
genin arazi yapısı özellikle Hakkâri il hudutlarında
belirgin bir hudut ayırımını çok güçleştirmektedir.
Bir de buna bazı sınır yörelerindeki ailelerin ve aşi
retlerin bölünmesi eklendiğinde, hudut koruma göre
vi daha büyük önem kazanmaktadır, Yüksek ve en
gebeli olan bu arazi kesiminde ekim ortalarından Ma
yıs ayına kadar kar vardır, ulaşım son derece güç
tür. 1975 ve daha önceki yıllarda oîayîar dalma
Mayıs ayı ile Eylül ayları arasında meydana gelmek
tedir. Bu yörelerde yaşayan yurttaşlarımızın çoğun
luğu hayvancılıkla geçinmekte, bahar ve yaz ayların
da yaylalara çıkmaktadırlar.
Hudut koruma görevini yapan birliklerimiz, aynı
zamanda asayişe müessir olaylarda da görev yapmak
tadırlar.
1978 yılı olaylarına gelince:
8 Mayıs 1978 günü Hakkâri ilinin Şemdinli ilçe
si Mezar Geçidi bölgesinden 100 ila 150 kadar
Peşmergenin huduttan izinsiz geçtiği ve dağlık böl
geden Batıya doğru hareket halinde olduğu ihbarı
alınmıştır. Şemdinli Jandarma birliğimiz ihbarı de
ğerlendirerek derhal bölgede takip ve tespit harekâ
tına başlamıştır. Bakanlığa verilen raporda bunların
tekrar Irak'a geçtikleri bildirilmiş, önlemler artırıl
mıştır.
Yabancı kişilerin 14 Mayıs ve 22 Mayıs günleri
köylüler tarafından değişik yörelerde tekrar görül
düğü ihbarları üzerine İl Jandarma Alay Komutan
lığı ayrı müfrezeler halinde takip harekâtına giriş
mişler; fakat herhangi bir fiziki temas sağlanama
mıştır. Jandarma Tugay Komutanının helikopterle
bizzat yaptığı araştırmadan da bir sonuç elde edile
memiştir.
25 Mayıs günü Jandarma Genel Komutanı ile
Hakkâri, Yüksekova ve Şemdinli'ye bizzat giderek
yerinde
incelemelerde bulundum. Hakkâri bölge
sinin devamlı kontrol altında tutulabilmesi için tu
gay emrine helikopterler tahsis edilmiş, yaya ve mo
torlu takiple birlikte helikopterlerle
devamlı keşif
yapılması için gerekli emirler yerinde verilmiştir.
4 Haziran günü bir ihbarı değerlendiren Hak
kâri İl Jandarma Alay Komutanlığı birlikleri sınıra
yakın bir köy civarında 12 cesedin bulunduğunu tes
pit etmiştir. Savcılıkça yapılan tahkikat sonunda,
köy halkının ifadelerine göre, görüş ayrılıkları olan
Iraklı hükümet aleyhtarı gruplar arasında 1 Haziran
gecesi silahlı çatışma olduğu, çatışma sonunda 5 kişi
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Hepinizi saygılarımla selamlarını efendini. (CHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan.
3. — Tokat Üyesi Cevdet Ayhan'ın,
Ankara'da
genel yaşamı etkileyen fırıncılar grevi ve ülke çapın
da sosyal, ekonomik yaşamı etkileyen Batman grevi
hakkında gündem dışı demeci.
Sayın Başkanlığa
Ankara'da genel yaşamı etkileyen fırıncılar grevi
ve ülke çapında sosyal, ekonomik yaşamımızı etkile
yen Batman grevinin kamu düzeni üstündeki etkisi
üzerinde 13 Haziran 1978 Sah günü Senato Genel
Kurulunda gündem dışı konuşmama müsaadelerinizi
arz ederim.

bir taraftan, 7 kişi diğer taraftan ötti olduğu tespit
edilmiştir. Yaralı olan 3 kişi ise bilahara ele geçi
rilerek haklarında yasal işlem yapılmıştır.
O arada aldığımız önlemler daha da etkinleştirilmiştir. Bölgeye jandarma komando birlikleri ve
özellikle yaylalara kısa sürede ulaşabilmek için he
likopter tahsisi artırılmıştır. Havadan yapılabilecek
hudut tecavüzlerine karşı da, Hava Kuvvetlerimiz
hazırlık durumunu artırmışlar ve bölgede keşif ve
gözetleme görevleri çoğaltılmıştır. Alınan her bilgi
süratle ve titizlikle değerlendirihnektedir. Nitekim,
bugün saat 13,00'te Hakkâri'den aldığmı bir rapor
da Beytüşşebap ilçesi Mezra köyü civarında yaban
cı grupların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye heli
kopterlerle Hakkâri'deki komando birliği sevk edil
miş bulunmaktadır.
Şunu da ifade etmek isterim ki; hudut köyleri
mizde yaşayan ve yaylalara çıkan yöre halkımızın
her türlü can ve mal güvenliğinin sağlanması için
gerekli tüm önlemler alınmış bulunmaktadır. Yurt
taşlarımızın huzur ve güven içinde köyünde ve yay
lasında yaşamlarını sürdürmeleri için Devlet güç
leri gece ve gündüz yanlarında bulunmaktadır ve
bulunacaktır.
Hükümetimiz, yurttaşlarımız arasında en küçük
bir tedirgindik ve huzursuzluk uyandırmaksızın yöre
de Devlet varlığını tüm etkinliğiyle göstermeye ka
rarlıdır ve göstermektedir. Devlet etkinliği yalnız
güvenlik önlemleriyle değil, yoğun hizmetlerle de
gösterilmektedir. Hakkâri ilimizde büyük bir hız ka
zanan yatırım ve hizmet çalunaları bunun kanıtıdır.
Değerli üyeler;
Hiç bir ülkenin içişlerine karışmayız. Aynı za
manda diğer bir ülkenin içişleri nedeniyle hudutları
mıza sıçrayacak olaylara da asla müsamaha göster
meyiz ve fırsat vermeyiz.
Şanlı Bayrağımızın dalgalandığı her hudut kara
kolunda kahraman subay, astsubay, askerlerimiz ve
jandarmalarımız hayat şartları ne kadar güç d u r 
sa olsun kutasl görevlerini gururla ve güvenle yap
maktadırlar.
Değerli üyeler;
Sayın Münif Islamoğhı'nun odamda beraber çay
içerken izeldiğim nazik ve centilmen hareketiyle bu
radaki konuşmalarını yadırgamış bulunuyorum. Eğer
mera konusunda bir tereddütleri, o yörelerde mera
ların nasıl kullanıldığı hakkında bilgisi yoksa, lütfet
sinler, odama gelsinler kendilerine geniş bilgi su
nacağını.
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'Saygılarımla.
Tokat Senatörü
İCevdet Aykan
BAŞKAN — Sayın Aykan, buyurunuz.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan,
değerli senatör arkadaşlarım;
Malumunuz olduğu üzere, bir aydan beri Ankara
halkı her sabah fırınların önünde kuyruk olmakta ve
ekmek temin etmenin kavgasını yapmaktadır.
Ekmek Ankara'da 2,5 lira ile 10 lira arasında sa
tılmaktadır.
Bilindiği üzere Ankara'nın şehir nüfusu 2,5 mil
yon civarındadır ve bu nüfusun yüzde 60'ı gecekon
dularda oturmaktadır. Ankara'da ve ülkemizde va
tandaş çoğunluğumuzun temel gıdası da ekmektir.
'Belediyeler Yasası, gıda ve zaruri ihtiyaç madde
lerinin temininde belediyeleri görevli kılmıştır.
Bu grevde, bu olayda finn işverenleri, fırıncılar,
fırında çalışan işçiler ve onların sendikaları ve bele
diye taraftır. Belediye Başkanı grevin devamını ve
sonuçlanmamasını değişik zamanlarda şöyle ifade et
miştir:
«10 gram ekmeği halka kazandırmak, buğday ta
ban fiyatlarının açıklanmasını beklemek...» Bir zaman
sonra konuya Hükümet ve söylendiğine göre Sayın
Başbakan katılmışlardır ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı, Yerel Yönetim Bakanlığı konuda
taraf olmuşlardır Bir ay sonunda bilinen durum, ko
nunun Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından incelen
mekte olduğudur.
Ankara Belediye Başkanı bu grev başladığı zaman,
ekmek işinin Ankara'da ve ülkede bir kargaşa içinde
olduğunu söylemişlerdi.
Görünen aynı kargaşanın
devam ettiğidir. Fakat, bu kargaşanın sıkıntısını da
Ankara'nın tüm vatandaşları, özellikle sabit, dar ge
lirli ve fakir vatandaşlar çekmektedir.
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Sayın senatörler;
iBir ay önce Batman ve havalisinde Petrol - İş
Sendikası tarafından bir başka grev başlatılmıştır ve
bu grev dün sonuçlanmıştır. Grevin nedenleri tam
olarak kamuya yansıtılmamıştır.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından
'hazırlanan bir rapora göre sendikanın talebi kişi ba
şına yedirilmiş aylık farkı birinci yıl için 24 490 li
radır. Sendika talebinin kişi başına yedirilmiş aylık
farkı ikinci yıl için 9 824 liradır. Bu rakamlar çıplak
ücreti, değer ücretleri ve sosyal yardını adı altında
verilen diğer ek yararları, faydaları kapsamaktadır.
Bendeki rapora göre Petrol - İş Sendikasının ücrelt artış talebi iki yıl için yaklaşık olarak yüzde
3»0*dür.
Bir ay süren bu grevin ülkeye etkilerini Petrol • İş
Başkam şöyle anlatmıştıf:
«Yürüttükleri grevin ülkeye maliyeti günde 50
milyon liralık petrol üretim kaybıdır. Ülkede gazyağı
sıkıntısı had safhadadır. Güneydoğu, Doğu Karadeniz
ve Doğu Anadolu bölgelerinde benzin ve mazot sı
kıntısı had safhadadır.»
Petrol-İş Başkanının ifadeleri doğrudur. Bu böl
gelerde mazot ve benzin yokluğu ciddi sıkıntılar ya
ratmış ve üretimi etkilemiştir. Benzin ve mazot yok
luğu günlük hayatın akışını sıkıntıya, çiftçiyi zarara
sokmuştur. Bu yörelerdeki vatandaşlarımız geçen ay
içinde benzini genellikle ya vilayetin müsaadesiyle ya
da yalvararak sağlayabilmişlerdir.
Petrol - İş grevi, bilindiği üzere anlaşmayla dün
sonuçlanmıştır. Bu anlaşmanın ne olduğunun açıkça
bilinmesi lazımdır. Bana verilen bilgi şudur :
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında tüm ça
lışanlar; odacıdan müdürüne, işçiden mühendisine ka
dar çıplak ücret ve sosyal yardım adı altında birinci
yıl net % 50, ikinci yıl için de net % 50 zam almış
lardır. Yine bana ilgililerin söylediğine göre, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığında ortalama ücret 21 bin
ilâ 25 bin TL.'na yükselmiştir. Bu net ücrettir.
Yine yetkililerin bana ifade ettiklerine göre, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bugünkü kıdem taz
minatı vererek kurumu kapatmak istese, kendi varlı
ğı buna yetişmez. Hatta bazı yetkililerin ifadelerine
göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol kuyularındaki petrolü dahi bu ödemeye katsa, yine bor
cunu karşılayabilecek güçte değildir.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının üst düzey
deki yetkilileri durumu facia olarak tanımlamakta
dırlar. Sayın Başbakan Ecevit'in 10 Mayıs 1978 günü
gazetede yayınlanan demeci şöyledir :
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«Toplu sözleşme düzeni çığırından çıkacak hale
geldi. Bazen % 100, % 200 civarında zam isteniyor.»
Bu facia çığandan çıkmış, özellikle kamu kesi
mindeki toplu sözleşme uygulaması erinde geçinde iki
yönüyle ülkemizde konu olacaktır. Ülkede tartışıl
maya başlanan bu iki konuyu dikkatinize ve ilginize
sunmak istiyorum.
Sayın senatörler;
Grev milli menfaatlere uymaz, günlük yaşamı
tehdit eder şekilde yasalarımıza göre uygulanabilir
mi?. Grev imtiyazı gelir dağılımında ve ücrette ay
rıcalık sağlamak amacıyla kullanılabilir mi?.
Bilindiği üzere yasalarımız Derleri, temel kamu
hizmetlerini yürütmekle sorumlu kılmıştır. Yasaları
mıza göre Devlet, temel kamu hizmetlerinin her za
man ve her yerde sağlanması için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür^ Ayrıca, yasalarımız ücrette
adalet sağlanmasını öngörür. Toplu sözleşmede üc
rette adalet sağlamanın bir imkânıdır. 275 sayılı
Topîu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu; gre
vin amacını, «İktisadi ve sosyal durumlarını koru
mak veya düzeltmek» olarak tanımlar. Anayasamızın
47 nci maddesi de grev hakkını bu amaçla sınırlar.
Mazâde, kişilerin sosyal hayatlarının gereklerini
kişisel sefaletle te'hdlt etmekteydi; fakat günümüzde
toplumumuz kullandığı araçlar nedeniyle, kişilerin
Sosyal hayatlarının gerekleri, müşterek sefaletle teh
dit edilmektedir. Bazı iş kollan greve gittikleri için,
trenlerin, otobüslerin, uçakların hareketlerinin en
gellenmesinin, çöplerin toplanmamasımn, benzinin,
elektriğin bulunmamasının, posta hizmetlerinin yapıl
mamasının, zaruri gıda maddelerinin bulunmamasının
okul, hastane gibi temel hizmetlerin yürütühnemesinin kabul edilip edilemeyeceği günümüzde tartışıl
maktadır. Bu tartışmanın dışında kalamayız. Bu ko
nuda toplum olarak tercihimizin ne olduğunu vakit
geçmeden açıkça belirtmeliyiz.
Petrol - İş greVinin, petrol üretim kaybı nede
niyle ülkeye maliyeti yaklaşık olarak 1,5 milyar TL.
dır, daha doğrusu 60 milyon dolardır. Ayrıca, bu
grev yurdumuzun büyük bir bölümünde, ekmek
grevi de Ankara*da vatandaşlarımızın günlük yaşa
mını etkilemiştir, etkilemektedir; ülkemiz ve milyon
larca vatandaşımız zarar görmüştür, görmektedir.
Sayın senatörler;
Tüketici eşya fiyatlarında Mayıs ayında pahalılanma % 8'dir. Besin fiyatlarındaki bir aydaki paha'ıîanma % 9,5'tur. Yıllık hayat
pahalılığının
c
/c 50'nin üstünde olduğu bilinmektedir. Petrol - İş
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Sendikası, üyelerine hayat pahalılığını karşılayabile
cek bir ücret artışı sağlamıştır. Toplu sözleşme dü
zeninden, özellikle kamu kesiminden
yararlananlar
da ücretlerini hayat pahalılığım karşılayacak bir dü
zeye kuşkusuz ulaştıracaklardır; fakat bu kısmi ba
şarının diğer çalışanlar Ve ülke ekonomisi üzerindeki
etkisi ne olacaktır?
Bu yıl işgücünün 16,5 milyona ulaşacağı hesap
lanmaktadır. Bu işgücü içinde 6 milyon civarında
vatandaşımız ücretlidir. Toplu sözleşme düzeninden
yararlanan ücretlilerin sayısı 700 - 800 bin civarın
dadır. Bu rakamın yaklaşık 500 bini Kamu İktisadi
Teşebbüslerinde çalışmaktadır. Kamuda çalışan me
murların yaklaşık % 70'i asgari ücret düzeyinde bir
gelir elde etmektedir.
Bu yıl Anayasa Mahkemesinden 5 yargıç 40 yıllık
hizmetten sonra emekli olacaklardır. Bu üst düzey
deki 40 yıllık yargıçların, Anayasa Mahkemesi Baş
kam dahil olmak üzere, aldıkları ayine ücret 13 700
liradır. Bu Devletin en yüksek maaşı da 10 bin Türk
lirası civarındadır. Sözünü ettiğim beş büyük yargıç
emekli ikramiyesi olarak da 336'şar bin Tüı'k lirası
alacaklardır,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında, benzeri
bir Kamu İktisadi kuruluşunda çalışan 10 - 15 yıllık
vasıfsız bir işçi, ya da odacı bu yargıçlarımızın aldığı
düzeyde, ya da bunun üstünde ücret almaktadır. Ana
dolu Kulübünün emekliye ayrılan vestiyerine öde
nen kıdem tazminatı 600 bin Türk lirasıdır. Bu bü
yük dengesizliği koruyanlayız. Görünüş o ki; bu bü
yük dengesizlik gittikçe ve büyük oranlarda büyüye
cektir ve ülkede, kurumlarımızda pek çok moral de
ğeri de onarılmayacak şekilde tahrip edecektiı. Şa
yet şimdiden gereken tedbirler alınmaz, anlayışlar geliştirilmezse ne olacaktır? 10 milyon civarında vatan
daşımız, yaşlı ana - babalarıyla ufak çocuklarıyla gü
neşin altında tarlalarda çalışmaktadır, çiftçidir. Mem
leketim Tokat'ta kadın işçisinin günlük ücreti 50 Türk
lirası, erkek işçinin günlük ücreti 100 Türk lirası ci
varındadır. Bunların ürünlerine; tütününe, buğdayına
verilen bu yılkî zam % 10 - 15 civarındadır. Ücrette
gelir dağılımındaki bu dengesizliği koruyanlayız, bu
dengesizliğin büyümesinin etkilerini küçümseyenleyiz.
Sayın senatörler;
'Bildiğiniz üzere grev, genel grev tehdidi son yıllarda
ideolojik amaçlarla kullandır olmuştur. Bu yolla top
lum, idare, kontrol edilmek ya da yasa dışı saydı
ğım amaçlara doğru yöneltilmek istenmiştir. Bu dav
ranışların yasalarımıza uymadığı tekrar tekrar ifade
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edilmiştir ve edilmektedir. Genel grev ve grevin top
lumu kontrol etme amacı ile kullanılışı, iç barışımıza
yönelik ciddi Ve büyük bir tehlikedir. Demokrasinin
devamlılığı onun kötü kullanılmamasını gerektirir.
Bu gerçek, Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hak
ları Beyannamesinde ve Anayasamızda ifadesini bul
muştur. Kanunlar içinde kalmak, hakların kötüye
kullanılmasına bir imkân olamaz.
Sayın senatörler;
Özgürlükler bir bütündür. Özgürlüklerden birinin
aşınması, kötüye kullanılması diğerlerini de tahrip
eder. Pazarlık özgürlüğü bir bölüm çalışanımız için
kanunla sağlanan bir haktır. Konuşmam bu özgür
lüğe, ya da sendikalara karşı olmanın ifadesi değil
dir. Konuşmam, bu özgürlüğün, özellikle kamu ke
siminde kullanış şeklinin diğer özgürlüklerimizi de
aşındıracağına, tahrip edeceğine değin ciddi endişe
lerimin ifadesidir.
Saygılarımla. (AP ve MB Grupu sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
4: — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'in, İmar ve
İskân
Bakanlığının Afet İşleri Fonunda bir milyar
liraya varan suiistimal hakkında gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum :
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Fonundan
milyara varan meblâğın suiistimal edildiği hususun
daki yaygın iddialar hakkında gündem dışı konuş
mak istiyorum.
13 . 6 . 1978 Sah günü için söz verilmesini arz.
İstanbul
Mehmet Feyyat
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Haftalardır basından müşahede ettiğiniz gibi,
İmar ve İskân Bakanlığında bazı işçilerin tepki gös
terdiklerini, Bakanı tenkit ettiklerini, Bakanlığın tu
tumunu eleştirdiklerini hatırlarsınız.
Bu konuda lehte ve aleyhte neşriyat yayınlandı ve
Afet İşleri Genel Müdürlüğüne aît yetimlerin hakkı
nın; Van, Muradiye, Çaldıran, Lice, Hınıs, Varto
gibi yerlerde nerelere transfer edildiği hususunda de
dikoduları müşahede ettiniz. Adalet Partisinin de
ğerli üyeleri de bu konuyu az çok izlediler; ama Ba
kanla sözlü soru sahibi arasında çıkan bir tartışma
da Adalet Partüi bazı üyelerin acemi mi diyelim ve
yahut da konuyu bihnemezlikten mi diyelim, şama-
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tacı mı diyelim bilmiyorum, bunların yüzünden bu
BAŞKAN — Sayın İlhan buyurunuz.
konuda daha çok sorumlu olan Recai Kutan'ın ke
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
narda kaldığı, gözükmediği müşahede edildi. Yani,
li senatörler;
Sayın Nurettin Ok'un günahı kırksa, Sayın Recai
Doğu ve Güneydoğu Anadolunun bazı illerinde,
Kutan'ın günahı altmış. Baktım ki, % 60 günahkâr
özellikle seçim bölgem olan Muş, Bulanık, Maiazkamufle edildi, yok piyasada, gözükmedi; bütün yükü | gırt ve Varto'da bu yıl kuraklık hüküm sürmekte ve
Adalet Partisi üzerine almış gibi bir intiba verdi.
dolayısıyla çiftçinin emeğinin karşılığı olan hayvan
yemi ve ekmeklik buğday mahsulünün elde edilmesi
Sayın Nurettin Ok'un da bu konuda ne kadar
mümkün
olamamaktadır. Bu sebeple, köylünün için
terlediğini yine yakından müşahede ettim. Bu konu
de
bulunduğa
bu ciddi durumu dile getirmek ve za
nun açıklığa kavuşturulması zaruretine inanmakta
man kaybedilmeden Hükümetten gereken tedbirlerin
yım^
alınmasını istemek niyetiyle bugün huzurunuza çıkmış
Hayatta îki olay manen bana darbe olmuştur, çö
bulunuyorum.
küntü yaratmıştır. Bu olaylardan bir tanesi, değerli
Sayın senatörler;
arkadaşımız Müriif îslâmoğlu'nun bahsettiği olaylar
î
Vatandaşların bizzat baş vurmalarından ve bana
nedeniyle Irak uçaklarının Hakkâri'de vatandaşları
göndermekte oldukları mektup ve telgraflardan Muş
mıza zarar vermesi, pek çok vatandaşın kurşuna di
ili, ilçeleri ve köylerinde İni yıl 1973 yılından beri
zilmesinden sonra bir avukatın bunların davasını alıp,
ilk defa hayvan yemi ve ekmeklik buğday sıkıntısı
Hazineyi milyonlarca lira tazminat ödemeye mahkûm
çekilmekte olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.
ettirdikten sonra haram parayı kursağına doldurdu
Bildiğiniz gibi, 1973 yılında Doğu ve Güneydoğu
ve mağdur olaiı vatandaşlara, seçmenlerine bir kuruş
Anadolu illerinin bazılarında çiftçiler mahsûllerinin
ulaştırmadı, eski Demokrat Partili bir milletvekili.
% 50'sinden fazlasını kaybetmiş ve işletmelerini yüniîemeyeeek duruma gelmişlerdi.
İkincisi; yetim hakkına göz koyan düşünce tarzî,
bu aynı yörenin yetimlerine parasını burada belli
Bu yıl kuraklık kapsam bakımından bütün Doğu
kimselere peşkeş çekenlerdedir.
ve Güneydoğu Anadoluyu içine almamakla beraber,
Şimdi, bu yabancı ülke uçaklarından ve tabii
bazı illerde, özellikle Muş'ta çok âcil tedbirlerin
afetlerle mağdur olan yetimlerin hakkına tenezzül
alınması suretiyle Kış basmadan köylüye yaıdmı
eden ve bunların hakkından çıkar sağlayan bazı
ediUmcsi gerekmektedir. Muş köylüleri bu konuda
kimselerin, halen sahip çıkmak arzusunda bulunduk
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mahalli
ları Türk Bayrağını kirli elleriyle taşsmaya layık
yetkilileriyle temas etmişler ve gerekli girişimlerde
olmadıklarını huzurunuzda beyan ederim.
bulunmuşlardır.
Saygılarımla.
Hükümetten, özellikle Gıda - Tarım ve Hayvan
5. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Doğu Anadolucılık Bakam Sayın Yüceler ve Ticaret Bakanı Sayın
daki yem ve yemeklik buğday sıkıntısı hakkında gün
Köprülüler'den şimdiden hayvan yemi ve ekmeklik
dem dışı demeci.
I buğday ihtiyacını duyan çiftçilerin bu ihtiyaçlarının
gecikmeden karşılanması için ilgililere gereken emir
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
lerin verilmesini önemle beklemekteyiz.
Doğu Anadoluda, özellikle seçim bölgem olan
Muş, Bularak, Malazgirt ve Varto'da yem ve yemek
lik buğday sıkıntısının çekilmekte olduğu ve gereken
tedbirlerin alınmadığı takdirde Kışa doğru hem hay
van yemi, hem de yemeklik buğday sıkıntısının aza
mi dereceye veracağî şüphesizdir.

Yardım yapılacaksa, (Burası çok mühimdir sayın
senatörler) yardımın mahiyeti ve miktarı vatandaşa
hemen bildirilsin ki, vatandaş şimdiden kendisini ona
göre ayarlasın. Gerçekten yardım yapılamayacaksa,
yine en kısa zamanda köylüye yardımın mümkün ol
madığı belirtilsin. Bu hususta Muş halkının çok kö
tü ve kendisine çok pahalıya mal olmuş kötü tecrü
besi vardır.

Hükümetin bu konuda dikkatini çekmek ve gere
ken tedbîrlerin şimdiden alınmasını önermek üzere,
20 . 6 . 1978 günü Cumhuriyet Senatosunda gündem
Yukarıda bahsetmiş olduğum gibi, 1973 senesin
dsşı söz alabilmem için gereğini saj'gılanmîa arz
deki kuraklık sebebiyle vatandaşa yardım edileceğine
ederim.
dair Tanm ve Ticaret bakanlıkları, 7/6658 saydı
Muş
I Kararname çdtarmışlar, Haziran ve Temmuz aylaİsmail İlhan
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nnda köylülere duyurulmak üzere ilgili valiliklere
Kararnamenin mahiyeti hakkında bilgi verilmişken,
Muş çiftçisine Hükümetin yardımı her türlü ikazlara,
gündem dışı konuşmalara ve basın toplantılarına
rağmen yollar karla kapandıktan, bir kısım hayvan
ların Güney Anadoluya götürüldükten sonra Şubat
1974'te bu yardım yapılmıştır. Ancak, bu yardım
yapıldığı zaman köylü, hayvan potansiyelinin % Sö'sini kaybetmiş bir durumdaydı. Bu acı tecrübeden
ağzımız yanmış olduğu için endişe duymakta ve
Hükümet içinden her türlü önlemleri almaya, sözü
edilen çiftçilerin yem ve ekmeklik buğday sorunu en
kısa süre içinde halletmeye davet eder, hepinize say
gılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
6. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
Sayıştay'da
cereyan eden bazı olaylara dair gündem dışı demeci
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosunun bugünkü Birleşiminde
Sayıştay'da cereyan eden bazı olaylar hakkında gün
dem dışı bir konuşma yapmak istiyorum.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim.
Ankara Senatörü
Yiğit Köker
BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker.
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok
muhterem arkadaşlarım;
Hepinizin yakinen hatırlayacağınız üzere Sayıştay
Başkanlığı seçimi bir münakaşalı durumdan sonra
neticelenmiş bulunmaktadır. Ancak, gerek Millet
Meclisi Başkanı ve gerek Cumhuriyet Senatosu Baş
kanının yazmış olduğu iki ayrı tezkere ile durum
yeniden aktüel bir hale gelmiş bulunmaktadır.
Değerli arkadaşlarım;
Mîllet Meclisi Başkanı 6 Haziran 1978 tarih ve
1974 sayı ile Sayıştay Başkanlığına bir tezkere yaz
mıştır. Bunu müsaadenizle zabıtlara geçirmek için
okumak istiyorum :
«Sayıştay Başkanlığına
İlgi : 2 Haziran 1978 tarihli 909109/2104 sayılı
yazınız.
Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığı ile
yedi üyelik için Bütçe Karma Komisyonunda 5.4.1978
tarihinde yapılan seçimlerin, Anayasa, ilgili yasalar
ve İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu, Başkanlığı
mızca ve Başkanlık Divaaımızca saptanması üzerine,
hukuki noksanlıkların giderilmesi için dosya iki defa
Komisyon Başkanlığına iade edilmiş; ancak Komis
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yon Başkanlığı, bu konuda Komisyon Genel Kuru
lunun kararım bile almadan konuyu tekrar Başkan
lığımıza göndermiştir. Pek tabii Başkanlığımız, hu
kuka ve Millet Meclisi Genel Kuruluna saygısı gereği
tüm hukuk kurallarına açıkça aykırı olan bu seçimi
Yüce Heyetin huzuruna çıkarmamış, onayına sunmamıştır.
832 numaralı Sayıştay Kanununun 5 nci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki iki aylık sürenin işlemesi ve
Komisyon kararının kesinleşmesi, Anayasa, yasalar
ve İçtüzük hükümlerine uygun bir seçimin yapılma
sına bağlıdır. Bunun aksi düşünülemez.
Bu nedenlerle Sayıştay Birinci Başkanı ve üyelik
leri seçiminin kesinleşmesi ve bu yerlerin sayın aday
larının göreve başlamaları söz konusu olamaz.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam
Değerîli arkadaşlarım,
Şimdi Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanının Sa
yıştay Başkanlığına yazdığı tezkereden önce, Bütçe
Kar/ma Komisyonu Başkanının Sayın Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına yazmış olduğu bir tezkereyi de
zabîi£?ara tescil için okumak istiyorum:
« 6 . 6 . 1978»
Numara : 59
Cumlhuniıyet Senatosu Başkalığına
Sayıştay'da açık bulunan Birinci Başkanlık ile ye
di üyelök için 832 sayılı Yasamın 5 ve 6 nci maddeleri
uyarınca Komi isy onumuzun 5 . 4 . 1978 tarihli toplan
tısında yapılan seçim sonucumda ekil Ested£ adları ya
zılı şahıslar seçîlmiişîerdlir.
Aynı Yasanın 5 ncii maddesi gereğince onaınmıak
üzere Cumhuriyet Senatosu ve MSEet Mecîiisi Sayın
Başkanlıklarına bu seçim sonuçları, Cumhuriyet Se
natosu Geıseî KuruJıraun 2 . 5 . 1978 gün ve 53 ncü
Birleşiminde onaylanmış ve keyfiyet 10 Mayıs 1978
gün ve 1680)3 sayılı Resmi Gazetede yayınlannratır.
Millet Meclisli Sayın Başkanlığına yazdan 7.4.1978
gün ve esas numarası 215, karar numarası 39 sayılı ya
zımızda arz olunan söz konusu s>eçiın sonuçları, bugü
ne değin Millet Meclisli Geiîs! Kuruluna sunuıümadığı için 832 sayılı Yasanın 5 nci maddesinCn ikinci fık
rası hükmü uyarınca kesümSeşmıiş bulummaiktadır.
Bu gerçekler karşısında 832 sayılı Yasa gereğince
Sayıştay Başkan ve üyeleriyle birlikte Sayıştay Baş
kanlığına bugün göreve başlaamaları içlin emir buyurul-
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masa gerektiği kanısında olduğumuzu da belirtmek is
terini.
Gereği için durumu b i b e r i n i z e sunuyorum.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkam»
Tekirdağ Milletvekili
Yılmaz Alpaslan
Değerli arkadaşlarım,
Burada hemen bir noktayı ifade etmek istiyorum»
Hepimiz komisyonlarda vazife görüyoruz. Komisyon
larda görüşülüp, Genel Kurula mal olmuş Komisyon
karşıları ve raporları hakkında, Genel kuruların ka
rarına iktiran etmiş Komisyon karar ve raporları hak
kında artık Komisyon başkanlarının, «Şu şekilde mu
amele yapın. Bu kararı şu şekilde tatbik edlin.» şek
linde bir mütalaada bulunması, bir talepte bulunma
sı Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar vâki olmuş bir
husus değiM'ir. Bunu tesplit etmek istiyorum.
Çok değerli arkadaşlarım,
Yine Tüıkiye Büyük Mi^at Meclisi Büîçe Kanma
Komisyonu, Mlî'et MecîM Başkanının gözetim ve de
netimi altında çalışan bir Komisyondur. Kendi göze
timi ve denetimi altında bulunan Millet Meclisi Baş
kanına mektup yazmayıp, Cumhuriyet Senasio^u Baş
kanına, «Seçimi yapılan kişilerin bugün göreve baş
lamaları hususunda taîimat ver.» şeklindeki tezkeresi
üzerine, Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanı da, Sayış
tay Başkanlığına şu mektubu yazmış bulunmaktadır,
şimdi o mektubu okuyorum:
6 . 6 . 1978, tarih, 15471 sayı, çok acele kaydı ile
yazılıyor mektup.
«Sayıştay Başkanlığına
Sayıştayda açık bulunan Birinci Başkanlık ile ye
di üyelik için 832 sayılı Yasanın 5 ve 6 ncı maddeleri
uyarınca Bütçe Karma Komisyonunda yapılan seçim
ler, Cumhuriyet Senatosu Geneü! Kurulunun 2.5.1978
gün ve 53 ncü Birleşiminde onaylanarak, 10 . 5 . 1978
tarih ve 16285 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
832 numaraiı Yasanın 10)8 nci maddesine göre,
«Bu Yasayı Cumhuriyet Senatosu ve Mîllet Meclisi
yürütmektedir.» Birinci Başkan ve yedi üyenin seçimi
kesinleşmiştir, gerekli işlemin hemen yerine gstirilmesinli rica ederim.
Saygılarımla.
Sırrı Atalay
Cumhuriyet Senatosu
Başkanı»
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Değerli arkadaşlarım;
MÜEet Meclisi Başkam bu seçimin Anayasaya ay
kırı oiduğunu, aday oian kişilerin seçilmelerinin mevzu
bahis bulunmadığım; yazının son paragrafını tekrar
okumak suretiyle hatırlatmak istiyorum.
«832 sayın Sayıştay Kanununun 5 nöi maddecinin
İkinci fıkrasındaki iki aylık sürenin işlemesi ve Ko
misyon kararının kesinleşmesi, Anayasa, yasalar ve
İçtüzük hükümlerine uygun bir seçimin yapılmasına
bağlıdır. Bunun aksi düşünülemez.» düyor Millet Mec
lisi Başkanı, Öte tarafta Cumhuriyet Senatosu Başka
nı, aynı gün Bütçe - Plan Karma Komisyonu Başkanı
nın talebi üzerine Sayıştay Baskınlığına bir mektup
yazıyor.
Şimdi, iki Meclis Başkanı görüşleri arasındaki çe
lişki anar'fiiyii bütün partilerin ve parlamenterler olarak
hepJiKİziin şikâyetçisi bulunduğumuz anarşiyi Anayasamızin 127 nci maddesine göre kurulmuş bulunan Sa
yıştay çatısı altına da sokmuş bulunmakladır.
Değerli arkadaşlarım;
îşte Sayışiaya anarşinin girdiğini ispat için bir gersc'ge daha okuyorum.
« 7 . 6 . 1978 tarih, 909349/2112 sayı,
Szym CrJhİt Eren.
MJlet Meclisi Yüce Başkanlığının 6 . 6 . 1978 gün
ve Kanunlar Müdürlüğü 1974 sayılı yazılarının foto
kopisi iiişikte sunulmuştur.
Bu emir gereğince Sayıştay Başkanlığı görevi ta
raf ımdan vekâleten yürütmeye devam edülmekte
dir. Keyfiyet Sayıştay mensuplarına da duyurulmuş
tur, bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Sayıştay Başkan vekiîii».
Vasfi tliter
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi Sayıştayda iki tane Başkan vardır. Birlisi,
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanının vazifeye baş
latmasını emrettiği Sayıştay Başkanı, düğeri amiri itâ
sıfatı ile Sayın Millet Meclisi Başkanının görevline de
vam etmesini emrettiği eski Birinci Daire Başkam ve
Sayıştay Başkanvekilidir.
Dünkü bir gazetede, Tercüman Gazetesinin vitrin
sütununda Sayın Ataiay'ın göreve başlattığı Sayış
tay Başkanvekilinin fevkalade ilginç bir mektubu neşredî'nıiştir. Mektup burada, müsaade ederseniz bir
paragrafını da okuyacağım.
Mektubun tarihi 17 . 6 . 1978.
«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca onayla
narak Resmi Gazetede yayınlanan Mîîüet MecSsinde
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görüşüümedıen Sayıştay Yasasının 5 nci maddesince
kesinleşmiş bulunan Karma Komisyon kararı ve doîayısıyîa kazanılmış sıfatlarımız.» Burasını çok diükkatÜe dirilem'elerini arkadaşlarımdan rica ediyorumu.
«... Her nedense MilM Meclisli Sayın Başkanınca, Sa
yıştay Başkanlığına göndierl'üen bir y a a d a ve balsına
verilen demeçlerle tartışma konusu yapılmak îsiienımişifc. BaşkanvekiISiği görevli siona eren Birinci Daire Baş
kanının bir çeşit direnci yasal doyanakîan yoksun bu
giriş'imZerden kaynaklanmıştır, kesiıiîeşimiiş bu tür kar
rar Ve tasarrufların hangi mercii'erde ve ne yolardan
inceleme ve tartışma konusu yapılabileceği yasalarla
beSirlenmiş iken duygusal sayılabilecek tulum ve giri
şenlerle kuruluş ve kişilerin yıpratıflmaik isteinımesindeki amacın değerlend irilmesini kamuoyunun takdiri
ne bırakıyorum,» diyor.
Değerli arkadaşlarım;
Sıfatı ne olursa olsun, kim olursa olsun, ister Sa
yıştay Başkam olsun, ister başka birisi okun, Milüat
Meclisi Başkanını bir kamu personelinin duygüsallılkîa Mıarnı ötmeye hakkı yoktur. MflEet Meclisi Baş
kanı, kendi vicdani kanaati Ve Başkanlık Divanının al
dığı karar İstikâmetinde hareket etmiştir. Gazete sü
tunlarında, mlekrup yazmak suretiyle Millet Meclisi
Başkanını ve dolayısıyla Millet Meclisimi töhmet al
tında tutmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
NJtekim, olmadığını ve bu muamelenin 'kanunsuz
luğunu tespit (için mensubu bulunduğum Adalet Parti
si Cumhuriyet Senatosu Grupu tarafından konu Ana
yasa Mahkemesine de intikâl ettirilmiş ve geçen haf
ta içinde gerekli dava açılmıştır.
Değerli arkadaşlarıım;
Sayıştayda her gün kim erken giderse Başkanlık
makamında o oturmaktadır. Sayıştay Başkanlığı ma
kam otomobillinin tevzi makarası bir gün bir taraf ta*
rafından alınmaktadır bir gün bir taraf tarafından alınmudktadır.
tki Mecliüs Başkanının bir araya gelip anlaşama
dıktan bir konuda, Devleti bu kadar tahrip etmeye
kimsenin hakkı yoktur. Sayın Maliye Bakanı burada;
savurganlıkları tetkik edecek Sayıştayı muattal haîe
getirmeye de kimsenin hakkı yoktur.
NiiJkûm, MÜEet Meclisi Başkanı, Cahit Eren tara
fından imza edKen hiçbir evrakı vize etmemektedir.
Çünkü, am-r-i ita, 832 sayılı Kanunun 89 ncu mad
desine göre Millet Meclisi Başkanıdır.
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Yarın bu şekilde Sayın Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı tarafından göreve başlatılan Birinci Başkan ve
üyelerin Temmuz maaşlarını da ödeyip ödemeyeceği
ni kim temin eder?... Millet Meclisi Başkanımndır
amiri italik salahiyeti.
O itibarla, ben istirham ediyorum, müşterek Baş
kanlık Divanı mı toplanacaktır, Hükümet mi el ko
yacaktır, Parlamentonun grupları mı el koyacaktır;
Sayıştaydaki bu yüz kızartısı, bu utandırıcı anarşiye
bir son vermek lazımdır.
Saygılar sunar, teşekkür ederim. (AP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köker.
Sayın Atalay, söz istediğinize dair yazınız var,
gündem dışı konuşmaya cevap şeklinde bir usul yok
tur biliyorsunuz. O bakımdan size söz verme imkâ
nını bulamıyorum.
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişle
ri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı
Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna
dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi.
(3/1446)
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz.
Sunuşlar vardır, sırasıyla okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat
Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,
uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
8. — Cumhurbaşkanı Fahri S. Karutürk'ün
8-11
Haziran 1978 tarihleri arasında Bulgaristan'a yapa
cakları resmi ziyaretin sıhhi nedenlerle ertelendiğine
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1445)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 5.6.1978 tarihli ve 114-229/06573 sayılı ya
zımız.
Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Cum
hurbaşkanımız Fahri S. Korutürk ve eşinin, 8 - 1 1
Haziran 1978 tarihleri arasında Bulgaristan'a yapa-
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cakları resmi ziyaretin sıhhi nedenlerle ertelendiği bil
dirilmiştir.
Bilgilerine saygı ile arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
9. — Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonu Başkanlığının,
komisyonlarında açık bulu
nan Kâtip Üyeliğe Adıyaman Üyesi Yusuf Çetin'in
seçilmiş olduğuna dair tezkeresi .(311444)
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Komisyonumuzda açık bulunan Kâtip Üyeliğe
Adıyaman Senatörü Saym Yusuf Çetin seçilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımızla.
Mili Eğitim, Gençlik ve Spor
ve Kültür Komisyonu
Başkam
Hüseyin Öztürk
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro ka
nunu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim, Gençlik ve
Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 2/140; C. Senatosu : 2/131)
(S. Sayısı : 792) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1978 (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi
ile Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere
dağıtılmış bulunmaktadır.
Yükseköğrenim çağına gelmiş binlerce öğrencinin
faydalanabilmesi için teklifin biran önce yasalaşma
sında yarar gören Komisyonumuz, teklifin Genel Ku
rulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmasını da karar altına almıştır.
Anılan teklifin, Gelen Kâğıtlardan gündeme alı
narak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
leri bitinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkam
Trabzon
Hasan Güven
BAŞKAN — Efendim, Trabzon İktisadi ve Tica
ri İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kurulu
şunun kadro kanunu teklifinin Gelen Kâğıtlardan
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(1)
lidir.

792 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Her şeye takdimen ve ivedilikle
görüşülmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın Komisyon ve Saym Hükümet lütfen yerle
rini alsınlar.
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim.
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sayın
üye var mı?
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben söz isti
yorum efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahtakılıç.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan,
değerli senatörler;
Aslında memleketin her köşesinde bir eğitim ku
rumunun meydana gelmesi, memlekette meslek ala
nında yetişmiş elemanların çoğalması, ekonomik ba
kımdan da mesleki iş sahasının genişlemesi doğru bir
hareket. Bu açıdan, bu kuruluşa da olumlu oy ver
mek yerinde bir iş olur; fakat Hükümetin eğitim po
litikasında, gerçekçi ve bugünü yarını kapsayan bir
çizgi çizmesi ve iktisadi ve ticari ilimler akademile
rinin açıimasındaki kolaylığa yönelip, bir amfiteatrda
tıpkı Meclisimizde olduğu gibi, konferanslar vermek
suretiyle ders gören elemanlardan, 20 nci Yüzyıl Tür
kiye'sinin, hele gelecek yıllardaki dünya ilişkileri içe
risinde ekonomik bilgilere sahip, yurt içinde gereğin
ce verimli, başarılı girişimlerde bulunacak; yurt dı
şında da memleketin ekonomik ve ticari konularına
sahip çıkacak eleman yetişmesinde ne dereceye kadar
başarılı olduğumuzu kestirmek mümkün değildir.
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Üniversiteler kanunu vesilesiyle de geçmişte bir
konuşma yapmıştım: Bu ihtiyaçların tazyikiyle, ör
neğin Geför Vergisi sisteminin ortaya çıkardığı def
ter tutma zorunluğunu meydana getirecek ve sırada
eleman yetiştirecek okulları çoğaltmakla hangi ko
nunun halledildiği meçhuldür.
Bir Örnek vereyim: Geleceği, Türkiye'nin teknik
öğretimine, mesleki teknik öğretime; yapıcı, yaratıcı
teknik öğretime yönelik olması lazım gelirken, (hepi
nizin bu noktada düşünmesini rica ederim) biz işin
kolayına gitmekteyiz.
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Yakında, nasıl lise mezunu olarak belli bir kültü
re sahip, belli bir işi yapabilecek sayısız eleman ye
tiştirmekten bugün meydana gelen sıkıntı ne ise, sa
yısız ortaokul açıp da bunları ortaokul seviyesindeki
bir kültür düzeyinde yetiştirdikten sonra belli meslek
lere yöneltecek birtakım eğitim alanları açmadığımız
için bugün çektiğimiz, bir işe yaramayan, mesleksiz
yan münevver tipinden memleket ne kadar zarar gö
rüyorsa; belli, kolay meslek alanında meydana getir
diğimiz yığınların da topluma yarın ne gibi yaratıcı,
verimli bir özel veya genel faydası olacağı işi müna
kaşa edilecek bir şey.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Hemen Hükümete söyleyelim, bu kanunu çıkara I
lım, bilhassa Sayın Hükümeti temsil eden Ahmet Şe
ner'i tebrik ederim, Trabzon gibi bir bölgemizde as I
lında deniz işlerine, gemi yapım işlerine yönelecek I
teknikokul meydana getirmek yolundaki geçmişteki I
gayretlerini adım adım takip etmişimdir, fakat bun I
dan sonra gelen mesleki okullar mevzuunda Parla I
mentoya, özellikle Senatoya, geleceğe ait bir plan I
açıklamasıyla gelmesini rica ederim.
I
Arkadaşlar;
İzmir'de bir Ekonomi - Ticaret Okulu var. Bu
okul epey ananesini yapmış bir okul. İstanbul'da bil
diğiniz gibi en eski okul geçen yıllarda Sultanah
met'te binasını yapan okuldur; fakat izmir'de yaşa
yan okulu bir saniye için tetkik ediniz, buradan ne
iç Ve ne de dış ticarette aktif rol oynayabilecek ele
man yetişmesi için doğru dürüst bir eğitim yapıla
mamaktadır. Onun için, bu kanunu desteklemekle
beraber, Hükümetin hazırsa Şimdi, hazır değilse bun
dan sonraki tekliflerinde bize meslek eğitimi nokta
sında Türkiye'yi kapsayan bir plan fikriyle gelmesini
ve böylece gelecek kuşakların yaşamın her konusun
da memlekete faydalı olabilecek, kendisi için de ak
tif bir meslek meydana getirecek bir eğitime yönelt
mesi konusunda bizi aydınlatacak açıklamalar yap
masını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Ahmet Demir Yüce, buyurun efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan muhterem senatörler;
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
açılışı ve buna mütedair kadroları ihtiva eden ka
nun teklifinin kabule şayan bir kanun teklifi olduğunu ve bunun Trabzon'da açılması ile memlekete
faydalı hizmetler görebileceği kanısı ile konuşuyor
ve Grupumun da bu kanıya iştirak etmiş olduğunu
ifade etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Türkiye'nin Batısında bu nevi yüksekokullar vardır, bunlardan en eskisi İstanbul Ticari İlimler Akademişidir. Sonra İzmir gelir. İzmir, İzmir Üniversitesi içerisine ithal edilmek suretiyle İktisadi Ticari İlimler Fakültesi şekline dönüştürülmüştür. Bunun kanunu zannediyorum ki, 1970 yılında Yüce Senatomuzdan fakülteye tebdil şeklinde çıkmıştır. Eskişehir ve
Bursa ve Adana'dan sonra Doğu'nun ihtiyaçlarına
ki, kalkınmakta olan bir Türkiye'nin bu nevi elemana ihtiyacı olduğu muhakkaktır, bu ihtiyaca cevap
verebilecek bir okulun Trabzon'da açılması o yöreler
için de faydalı bir adım teşkil edecektir.
Muhterem arkadaşlar,
Eğitim politikasında ve planlamasında birtakım
aksaklıkların olduğu ve 370 bin öğrenciden sadece
70 bininin yüksekokullardan istifade edebildiği ve
300 bin kişinin de becerisiz, mesleksiz olarak dışarıda kaldığı ve bunun da büyük sosyal problemler
doğurduğu bir hakikattir.

I
Ancak, bu nevi sosyal problemleri halledebilmeI nin çarelerinden biri de okul açmaktır.
I
I
I
I
I
I
I
I

Muhterem arkadaşlarım;
İki şıkla karşı karşıyayız. Birisi bir mühür, bir
müdür şeklinde ifadesini bulan ve belki bazan hakikatin de ifadesi olan; fakat bir alay konusu olarak
okul açılmasını da frenleyen bir zihniyet, bîr taraftan
da esbabına tevessül ederek ve planlı bir tarzda beçeri ve meslek sahibi insan yetiştirecek okulları her
ne pahasına olursa olsun açabilmek hüneridir.

I
I
I
I
I
I

Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye Cumhuriyeti bir tek üniversiteye sahipti;
İstanbul Üniversitesi. Osmanlı Devletinden müdevver
İstanbul Darülfünunu, küçücük bir Ankara; Türkiye'nin başkenti olmuş, hiçbir potansiyele sahip değil; fakat Atatürk'ün emri ile çok küçük bir yerde
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Hacıbayranı Camii civarında kahvehane mesabesindeki bir yerde Ankara Hukuk Fakültesinin açılması
emrini verebiliyor. O zaman da bir mühür, bir mü
dür lafları ile alay edilen Ankara Hukuk Mektebi,
bugünkü iftihar ettiğimiz Ankara Üniversitesinin
nüvesini teşkil ediyor.
Binaenaleyh, okul açmanın faydalar sağlamış ol
duğu Türkiye'de görülmüştür.
Muhterem arkadaşlarım;
Üniversitelerimiz tenkitten münezzehtir ve üni
versitelerimizin profesörleri de bazı konulara hiç te
mas etmemektedirler. Bugün Türkiye fevkalâde dok
tor sıkıntısı içerisinde bulunan bir ülkedir. Özendir
me ile doktor temin etmek mümkün değildir. Dok
tor birinci seviyede kemiyet işidir, özendirme ondan
sonraya inhisar eder; fakat üniversitelerimizin (şim
di belki rakamı yanlış söyleyeceğim) 3 200 küsur öğ
renciye doktorluk imkânı bahşeden planlamalarını
anlamak mümkün değildir.
Tıp Fakültesi profesörünün Türkiye'de ihtisas
mahkemeleri mi kurulsun, yoksa Türkiye'de Devlet
Güvenlik Mahkemeleri mi kurulsun şeklinde, her
nevi sosyal hadise içerisinde fetvası vardır da, üni
versitelerin kapasitesi acaba 15 bin öğrenciyi Tıp Fa
kültelerinde okutabilir mi diye herhangi bir fetvası
ve düşüncesi yoktur.
Muhterem arkadaşlarım;
Türkiye'de üniversitelerin kapasitelerini yükselt
mek mümkündür ve ben istirham ediyorum Senato
dan; hiçbir parti farkı gözetmeksizin bir kampan
ya açalım ve üniversiteleri kapasite artırmasına sevk
edelim, mecbur edelim. Siz Türkiye'de üniversite ca
miasında her hususta fetva veren profesör heyetleri
nin üniversite kapasitesi artırılması hususunda fetva
larına rastladınız mı, münakaşalarma rastladınız mı,
Türkiye'de bunun bir sorun haline getirildiğine rast
ladınız mı?...
Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım; Trabzon'da
okul açılmalıdır, fevkalade güzel bir girişimdir. Tür
kiye Cumhuriyetine ve Türk Milletine, Trabzonlula
ra, civardaki illere hayırlı uğurlu olmasını diliyor;
saygılarımızı sunuyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Başka söz isteyen sayın üye?... Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
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Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
Açılış ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu
Teklifi
Madde 1. — 7334 sayılı Kanuna göre Trabzon «
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi açılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?...
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabii Üye) — Komis
yondan sorum var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Saym Özgür.
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabii Üye) — Bu açıl
mak istenen İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
binaları nerededir, temin edilmiş midir, edilmişse ne
masraf yapılmıştır?...
BAŞKAN — Sayın komisyon lütfen cevaplandı
rın efendim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, böyle bir
kuruluşun açılması istendimi gayet tabii önhazırhklan yapılmayınca zaten bu teklifler kanun aşaması
na gelmezdi. Yetecek kadar öğrenciyi alacak ve hatta
ileride öğretim kadrolarım dahi temin edecek hazır
lıkların hepsi yapılmıştır. Zaten Ankara'nın Doğu
kesiminde bir tane İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi yok, 6 tane vardır, Türkiye'nin hep Batı kesimindedir. Her yönü ile hazırlıkları tamamdır. O ba
kımdan endişe edecek bir durum yoktur.
BAŞKAN — Yani bina bakımından hazırdır.
Soru cevaplandırılmıştır.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Madde 2. — Trabzon'da açılan İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi için ilişik (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar 24.2.1970 gün ve 1235 sayılı
Kadro Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele (Trabzon
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) başlığı altında
eklenmiştir.
Bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen
kadrolardan (2) sayılı cetvelde bulunanlar, Akademi
Başkanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca ser
best bırakılmıştır.
BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun efendim, kanunlaşmıştır.
2. — 4792 saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/94; C.
Senatosu : 1/561) (S. Sayısı : 793) (1)
BAŞKAN — Başka bir bir önerge var okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun
10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısıyla, Komisyonumuz raporu bastırılmış ve sayın
üyelere dağıtılmış bulunmaktadır.
Komisyonumuz; tasarının büyük bir işçi kesimini
ilgilendirdiğini, bu nedenle biran önce yasalaşmasın
da yarar olduğunu gözeterek Genel Kurulda öncelik
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
masını da karar altına almıştır.
Anılan tasarının, gelen kâğıtlardan gündeme alı
narak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşme
leri bitinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
Hasan Güven
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon yerlerini al
sınlar lütfen.
Okunan kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gün
deme alınmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle ve her şeye takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

(1)
lidir.
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Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum: Raporun okunmasını isteyenler... İstemeyen
ler... Rapor okunmayacaktır efendim.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?...
Buyurun Sayın Ömer Ucuzal.
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyurun.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanı,
değerli arkadaşlarım;
Müzakeresine başladığımız tasarı, 4792 sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ncu madde
sinde bir değişiklik, 12 nci maddesine ve 20 nci mad
desine de bir ilave şeklinde geliyor.
Tasarıya tümüyle bakıldığı zaman yeni imkânlar
getirmekte. Bu imkânların başında, evvela, işçi tem
silcilerinin de Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulunda
bir kişî olarak yer alması görünüyor. İkinci değişik
lik de, Sosyal Sigortalar Genel Kuruluna işçi temsil
cilerinden 10 kişilik bir heyetin katılması ve asıl ge
tirdiği bir yenilik; şimdiye kadar çalışan vatandaşlar
Sosyal Sigortaların imkânından ev kredisi sağlarken,
bu değişiklikte emekli olan kişilerin de bu ev kredi
sinden istifade etme imkânı beraberinde getirilmek
tedir.
Yalnız bu yönleriyle tasarı müspettir, ancak bir
başka değişiklik var, orada tereddütlerim olmuştur,
onları da kısaca arza çalışacağım :
20 nci maddeye bir (e) fıkrası eklenmiş. Burada
Sosyal Sigortaların elindeki para imkânı tevzi edile
rek geliyor, (e) fıkrasında da % 15 imkânın bu fıkı
raimi çalıştırılması' sonu değerlendirilmesi arzu edil
mektedir. Halbuki, 4792 sayılı Kanunun 20 ncî mad
desine baktığımız zaman, burada sanayi sektörüne
işletme kredisi olarak kullanılmak üzere, ipotek kar
şılığı olan malın değerinin % 35'ine kadar bir imkân
sağlanırken, bu tamamen kaldırılmış, yerine bildiğiniz
gibi; «Kuruluşları, çalışma konuları, organları görev
ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde be
lirtilen Ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
haiz müesseseler kurmak.» denerek, yeni tüzelkişi
liği haiz müesseseler kurarak paranın değerlendiril
mesini istiyorlar.
Hükümetin teklifindeki fıkra devam ediyor; «Dev
let Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ve Sınai Kalkın
ma ve Yatırım Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı
belirtilen her nevi müessese ve şirkete iştirakte bu
lunmak.» diyor*
Şimdi, karşımıza yeni yeni birtakım müesseselerin
doğmasına imkân veren bir fıkra eklenmiş oluyor,
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(bir garanti olarak da bu hususta karar verme yetkisi I zaman içerisindeki ihtiyaçları karşılayacak şekilde
I yeniden ve tümü ile ele alınması icabeder idi. Hemen
de Bakanlar Kuruluna veriliyor.
iki maddesinin değiştirilmesi şeklinde alelacele bir kaDeğerli arkadaşlarsın;
Bu fıkra oldukça müphem, oldukça işçiden kesi I nun tasarısı getirileceği yerde, Kurumun Kanununun
baştan ve her nevi icabı ihtiva edecek şekilde yeni
len Sosyal Sigortaların parasının ileride kurulacak
den değiştirilmesi ve Hükümetin böyle bir değişikle
birtakım müesseselere aktarılmasını, birtakım şirket
Parlamentonun önüne gelmesi daha uygun olur idi.
lere aktarılmasını sağlar görünüyorsa da, getirdiği
hüküm bakımından eski maddeyi tadil ederken, sa
Bu kanun tasarısıyla birtakım güzel şeyler getiril
nayi sektörünü devreden çıkarmış, (Ki, bu sektör
miştir. Sosyal Sigortalar Kurumunun gayesini teşkil
zannediyorum özel sektör olacak, özel sektör devre
eden kitlenin, yani emeklinin yönetim kuruluna iştiraki
den tamamiyle çıkıyor.) Sosyal Sigortaların elindeki
getirilmiştir; bu güzel bîr şeydir. Emeklinin bina ya
paranın % 1'5'i birtakım yeni kuruluşlara aktarılı
pabilmesi için krediden istifade edilmesi getirilmiş
yor. Bu kuruluşların nasıl çalışacağı bugün ortada;
tir; güzel bir şeydir; fakat arz etmiş olduğum gibi,
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tutumu gibi. Yani
senelerden beri tenkit konusu yapılmış olan birçok
yeni Kamu İktisadi Teşebbüsleri doğacak, onlar da
hususun nazarı itibara alınarak, alelacele bir kanunla
hepinizin bildiği gibi, her sene büyük zararlarla mü
değil, her şeyi ihtiva eden bir kanunla Parlamento
esseseyi kapatacaklar.
nun önüne gelinmesi daha uygun olurdu.
Devlet yardım ediyor... Burada bu müesseseler
kuruldu, bu şirketlere ortak olundu, netice zararla
kapandığı zaman, zarar Sosyal Sigortalar Kurumu
nun olacak; yani işçinin parasıyla birtakım gelir ge
tirme yollan kapatılarak yeni birtakım zarar edecek
müesseselerin doğuşuna sebebiyet verilecek ve böy
lece işçinin parası beklenilen gayeye değil, birtakım
meçhul sahalara götürülecektir.

Muhterem arkadaşlarım;
2 nci maddede, 20 nci maddenin tadili içerisinde,
eski Kanun hükmünde de mevcut olduğu gibi, «Dev
letin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak»
deniyor. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu, her sigor
ta kolu için ayıracağı yedek akçeleri birçok yerlere
yatıracak, bu meyanda da Devletin çıkardığı veya
kefil olduğu tahvillere de yatırmak mecburiyetinde
dir. Bu, eski Kanununda da böyledir.

Bu bakımdan, bu fıkraya şahsan karşıyım; ama
diğer getirdikleri hükümler yerindedir. Emekli olan
kişilere de, diğer vatandaşlarımız gibi kredi vermek
imkânı yerindedir, doğrudur. Tabii, emekli olan ki
şilerin de bu kurullara temsilci olarak iştirak etmesi
gerekir; ama bu demin arz ettiğim fıkrada belirtilen
yüzde 15 nispetindeki paranın Kuruma ilerde gelir
sağlayacağına kaani değilim, Kurumu devamlı bu fık
ranın tatbikatı zararla karşı karşıya getirecektir.
Şimdilik kısaca bu hususları arz için söz aldım.
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, Yüce Heyete
saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Ahmet Demir Yüce, buyurunuz efendim.

Muhterem arkadaşlarım;
Bu konu, senelerden beri bilhassa işçi kesimi tara
fından çok eleştirilmiştir. Yani işçinin ödediği aidat
larla, işverenin ödediği aidatlarla yaşayan bir mües
sesenin bir miktar parasının çıkarılan tahvillere ve
yahut kefil olunan tahvillere muhakkak yatırılması
mecburiyeti, bilhassa işçi kesimi tarafından seneler
dir eleştirilmiştir ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Karma Komisyonunun da denetimi altında bulunan
bu Kurumun raporları tetkik edildiği takdirde, o ra
porlarda da Kurumun böyle bir mecburiyet altında
bulundurulmasının Kanundan çıkarılması temennileri
vardır. O halde bu kanun tasarısının müzakeresinde
bu teknik konuyu enine boyuna tetkik ederek; çıkar
ması mı gerekir, yoksa ikamesi mi gerekir hususunda
tatminkâr bir izahata girişilmesi zarureti vardır.

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, kıymetli senatörler;
4792 sayılı Kanun, Sosyal Sigortalar Kurumunun
kuruluşuna mütedair kanundur.
Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye'deki en büyük
SöSyal güvenlik müessesesidir ve bu müessese zaman
içerisinde büyük inkişaf göstermiştir. Türkiye'de işçi
kesimi miktar olarak arttıkça, Sosyal Sigortalar Ku
rumu daha da büyüyecektir. Binaenaleyh, Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun bu büyümeye göre ve I

Bu Kurumun birtakım kuruluşlara iştirak etme
hadisesi daha yeni esaslara bağlanmıştır. Birtakım
kuruluşlar kurması veyahut kuruluşlara iştirak etmesi
zaruretlerin ilcasiyle gelmiştir. Kurum, işçilerin
mesken sahibi elmaları için onlara krediler verir, bu
krediler kooperatifler eliyle kullanılır; fakat kooperatif eliyle işçinin, salim, arzu ettiği zamanda ve para-
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sının da çarçur edilmediği itminanı içerisinde bir ev
sahibi olduğu da zor görülür. Binaenaleyh, bu koo
peratif sistemiyle kredi tevziinin işçiye pek faydalı
olmadığı ve onu zaman zaman üzdüğü ve bazı kim
selerin de bu kooperatif kanalıyla işçiyi sömürerek
zengin oldukları da bir hakikattir.
Sosyal Sigortalar Kurumunun, işçilerin yapacak
ları meskenleri daha emin inşaata tabi tutabilmesi
için, bir inşaat şirketine sahip olması imkânı yoktur.
Bu imkâna kavuşmasında bence faydalar vardır.
Binaenaleyh bu kuruluşlar, bir zaruretin icabı ve
işçiye faydalar sağlayacak ise kurulmalıdır.
Ancak; benden evvel konuşan Sayın Ömer Ucuzal'ın işaret etmiş olduğu gibi, işçinin parasıyla
teessüs ve teşekkül etmiş olan meblâğların, birtakım
İktisadi Devlet Teşekkülleri yaratacak olduğu mu
hakkaktır. Yani % 51 şartı, ya % 51'e sahip olan
bir kuruluşa iştirak veyahut mevcut bir kuruluşu
% 51'e iblâğ anlamını taşıdığı için, birtakım kuruluş
lar ve zarar edecek birtakım kuruluşlar; her ne kadar
burada bunların Devlet Planlama Teşkilatınca gü
venilir olması, kârlı olması hükümleri getirilmiş ise
de, bunlar sonunda zarar eden ve sübvansiyon ihti
yacı ile ancak yaşayan İktisadi Devlet Teşekkülleri
haline dönüştüğü takdirde, işçinin parasının heba
edilmesi neticesini beraberinde getirmesi ihtimali de
vardır.
Muhterem arkadaşlarım;
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütün kanunlarına
bakacak olursanız, hiç biri; «Bu İktisadi Devlet Te
şekkülü zarar etsin diye kurdum.» hükmünü ihtiva
etmez. Hepsinde kâr gayesi vardır, ticari maksat
larla idare edileceği vardır, kârın nasıl paylaşılacağı
esasları vardır. Yani herhangi bir İktisadi Devlet
Teşekkülünün kanununda, «Biz, bu iktisadi Devlet
Teşekkülünü zarar etsin diye koruyoruz.» diye bir
hüküm yoktur.
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var; onun üzerinde durmak istiyorum, (e) fıkrasında;
«Kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev
ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde be
lirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve İşçi Ya-<
tırım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatınca güve
nilir ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara ve ya
tırım malla» üretimine yönelik ve sermayesinin
c
/c 51'i kamu kesimine ait olacak şekilde kuruluşlara
katılmak veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankasın
ca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi mü
essese ve şirkete iştirakte bulunmak,» diyor.
Muhterem arkadaşlar;
Ekonomide kâr edeceği garanti edilen bir çalışma
tarzı yoktur. Devlet Planlama Teşkilatının önerisiyle,
resmi makamların büyük reklam ilanlarıyla kurulan
kamu teşebbüsleri vardır. Mesela, Civa İşletmeleri
zarar etmiştir, oraya küçük tasarrufunu yatıran va
tandaşlar maalesef bu zarara katlanmak durumunda
kalmışlardır. Bunu bir kere huzurunuza getiririm.
Yine, Karadeniz Bakır İşletmeleri Müessesesi
Devletin öncülüğü ile resmi kuruluştur; ama zarar
etmektedir. Bu itibarla çok platonik bir görüşle ka
leme alınmış olan bu cümlede tatbikatta çok ihtiyatlı
davranılmasını tavsiyeye değer görürüm. Bu, bir.
İkincisi; bu fıkrada bahsedilen Sınai Kalkınma
ve Yatırım Bankası nasıl bir teşekküldür?.. Bunu bil
miyorum ben. Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankası
hangi müessesedir?.. Bu konuda da Hükümetten veya
Komisyon Sözcüsünden bilgi rica ediyorum; bir yan
lışlığa mahal vermemek için.
Teşekkür etlerim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Baş^ka söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Sayın Hükümet veya Komisyon Başkanı, hanginiz
bu konuşmacılara cevap vereceksiniz efendim?
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Kısaca cevap vereyim
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.

Onun için, burada Say m Ucuzal'm işaret etmiş
olduğu endişenin varit olmamasını temenni etmek
bir tedbir olacaktır.
Bunları ifade ediyor ve saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Başka söz isteyen Sayın Üye?..
Sayın Çelikbaş, buyurunuz.
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, değerli üyeler;
Kanun tasarısının 20 nci maddesi, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun ayırdığı yeddi akçelerin nerelerde
kullanılacağını tespit ediyor. Burada bir (e) fıkrası

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Sayın Başkan, çok de
ğerli senatör arkadaşlarım;
Çok değerli Ömer Ucuzal arkadaşım, daha sonra
Ahmet Demir Yüce arkadaşımız ve nihayet Prof. Dr.
Fethi Çelikbaş arkadaşımız görüşlerini burada beyan
ettiler,
Her şeyden evvel şunu ifade edieyîm ki, bu kanun
tasarısı daha önce A P Hükümetleri tarafından hazır-
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lanmış, kadük olmuş ve sonradan Hükümetimiz bu
nu ele almak suretiyle olgunlaştırmış ve huzurunuza
getirmiştir. Bunun bilinmesini istiyorum.
Ayrıca, bu kanun tasarısı ile getirilmek istenen
hususları da kısaca arz etmek istiyorum.
Değerli Ucuzal arkadaşım, sanayi sektörüne ve
rilen 50 milyon liralık fonun çıkarılmış olduğunu be
yan buyurdular.
Doğrudur. 15 Senelik tatbikat hayatında 50 mil
yon lira, bugünkü para değeri bakımından hiçbir
mana ifade etmediği ve kullanılmadığı için, kullanıl
mayan bir paranın ölü olarak orada kalmasını önle
mek maksadıyla bunu kanundan çıkardık. Buna daha
aktif bir hal getirdik. Bu arkadaşlarımızın 20 ncî
maddede değiştirilen (e) fıkrasındaki takıldıkları
noktaları ifade etmek istiyorum.
Bu madde ile yeni maceralara yahut da riskti ya
tırımlara doğru değil, esasında işveren ve işçi kesimi
nin vermiş oldukları primlerle toplanan paralarla
müesseseyi daha güçlendirmek için ve İhtiyaçlara ce
vap verebilmek ve 1946'dan bu yana geçen zaman
içindeki tecrübe ile sabit olduğu üzere, işçi kesimle
rine daha iyi hizmet edebilmek için Devletin her tür
lü kontrolüne tabi tutulmak suretiyle bir yeni mües
seseler meselesi ele alınmıştır.
Ezcümle biliyorsunuz ki, aktüel konu, konut me
selesidir. Konut meselesi, kooperatifler yolu ile ya
pılmaktadır, emanet yoluyla yapılmaktadır ve en so
nunda ferdi kredi esasını getiren yeni bir sisteme doğ
ru gitmekteyiz. Buna rağmen, mevcut ihtiyaçları
mızın % l'ini karşılayamaz durumdayız; ama elimiz
ve kolumuz da bağlı olduğu için, müessese içinde
herhangi bir şekilde bir şirket kurmak, ya da yeni bir
müessese kurmak da mümkün değildir. Buradaki (e)
fıkrasında yer alan organlardan kasıt, yeni inşaat şir
ketini kurmak suretiyle bünyemiz içinde konut mese
lelerinin kısa zamanda çözümlenmesini temin edici bir
organa kavuşmaktır. Onun da ötesinde, bugün Sosyal
Sigortalar Kurumunun bünyesinde mevcut olan 66 has
tane ve 56 bin personel var. Bunun 36 bini sağlık ser
visinde çalışmaktadır ve her yıl sigortalı sayısı artmak
tadır. Bunların tedavilerini bilhassa son kararınızla,
bakmakla yükümlü oldukları kimselerin de tedavile
rinin kurum tarafından yükîeniMlğini dikkate alırpanız, sadece Sağlık Dairesi Başkam ile bu işin yürütülemeyeceğini, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğü ite de bunun yiirütüiemeyeceğini, bunun bünyesi
İçinde bir Sağlık îşleri Genel Müdürlüğünün kurulma
sının makul olacağını sizler de takdir edersiniz.
— 66
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Bizim kastımız budur. Bunun dışında herhangi bir
şeklîde bir kuruluş da getirecek değiliz. Zabıtlara teş
ci* edilsin diye bunu arz etmek istiyorum,
Değerli arkadaşım Ahmet Demir Yüce, haklı ola
rak ifade buyurdular. Böyle bir - iki madde halinde
getirilmesi yerine, gerçekten Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun tüm olarak eîe alınması suretiyle Yü
ce Meclislere sunulmasında büyük faydalar vardır.
Ben kendisinin fikirlerine aynen iştirak ediyorum. Esa
sında, Büyük MiSet Meclisimizin gündeminin 127 nci
sırasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun tadilini öngören 40 maddelik bir kanun tasarı
sı da vardır, yakında yüksek huzurlarınıza gelecektir.
Bu yönden, tahvillere para yatırılması ve sosyal fon
lar konurunda, bilhassa isühdaım yaratıcı Devîet yatı
rımlarına kaiikıda bulunacak şekilde icranın yürütülme
si kalkınmakta olan bütün ülkelerde geçerlidir. O ül
kenin mali politikasının icabıdır. Devletin ve Yüce
Meclislerin esasında daima kontrolü altında bulundu
ğumuzu da takdiir edersiniz.
Bu bakımdan, ekonominin gelişmesi, Statik durum
dan kurtarılması ve yatırımların daha kârlı şekilde yürüiüSeblinıesi yönünden, biz bu kanun tasarısının 20i nci
maddesinde yer alan (e) fıkrasının yerinde olduğu ka
naatini teknisyen arkadsşlarumızia yaptığımız çalışma
lar neticesinde uygun olarak mütalaa ettik ve huzur
larınıza getirdik.
FikİHeririize hürmetimiz sonsuzdur ve buradaki
tenkitlerinizin ışığı altında bundan sonraki çalışmala
rımızı yürüteceğiz. Devlet smai, kalkınma ve yatırım
bankaları zaten Sayın Profesör Hocamız tarafından
bilinen bir müessesedir. Bugün Devlet Yatırım Ban
kası vardır, çalışmaktadır. Bu da, Büyük Millet Mec
lis" nd e değerli arkadaşların münakaşaları neticesinde
ilâve edilmiş olan bir fıkradır. Biz bu maddenin ye
rinde olduğu kanaatini taşıyoruz; tabii takdir, Yüce
Senatonundur.
Bu yönelen tenkitlerinize teşekkür ediyorum ve say
gılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sayın
Komisyon?..
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Kısaca efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın
üyeler;
öncelikle, üç maddesinin değişikliğini görüşmekte
olduğumuz yasa, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kamı-
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nudur. Aslında, büyük çapta değişiklik düşünülen 506
sayılı Yasadır. Onun için sayın Adalet Partili konuş
macı arkadaşlarımın bu ayrıntıyı dikkate almalarını is
tirham ederim. Zaten Hükümetin üzerinde çalıştığı Ya
sa da budur.
4792 sayılı Yasada bu değişikliklere neden ne ol
du?...
Bizde sosyal garantileri getiren, Sosyal Sigortalar
Kurumunu olgunlaştıran yasalar 195Ci'den sonra ka
nunlaştı ve dolayısıyla da emekliliğin meyveleri 1975'
ten sonra verilmeye başladı. 1960'larda bunlar düşü
nülemezdi. Çünkü, emekli sayısı yok denecek kadar
azdı; ama şu anda 450 bin kişi emekli durumundadır;
yetimler1! de dahil etmek şartıyle. Sigortaya dahil olan
işçi sayısı 2 milyon Civarındadır. Seneler ilerledikçe bu
450ı bin daha da büyük rakamlara ulaşacaktır; fakat
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun genel kuruş
larında, yönetim kurullarında Ibu büyük insan kesimi
nin temsiü düşünülmemişti, tşte bu boşluğu gidermek
için bu değişiklik getirildi ve 10 ucu maddedeki yeni
liğin önemli yönü budur; yani işçi emeklilerinin tem
sili. Bu arada Maliye Bakanlığından da bir kişinin tem
sili bu maddeye ilave edildi ve madde eski halini ay
nen muhafaza etti. Yalnız sion kesiminde, özürsüz ola
rak toplantıya katılmayan üyelerin ücretleri Yönetim
Kurulu tarafından kesilir idi. Düşünün ki, bir yöne
tim kurulu üyesi hem gelmeyecek, hem kendi kararıy
la ücretini kesecek gibi bir çelişik, kendi hakkında ka
rar verir durumdan kurtarmak için bu da yönetmeliğe
bağlanmış oldu.
Şimdi, 20 nci madde üzerinde arkadaşların bazı en
dişeleri oldu. 20 nci maddenin özeliği, yedek akçele
rin değerlendirilmesidir. Madde, büyük çapta eski ha
lini muhafaza etmektedir. Sadece (e) fıkrasında deği
şiklik olmuş, bir de (d) fıkrasında Sosyal Sigortalar Ku
rumunda malullük ve yaşÖIık ayfrğı alan, demin bah
settiğimiz, 400 - 450 bin kişiyi kapsayan ileri bir hü
küm getirilmiştir ki, bunlar da konut yapımı için kre
di alabileceklerdir. Düşünün ki, bu ileri adım Emekli
Sandığı hükümlerinde yoktu.
Sonra, şöyle bir çelişik durum vardı eskiden. Ya
nılmıyorsam, beş yıl içerisinde 400 gün prim yatıran
bir kişi konut kredisi alabiliyordu da, 25 - 30 sene ça
lışıp emekli olduktan sonra bir kişi konut kredisi ala
mıyordu; halbuki daha çok çalışmış ve kurumun için
de daha çok yoğrulmuş durumda idi. Şimdi getirilen
bu hükümle bunlara konut kredisi verilmesi olanağı
doğmuştur.
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Yedek akçelerin kullanılmasını sınırlarıyla ilgili
olarak, mesela (b) bendinde belirtilen; Devletin çıkar
dığı veya kefil olduğu tâhviRere yatırmak, % 40fı aş
mamak şartıyla olacaktır. % 40'ı kullanılacak diye bir
limit yok.
Yine (d) bendinde belirtilen, gayrimenkul yapımı
için verilecek krediler % 25*1 aşmamak şartıyla veri
lecektir.
Şimdi, endişeler her halde bir ölçüde MiHet Mec
lisindeki ilaveye dayanmaktadır. Bu ise, «Kuruluşları,
çalışma konulan, organları, görev ve yetkileriyle de
netim usulleri yönetmeliklerinde belirtilen ve kendisi
ne 'bağlı olmak üzere tüzelkişiliği haiz müesseseler kur
mak, (Emek inşaatta vesairede olduğu gibi.) Devlet
Sanayi ve Jşçi Yatırım Bankası ve Devlet Planlama
Teşkilâtınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen ön
celikle ara ve yatırım mallan üretimine yönelik ve ser
mayesinin % 51 "i kamu kesimine ait olacak şekilde
kuruluşlara katılmak...» şeklindeki (e) bendidir.
Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısının döviz açı
ğı olduğu malumdur. Bunun nedeni de, dış ticaret den
gesinde görülen sıkıntılardır. Yatırım malları ve ara
mallarına ithalatımızın % 95'inden fazalsı gitmekte
dir. Burada o kadar titiz davranılmış ki, öncelikle Dev
let Planlama Teşkiilatımnın hesaplarına göre güveni
lir oduğu saptanacak. Ondan da daha ileri gidilmiş,
mutlaka döviz kazandırıcı yatırım ve ara malları üre
ten ve ondan da ileri gidilerek % 51'i kamu kesimine
ait olacak...
Efendim burada bir hususun zabıtlara geçmesine
önem veriyorum. Bazı arkadaşlar Komisyonda da be
lirtilen; «% 51 tabiri kullanılıyor. % 60fı kamu kesimli
ne ait olursa, olmayacak mı?..» dediler. Bu maddeyi
böyle anlamamak gerekir. En az % 51'i kamu kesimi
ne ait olacak şeklinde anlamak gerekir. Yani, % 51'
den fazlası kamu kesimline ait olduğu zaman; ancak
bu madde işlerlik kazanacaktır.
Bu haliyle bu kanun tasarısı ileri bir adımdır. Ör
gütlenmemiş işçi emeklilerinin lehlerine getirilmiştir ve
yönetime katılmaları gibi ileri hükümlerin yanı sıra,
ondan da çok daha önemli, konut kredisini kazandırı
cı yenilikler ve yeni düzenfemeîer getirilmekte ve bu
nun yanı sıra da, yedek akçelerin kullanılışım daha
olumlu, daha verimli ve düzenli istikâmetlere yönelt
mektedir.
Türkiye'nin geleceği, mutlaka ve mutlaka sanayi
leşme ile mümkün olacaktır. Sanayileşme yönünden ne
kadar güçlenirsek, ekonomik sıkıntıTammız o kadar
azalır. Bu yedek akçelerin de kullanılması, bu sanayi67 —
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leşme yönündeki gelişmeye katkıda bulunacak biçim
de olması bakımından da düzenleme ayrıca olumluluk
arz etmektedir.
Yasa tasarısının bu şekilde geçmesinde sayısız fay
dalar olduğunu Yüce Heyetinize arz edersm.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) —
Konuşmak istiyorum efendim. Basit bir şey; ama zap
ta geçsin.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) —
Muhterem arkadaşlar im;
Demin arz ettim; Türkiye'de benim bildiğim kada
rı ile Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankası diye bir mü
essese yoktur. Eğer buradan kastedilen Devlet Yatırım
Bankası ise, o ayrıdır; Türkiye Sınai KaUkınma Ban
kası Anonim Şirketi ise, o ayrıdır. Türküye Sınai Kal
kınma Bankaları Anonim Şirketi, özel kuruluşlara
kredi vermek maksadıyla Dünya Kalkınma Bankası
ile birlikte kanunen kuruîmuş bir anonim şlıkeîtir,
idare tarzı ayrıdır ve hususi teşebbüsle alâkalı iştirak
ler yapar. Devlet Yatırım Bankasının hususi teşebbüs
lerle alakalı iştiraki yoktur; Kamu İktisadi Teşebbüs
lerin konuları ile meşgul olur.
Bu itibarla, Devlet Yatırım Bankasının hangi şir
ketlerinin ortaklığı kâr getiılir, verimlidir, bunu tetkik
etmesi, hesaplanması, daha doğrusu takip etmesi müm
kün değildir, gerçekte olan iş değildir. Gerçekte, hu
susi teşebbüsler kurulurken iştirak etmek veyahut his
se senetlerinin satışını takip etmek, Türkiye'de Türki
ye Sınai Kalkınma Bankasının meşgul olduğu bir alan
dır. O, zaman zaman kârlı hale gelince yeni kuruluş
lar hisse senetlerini, nominal kıymetleri üzerinden de
değil, satıldığı tarihteki rayiç bedelleri üzerimden sa
tar. Eskiden satmazdı, 1962, 1963 yılında Hükümet
kendilerine direktif verdi; «Sizin maksadınız Türki
ye'nin sınai kalkınmasına yardımcı oîmakhr. Kuru
luşta iştirak edeceksiniz, kâr etmeye başlayınca hisse
senetlerinizi satacaksınız, o kaynakla yeni bir kuru
luşun öncülüğünü yapacaksınız.» diye ve o zaman baş
lattık bunu. Şimdi bu madde de ikisi de değil; Onun
için zapta geçsin. Maddeyi değiştirirsek, maalesef tek
rar Meclise gitmesi lazım. Bu, aynı zamanda Türkiye
Sınai Kalkınma Bankasını ve onun yanında Devlet Ya
tırım Bankasını ayrı ayrı belirtmek maiksadına matufen yazılmışsa, bunu tespit edelim. Çünkü, bu yazılış
ta bir müessese yok Türkiye'de arkadaşlar. Sınai Kal
kınma ve Yatırım Bankası diye bir müessese yok Tür
kiye'de. Yazılışı öyle...
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Bu vesile ile arz edeyim, Hükümetten geîen, ko
misyonlardan geçen tasarılarda müesseselerin müseccel unvanım kullanmak gerekir arkadaşlar. Aksi tak
dirde karışıklığa meydan verir.
Şu hailde, yerlerinden belirtirlerse anlaşılır; Türki
ye Sınai Kaükmına Bankası da var mıdır bunların için
de, yoksa demin Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, sade
ce Devlet Yatırım Bankası mı kastedilmektedir? O tav
zih edibin, zapta geçsin, ona göre yürüsün.
Maruzatını budur.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Komisyon?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir dakika efendim.
BAŞKAN — Efendim hazırlıklı gelmeniz lazım
dı, lütfen.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, Sınai Kal
kınma Bankası Türkiye'de mevcuttur, onu zaten...
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi;
müseccel ismi.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet. Mevcuttur;
bir yanlışlık ve noksanlık yoktur, aynen yasalaşma
sında bir sakınca görmüyoruz. Zaten Meclisten de
aynen geçmiştir.
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Türkiye Smai
Kalkınma Bankası var.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım,
bu banka bulunmaz efendim, böyle bir banka yok
tur.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Meclisten de aynen
geçmiştir efendim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, çıkan kanunun
hizmete matuf vaziyete girmesi için lütfen vuzuha
kavuşturalım bunu. Şimdi Sayın Çelikbaş «Böyle bir
banka Türkiye'de yoktur.» diyorlar. Türkiye smai...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim Türkiye
Smai Kalkınma Bankası vardır. Anonim Şirket şek
linde...
BAŞKAN — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
mı?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet, o anlamda
kullanılmıştır.
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BAŞKAN — O anlamda kullanılmıştır, tamam
efendim.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Metin bu şekilde
geldiği için zorunlu kabul ediyoruz.
BAŞKAN — Tamam efendim.
Kanunun tümü üzerinde başka söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Bu şekilde tümü üzerindeki müzakere bitmiştir.
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum:
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10,
12 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu
Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı

Madde 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı
olup, kurumun en yüksek yönetim ve karar sorum
luluğunu taşır.
Yönetim Kurulu bir Başkan ile dokuz üyeden olu
şur.
İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma
liye Bakamnın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun
kararı ile atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca öneri
lecek üyelerden birinin iş hekimliği, diğerinin de si
gorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi konularından
birinde yetkili kimseler olmaları şarttır.
İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel
Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir.
Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil
eden bir üye; Genel Kurulda, kendi temsilcileri ara
sından ve bu temsilciler ile işçileri temsil eden üyeler
tarafından seçilir.
Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin seçi
mi, bir yönetmelikle düzenlenir.
Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır.
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür
Yardımcısı Kurula Başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçile
bilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi
bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin
yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bu
lunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu
şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev
süresini tamamlarlar.
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Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari 6
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başka
nın olduğu taraf çoğunlukta sayılır.
Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin
ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre
kesinti yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki (D)
bendi eklenmiştir.
D) Kurumdan malullük, yaşlılık aylığı ve sü
rekli iş göremezlik geliri almakta olanlardan en çok
sayıda üyeyi temsil ettiği Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca belirlenen kuruluş tarafından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe gö
re seçilecek 10 üyeden,
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— «Bakanlıklarınca» olması lazım.
BAŞKAN — Evet efendim, «Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlıklarınca...» olması lazım.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— O manada anlaşılması lazım.
BAŞKAN — Maddi hatadır bu herhalde değil mi
efendim?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Bakanlıklarınca»
efendim; öyle anlaşılması gerekir.
BAŞKAN — Evet efendim.
2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?...
Yok.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri;
a) Milli bankalara yatırmak,
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere
yatırmak,
69 —
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c) Gayrimenkullere yatırmak,
d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaşlı
lık aylığı veya sürekli tam işgöremezlik geliri almakta
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci
derecede ipoteği karşılığında, gayrimenkul değerinin
°/o 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak,
e) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, gö
rev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde
belirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve İşçi Yatı
rım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilâtınca güveni
lir ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara ve yatırını
malları üretimine yönelik ve sermayesinin % 51'i
kamu kesimine ait olacak şekilde kuruluşlara katıl
mak veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankasmca
güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi müesse
se ve şirkete iştirakte bulunmak,
Suretiyle işletir.
(e) fıkrasındaki konular Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürütülür.
Bu karşılıkların en çok % 40'ı (b) fıkrasında,
% 25'i (d) fıkrasında ve % 15'i (e) fıkrasında yazılı
olan konulara yatırılır.
(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı Kurum
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde
4947 sayılı Kanunun 1 5 - 2 5 nci maddeleri hüküm
leri uygulanır.
BAŞKAN — Efendim, bu maddenin (e) fıkrası
hakkında bir önerge var, okutuyorum.
AHMET TAHTAKÎLIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum, müsaade eder misiniz?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, bir soru sormak istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergeyi oku
tayım ondan sonra.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte bulunulan tasarının 3 ncü madde
sinin (e) bendinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim.
Konya
Muzaffer Demirtaş
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın
üye?..
Madde üzerinde söz isteyenler?.. Sayın Tahtakıhç,
buyurunuz efendim.
AHMET TAHTAKÎLIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar;
— 70
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Türkiye'de, Hazine varlığını çıkarırsanız, en çok
para bulundurabilen iki kasa vardır: Bunlardan bi
risi Emekli Sandığı, diğeri de Sosyal Sigortalar Ku
rumudur.
İleriden beri bu hususta gerçekçi prensipler ko
namamıştır. Hatta bu yüzden Sosyal Sigortaların var
lıklarını gereği gibi değerlendirmek imkânı olmamış
tır.
Onun için, bu maddede 20 senelik ipotek karşılı
ğı olsa bile, Türkiye'de sürekli bir enflasyon kaderi
nin daha uzun süre devam edeceği meydanda iken,
bu noktada bizi aydınlatıcı bilgi vermelidirler. Çün
kü bunlar, bu olanaklar, işçi primlerinden meydana
gelecek olanaklardır.
Ben bu maddede sayılan noktaları geçmişi bakı
mından şöyle bir gözden geçiriyorum; bu maddede
ki olanakların geçmişte iyi kullanılmadığını, gelecek
te de sigorta kuruluşunun ve memleketin genel men
faati yönünde kullanılacağı hakkında iyice bir ka
naat edinememiş bulunuyorum. Onun için açıklama
rica ediyorum.
Orta yerde bugün Hazinenin kefaletinde devlet
tahvilleri var. Bu tahvillerin faiz oranı son alman bir
kararla yüzde 16'ya çıkarılmıştır.
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Yüzde 14'e çı
kar ılmıştır.
AHMET TAHTAKÎLIÇ
(Devamla) — Veya
yüzde 14'e çıkarılmıştır; 2 rakamının önemi yok.
Şimdi, bu öyle bir şey ki, şu sayılan noktalarda
ki sigortanın garantisi; yani ipotekli garanti ya da
verimlilik garantisi, hiç bir zaman Hazine garan
tisi kadar kuvvetli olmamak lazım; kanun Devlet na
mına çıkarılan bir kanundur.
Onun için rica ediyorum; bu olanakların en iyi
kullanılış tarzı gerek ekonomik
yönden, gerekse
sigorta varlığının güçlendirilmesi bakımından bu sa
yılanlar bulunabilen en iyi tedbirler midir? Bize bir
açıklama yapsınlar gerek Hükümet, gerek Komisyon;
oy verirken biz de aydınlığa kavuşalım.
Ben bir anımı söyleyeyim de maksadımı iyice an
latabileyim: Rastlantı olarak Çalışma
Bakanlığına
bağU olduğu sırada Sigortalar Kurumunun, bana, Tu
rizm Bankasına bu sigorta imkânlarından imkân ak
tarılması için teküf geldi. Ben kabul etmedim. Ka
bul etmememin nedeni, o günkü Turizm Bankasının
ne fonksiyonunu yerine getirmek bakımından, ne de
•mali takat bakımından böyle bir parayı karşılamak
gücünde olmamasından doğmuştur.
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Onun için gününe göre takdirlerden iki müessese
yi esirgerim: Birisi Sigorta Müessesesi, (Affedersiniz,
bunun içerisinde alınteri karşılığı vardır ve çalışma
dengesiyle alakalıdır) birisi de Emekli Sandığı imkân
ları. Onun için Bakandan ve Komisyondan bu getir
dikleri maddede ipotekli veya ipöteksiz °/0 51 Devlet
sermayesiyle olan imkânlar vesaire..

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Bir
sorum olacak Sayın Başkan,
BAŞKAN — Soru soracaksınız.
Hükümet veya Komisyon kürsüye kim gelecekse,
sorulacak sorulara da lütfen cevap versinler.

Arkadaşlar;
Size misal vereyim; yeni bir hayırlı haber çıktı;
Devletin yatırımlarının Ziraat Bankasına aktarılması..
O kadar geç kalııîdıki, bu konuda, özel bankalarda
veya karakteri bakımından milli olsa da özel banka
larda Devlet mevduatı en kuvvetli gelir kaynağı ol
du. İnşallah Hükümetimiz Ziraat Bankasına diğer
mevduatını kaydırdığı gibi, bu olanakların da en iyi
kullanılış tarzını saptamıştır, şimdi bizi aydınlatacak
tır. Bu aydınlanma yapılmadan bu madde benim üze
rimde güvenilir bir etki yapmamıştır.

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop Milletvekili) — Ben söz almak istiyo
rum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ
İŞ
GÜZAR (Sinop Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;

Açıklamamı yapmış oluyorum. Bütün arkadaşları
saygıyla selâmlarım.
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Buyurun efen
dim.
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, sayın
arkadaşlarım;
Bir konuda aydınlanmak istiyorum. Bir önerge ve
rildi Kanun tasarısından (e) bendinin çıkarılması tek
lif ediliyor ve Sayın Başkan bunu da oylara vazetmek
üzere idiler. Acaba yanlış mı anladım, (e) bendi çdtarılsın diye teklifte bulunan arkadaşımızdan (e) bendi
niçin çıkarılsın şeklinde izahat talep edilmedi?.
BAŞKAN — Efendim, affedersiniz orada
ben
hata ettim. O, tümü üzerindeki müzakerelerden son
ra yapılacak işlemdir. O işleme sıra geldiği zaman bu
nu talep edin. Hata benim oldu efendim.
Buyurun.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sonra bir hususu
arzetmeme izninizi istirham edeceğim. Sayın arkada
şımız: «(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı Ku
rum lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesin
de 4947 sayılı Kanunun 15 ve 25 nci maddeleri hü
kümleri uygulanır.» şeklinde okudular. Anladığıma
göre çizgi 15 ila; 25; yani 15^ten sonra 25 nci mad
deye kadar olan maddeleri kapsamına alır gibi geli
yor «Ve» yoktur, «Ve» ilave ettiler. Var mıdır, yok
mudur? Çizgi varsa 15'ten sonra 25 nci maddeye ka
dar olan maddeleri kapsamına alıyor mu, almıyor mu?.
Bunun da izahatını bilhassa istirham edeceğim efen
dim.
Saygılar sunarım.

Şimdi bu madde gerçekten karışık gibi görünü
yor. Esasında % 40'ını; yani akçenin, birikmiş olan
paranın % 40'nı Devlet tahvillerine veriyoruz; Dev
letin garantisi olan yerlere veriyoruz. % 25'ni işçi
konutları için, işçi meskenleri için ayırıyoruz; % 65
yapıyor. % 15'ni de kârlılığı kesin olarak tespit edi
len ve bilhassa ara ve yatırım malları için Devlet kat
kısının % 51 olduğu; yani devlet katkısının ekseriyet
teşkil ettiği müesseselere, kârlılığı Planlama tarafın
dan öngörülmüş ise bunun içinde sadece zaten bu
radaki karışık gibi gözüken ve haklı olarak tenkitle
rinizi çeken % 15, Devletin iştirakinin % 51 oldu
ğu yerlere ve kârlı olduğu tespit edilen yerlere ya
tırılıyor ki, bu şekilde % 80'i buluyor.
°/o 15 tutarı bugünkü kendi birikmiş imkânları
mız içindeki tutarı 6 milyar lirayı bulmaktadır. Me
selâ, petrol boru hattı gibi bir mesele çıksa, ilâç sa
nayii çıksa, röntgen sanayii çıksa bunların kârlılığı
Yüksek Planlama Teşkilatı tarafından tespit edilmiş
ise; (Devlet kuruluşudur, Anayasal
kuruluştur.) o
takdirde biz bunu da Bakanlar Kurulunun kararı ile
(ikinci bir süzgeç de Bakanlar Kurulu) % 15 nispe
tini geçmemek üzere buralara, kârlı yerlere iştirak et
meyi öngörmekteyiz.
Esasında yukarıdaki müesseseleri kurmayı; Yü
ce Meclisinizden geçmiş olan Bağ - Kur Kanunun
21 nci maddesinde yeni müesseseleri kurmayı doğ
rudan doğruya genel müdürlüğe vermiştir. Biz oray
la paralel olsun diye yeni müessese kurmayı, organ
kurmayı da oradan almış bulunuyoruz. Bunu da bu
rada kısaca arz etmek istiyorum. Yani esas olan
% 100 birikmiş akçenin % 40' nı Devlet tahvillerine
bırakıyoruz; garantili. % 25'ni işçi konutlarına bı
rakıyoruz,
% 29'sini her türlü idari masrafımız ola
rak kabul ediyoruz; geri kalan % 15'ni de ara ve
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yatırım mallan için Devletin katkısı % 51 ise ve ek
seriyet orada ise ve o Devletin % 51 katkısı olan
müessese kârlı çalışıyorsa; bu çalıştığı da Planlama
Teşkilâtı tarafından önerilmiş ise, o takdirde
Ba
kanlar Kuruluna gelmek
suretiyle Bakanlar Ku
rulu karar verirse, % 15 nispetinde; % 5 y e olaIbiîir, % 7'de olabilir, % 10'da olabilir, % 15Me ola
bilir, bu şekilde % 15 nispetinde (ki, bugün tam ola
rak kabul ederseniz 6 milyarı bulmaktadır) 6 milyar
lık yatırım Devletin % 51 hissesi olan kârlı müesse
selere aktarılmak suretiyle
oraya iştirak ettirilmiş
olacaktır.
Esasında biliyorsunuz ki, bütün ekonomistler ve
Sosyal Sigortalar Kurumu genel kurullarında, bugüne
kadar yapılan işverenlerin de kongrelerinde ileri sür
dükleri gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunun bünye
sinde birikmiş olan paralar daima çekimser hareket
edildiği için, kârlı yerlere yatırılmadığı için âtil kal
dığını ileri sürmüşierdir. Biz onlardan da esinlene
rek Devletin garantisini önplatida tutmak suretiyle
bu yetkiyi sadece Bakanlar Kurulunun
kararına
bağlı olmak kayıt ve şartı ile huzurlarınıza getirmiş
bulunuyoruz.
Bu tamamen garantili bir durumdadır, herhangi
bir muğlak tarafı yoktur. Belki daha önce durumu
izah etme imkânımız olmadı. Bu bakımdan sizlere
bunu arz etmek istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, soru soracak Sayın üye?.
A H M E T DEMİR YÜCE
(Zonguldak) — Ben
soru sormak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir Yüce.
A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan;
Tatbikatçılara ileride yarar sağlaması için bir ko
nuyu soru şekline dönüştürmek mecburiyetini his
settim. Her ne kadar Sayın Çelikbaş'ın sorusu cevap
lanırken Komisyon Başkanımız buna cevap verdi;
ama vazıh değildi. Onun için tekrarlamak lüzumu
nu hissettim.
Sayın Başkan;
(e) fıkrası Sosyal Sigortalar Kurumunun üç şe
kilde kuruluş tesis edeceğini amirdir. Birincisi, ken
di kuruluşları. İkincisi, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım
Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatınca güvenilir ve
kârlı olacağı belirtilecek, (yani birer raporla onların
belirteceği) öncelikle ara ve yatırım mah imal ede
cek, yönetim ve sermayesinin % 51*i kamu kesimine
ait olacak (Bu vasıfla) kuruluşlara katılma.. İkinci
si, bu nevi kuruluşlara katıhna ve onlar için referans
müesseselerine doğru olarak tayindir.
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Üçüncüsü ise, müessese ve şirketlere iştirak. Ora
da «Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankasınca» denili
yor. Demin tespit ettim ki, böyle isimde bir banka
yoktur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şir
keti var. Sayın Başkanımız «Onu ifadelendirir» dedi
ler; fakat arkasından «Yatırım Bankasınca» diyor.
Bu bahsedilen iki referans müessesesi midir, yoksa
yanlış mı ifade edilmiştir? Yani o şöyle mi olmalıdır;
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve
Devlet Yatırım Bankasınca güvenilir.. Yanî orada da
iki referans müessesesi mi zikredilmiştir?.. Bu vazıh
değildir. Hiç olmazsa Sayın Komisyon Başkam ve
yahut Hükümet bunu tavzihe kavuşturmalıdır. Bi
rinci sorum bu.
İkincisi; şimdi Sayın Bakanı dinlediğim zaman
yeniden yanîış bir anlama zabıtlara tescil edilmiş ol
masın diye tekrarlatmak maksadıyla soruyorum:
Muhterem arkadaşlarım;
% 15 bir pay (e) fıkrasındaki hizmetlere tahsis
ediliyor. Bu (e) fıkrasındaki hizmetler, arz ettiğim
gibi, üçtür; fakat Sayın
Bakan
konuşmalarında
% 15'in sanki % 51'lik müesseselere raci olması gi
bi bir beyanda bulundular; yani üç hizmette de bu
aranıyor gibi bir beyanda bulundular. Tabii bu % 51'
ıik ikinci hizmetler için öngörülmüştür. Bu ya tamam
lamadır; yani % 51'e iblâğdır yahut % 51'in üzeri
ne çıkartmaktır. Her halükârda % 51 demiş; fakat
ikinci şık için bunu şart koşmuş. Sayın Bakan (e)
fıkrasının tümü için bu beyanı kullandılar. Zabıtla
ra yanlış geçmemesi için bunun da bir tavzihe ka
vuşturulmasını istirham ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Bakan, Kanun tasarısı çıktığı zaman ka
muya ve maksada matuf olması için o banka mevzuu
ile şimdi Sayın Demir Yüce'nin ortaya koyduğu me
seleyi lütfen zabdılara geçirelim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ
İŞ
GÜZAR (Devamla) — Efendim, demin de Komis
yon Başkanı arkadaşım arz etti; Türkiye Sanayi Ya
tırım Anonim Şirketi
buyurdular. O kasıt tahmin
ediyorum ki, o şekilde söylenmiiştir.
BAŞKAN — Efendim, bu şekilde bunu hallede
meyeceğiz. Lütfen bilen birisinden rica edelim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ
İŞ
GÜZAR (Devamla) — Müsaade buyurursanız bu ko
nuda yetkili teknisyen arkadaşım (yetkilidir) izahat ver
sin. (AP sıralarından «Olur mu?» sesleri)
HÜSAMETTİN
ÇELEBİ
(Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, söz rica ediyorum.
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BAŞKAN — Sayın Bakan, siz buyurunuz efen
dim.
(AP sıralarından «Komisyon izah etsin» sesleri)
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞ
GÜZAR (Devamla) — Hayır teknisyen olarak izahat
versin.
BAŞKAN — Tümü üzerinde buyurun sayın Çele
bi.
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ankara Hukuk Fakültesinin ilk dönem öğrencileri
bilirler, hatırlar: Rahmetli bir hoca, «Kanun vazıına
nakise izafe olunamaz.» dermiş. Kanun metninde hata
açıkça görüldüğü halde, «Kanun vazıı hata yapmıştır»
dememek için bin dereden su getirir, «Aman ha, ka
nun vazıı hata etti, bunu nasıl böyle yaptı, buraya na
sıl bu virgülü koydu?» gibi bir düşünce aklınıza gel
mesin endişesi ve özeni içinde olurmuş.
Şimdi dönüyorum bugünkü Parlamentonun kanun
yapma durumuna bakıyorum; izin verirseniz, halimiz
pek iç açıcı değil. Mesele şöyle formüle edilebilir:
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lan, maddi veya mantıki hatalan görmek olanağı yok
tur. Bu şanssızlıktır.
Şimdi efendim, «Bankanın adı yanlış yazılmış, ama
biz buradan söylersek, zapta geçerse, uygulamacı onun
doğrusunu bulurmuş ve buna göre yaparmış..» Böyle
kanun yapılmaz. Lütfen hatırlayınız, hepiniz uygula
madan geldiniz, hanginiz, hangi kanunun gerekçesini
ve görüşme metinlerini buldunuz da, «Acaba bu ne
maksatla konulmuş, hangi amaçla konulmuş?» diye
inceleme yapabildiniz? Bu kanun yann Kars'a gide
cek, bu kanun yarın Hakkâri'ye gidecek, bu kanun
Türkiye'nin köyüne, kentine gidecek. Türkiye Büyük
Millet Meclisinden başka nerede bu görüşme metinle
ri bulunacak da, Komisyon Başkanının buradan,
«Efendim, biz o manada kullanmıştık» açıklamasıyla
uygulama yapılabilecek? Böyle şey olmaz.
Sadece o mu? Başka hatalar da var. Şimdi hepi
niz buna muttali olduğunuz için ben bunlan söylemek
istemiyorum teker teker, zamanınızı almamak için.
Önerim şudur sayın senatörler;
Bu Senato Millet Meclisinin hatalarını, yanlışlarını
düzeltmek için kurulmuş bir yasama organıdır. Bu iş
levine sahip çıkmalıdır ve bu kanun da buradan bugün
dönmelidir. Bu kanun şimdiye kadar çıkmadı diye Tür
kiye batmadı, bir hafta daha çıkmazsa, bir ay daha
çakmazsa Türkiye batmaz. Ama Türkiye, böyle ka
nunlar çıkartan Senatosu ile Senato kendi kendini
batırabilir Allah korusun.
Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar)

Uzunca bir süreden beri Hükümetten Parlamento
ya sağlam metin gelmiyor. Bugünkü Hükümet için
söylemiyorum, en azından 1973'ten bu tarafa Parla
mentoya hükümetlerden sağlam, ne dediği anlaşılır,
hangi amaca yönelik olduğu anlaşılabilir bir metin gel
miyor. Yeri geldiği için arz edeyim, Diyanet İşleri
Teşkilat Kanununda değişiklik yapmak için yüce hu
zurunuza kadar gelen bir metnin sadece bir sayfasında
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
36 tane imla hatası görülmüştür ve bunu Divana göSayın
Sıtkı Yırcah Bey, Siz söz mü istemiştiniz?
türmüşüzdür. Nasıl olacak bu?
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hayır efendim.
Efendim, Millet Meclisi komisyonları eski komis
Şunu söyleyecektim; Bakanın tekrar etmiş olduğu
yonlar gibi çalışmıyor. Eski Meclisi de biliyoruz. Es
gibi adı Devlet Yatırım Bankası değil, Türkiye Sınai
ki Meclisin ködifikasyon tekniğini çok iyi bilen in
sanları, sabırlı insanları vardı. Metinler orada ıslah . Kalkınma Bankası ve Devlet Yatının Bankası şeklin
dedir.
ediliyordu, teklif olarak, tasan olarak, Millet Mecli
sinde şimdi bu olmuyor. Hatta kapı aralarında imza
BAŞKAN — Evet efendim, o maalesef henüz
atılarak çoğunluk sağlanıp, metinler Genel Kurullara
halledilmiş değildir.
sevk olunuyor. Millet Meclisi maalesef toplanamıyor.
Sayın Ahmet Demir Yüce buyurun efendim. (AP
Eskaza toplanabildiği zaman da, «Aman birkaç kanun
sıralanndan «Geri alın sesleri)
geçirelim, çalışmış görünetim» diye birtakım metinler
Geri alın... Ben de onu tavsiye edeceğim. Bunu
(Acıdır, ama söylemek zorundayız) bizim komisyon
alın düzeltin. Bunu rica edelim sizden ve beyhude
larımıza geliyor.
zaman kaybetmeyelim»
Sayın Ahmet Demir Yüce Buyurun.
Peki bizim komisyonlarımız görev yapıyor mu?
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
İşte önümüzde örneği var. En nihayet şu ana kadar
Başkan, muhterem arkadaşlanm;
iki madde görüştük. Bu Türkiye Büyük Millet Mecli
si Medeni Kanun yapmış Meclistir, Ticaret Kanunu
Şimdi konuşmakta olduğumuz 3 ncü maddeyi;
yapmış Meclistir, usul kanunları geçirmiş Meclistir,
yani 4792 sayılı Kanunun 20 nci maddesini değişti
onların hiç birinde şu iki maddede gördüğümüz hataren (e) fıkrasını, Sayın Bakanın izah etmiş olduğu
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çerçeve içerisinde anlamanın mümkün olmadığım
tekrar ifade etmek için söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Hükümet teklifini okuyacak olursanız (Ki, eli
mizdeki metinde vardır.) bu metinde yüzde 51 kaydı
konmadan ve buradaki vasıflandırmaların dışında ve
daha az şekilde (e) fıkrasıyla iki görevin ifa edile
ceği belirtilmiş.
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j kat ortadakiler neyse onlar, onlarda % 51 şartı var,
I kârlılık var, güvenilirlik var ve ara ve yatırım malı
' üretme var.
Şimdi muhterem arkadaşlarım;
Bu % 51 kaydını Sayın Bakan hepsine şamil kıl
dı. Tabii yazılışa göre bu mümkün değil. Üstelik bu
Sınai, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve (Yani, ile )
I Devlet Yatırım Bankası tavzihe kavuşmadı.

Şimdi, Mîllet Meclisinin kabul etmiş olduğu me j
Binaenaleyh, bunun vuzuha kavuşması lazım. Hü
tinde bu üçe çıkarılmış. Yani (e) fıkrasında Sosyal
kümet tasarısıyla Meclisin yaptığı hizmet de çok deSigortalar Kurumu ayıracağı yedek akçelerden yüz I ğişik. Metinleri yanyana tetkik ederseniz bunu açık
de 15'ini üç konu için kullanacaktır. Tasan iki konu
olarak göreceksiniz. O halde, bu değişiklikler acaba
için kullanılacaktır diyor, Millet Meclisi bunu üç ko
yanlış mı kaleme alındı, yoksa kasıt ve irade bu muy
nuya çıkartmış.
du? Bu da pek anlaşılamıyor. Bunun için Komisyo
nun bu maddeyi geri alması zannediyorum doğru ola
Lütfen dikkat buyurun. Yapacağı işler; yedek ak
caktır.
çelerin yüzde 15'i üzerinde yapacağı işlemler :
Saygılar sunarım.
«Kuruluşları, (Yani birinci işlem) çalışma konu
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
ları, organları, görev ve yetkileriyle denetim usulleri
Efendim, bir önerge var, okutuyorum.
yönetmeliklerinde belirtilen ve kendisine bağlı olmak
üzere tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak...» De
Sayın Başkanlığa
mek ki, bu müesseseleri kanun şartlandırmamış. Yö
Görüşülmekte olan 973 S. sayılı tasarının 3 ncü
netmeliğe bağlamsş.
maddesinin yeniden düzenlenmek üzere Komisyona
geri verilmesini öneriyorum.
İkinci kuruluşu ise şartlandırmış; «Devlet Sanayi
Saygılarımla.
ve İşçi Yatırım Bankası ve Devlet Planlama Teşki
I
Cumhurbaşkanınca S. Ü .
latınca...» Yani Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Ban
I
Hüsamettin Çelebi
kası ile, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından güve
nilir ve kârlı olacağı belirtilecek; onlar refere ede
BAŞKAN — Sayın senatörler;
cekler. Öncelikle de bu kurulacak müessese ara ve
Görüyorsunuz müzakerelerde maddi hatayı aşan,
yatırım malı üretecek ve sermayesinin de yüzde 51'i
hakikaten değişiklik niteliği taşıyan birtakım vaziyet
kamu kesimine ait olacak. Yani, yüzde 51'liğe iştirak
ler mevcut ve vuzuha kavuşturulmuş değil. Sayın se
edecek, yahut yüzde 51'e tamamlayacak. Yani, onu
natörlerin hiç biri de gördüğüm kadarıyla aydınlan
kamu müessesesi halini ifrağ edecek.
mış vaziyette değildir.
Sayın Komisyon, bu kanunun faydalı olması ba
Demek ki, burada rol ve yüzde 51 kaydı sureti
kımından, her hangi bir tatbikatta aksaklık görül
kafiyede var, ikinci hizmette ve referans müesseseleri
memesi bakımından şu okuduğum önergeye uyuyor
de iki. Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası, yani (DEmusunuz efendim?
SİYAB» diğeri de Devlet Planlama Teşkilatı.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
Üçüncü var, o da şu : Sınai Kalkınma (Ki, burada
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, kürsüden
bunun Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olduğu ifade
izah edeceğim.
edildi, doğru) ve (yani ile o) Yatırım Bankası; yani
BAŞKAN — Buyurunuz.
Yatırım Bankası. Devlet Yatırım Bankası olsa, iki
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU
BAŞKANI
referans müessesesi de burada getiriyor. Güvenilir ve
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın
kârlı olacağı belirtilen (Fakat % 51 şartı filan artık
üyeler;
yok) her nevi müessese ve şirkete iştirakte bulun
20 nci maddenin (e) fıkrasının düzenlenmesinde,
mak...
aslında bakıldığında anlanan; fakat yazılmada bazı
Şimdi, % 51 ikinci etapta var; fakat ondan son
noksanlıklar olduğu kabul edilir.
raki, eğer Devlet Yatırım Bankası veyahut da Sınai
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, burada «Sınai
Kalkınma Bankası sadece «güvenilir ve kârlı» derse,
her nevi müessese ve şirkete iştirak edebilecek. Fa- i Kalkınma Bankası» şeklinde geçmiş. Türkiye'de Tür74 —
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kiye Sınai Kalkınma Bankasının dışında da bir ban I Devlet Yatırımı Bankası oMuğu ileride tatbikatçıla
ka yok..
ra, uygulayıcılara tereddüde meydan vermeyecek şeM U Z A F F E R DEMÎRTAŞ (Konya) — Kurula I kilde yön verecektir. Bu şekilde yasalaşmasında
maz mı Sayın Komisyon Başkam?
fayda vardır. En azından diğer maddelerin bir an
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU
BAŞKANI
önce işlerlik kazanmasında yarar vardır. 450 Mn kişi
HASAN G Ü V E N (Devamla) — Efendim, olabilir.
bugün genel kurullarda temsil edilemiyor, yönetimBen konuşmamı bitireyim de ona göre bir şey yapa I de temsil edilemiyor, 450 bin kişi konut kredisinden
lım.
faydalanamıyor . Kaldı ki, bu maddede diğer kuru
luşlara da bu % 15'i yatırabileceğine göre, bu ille şu
Şimdi, bütün yasalar santimi santimine, virgülü
bakaya yatırılacak diye de bir kayıt bulunamayacağı
virgülüne her şey tamam geçmiyor ki... Yorumlar ni
na göre, aksaklık yönünden işlerliği aksatıcı bir yön
çin yapılıyor, şeyin bütünlüğü niçin aranıyor? Bun
yoktur, bir husus yoktur. Maddenin bu şekilde geçlar içindir. Eğer olursa, o zaman mesele yok, zaten
sini arzu ederiz. Onun için önergeye katılamıyoruz
yasa kendiliğinden doğru olur. Böyle bir banka var
Saygılarımla.
sa ona yatırmak; ama yoktur da bunun anlamı bu ise,
BAŞKAN — Sayın Çelebi, buyurunuz önergenizi
burada açıklamalarla zabıtlara geçmek suretiyle gi
açıklayınız.
dilir.
HÜSAMETTİN
ÇELEBİ
(Cumhurbaşkanınca
Şimdi bu isimde bir banka olmadığım kabul edi
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
yorsunuz ve söylenir söylenmez de Türkiye Sınai Kal
Aslında bir polemik yaratmak niyetinde değilim.
kınma Bankası olduğunu da siz de anlamış oluyorsu
Ama görüyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nuz. Mesele...
üyelerinin her birinin birinci dönem tutanaklarını
Ö M E R UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, biz bilmi
bir defa okumasında yarar var. Nasıl kanun yapmış
yoruz öyle bir bankayı.
lar, hangi titizlik içinde bulunmuşlar, hangi kültürBÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU
BAŞKANI I Ierle hangi sonuçlara varmışlar? O zabıtları okumak
HASAN GÜVEN (Devamla) — Peki, bil bilme, bi
ve bugünü yaşamak üzüntü verici.
lenlere hitap edelim o zaman.
Sayın Komisyon Başkan; «Efendim, hangi ka
nunda
hata yok ki, bunda da olmasın» gibi çok şaTürkiye'de bu isimde bir banka yok; fakat Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankası olduğu mevcut, Yatı 1 şırtıcı, çok talihsiz bir ifadede bulunuyor.
rım Bankası, Devlet Yatırım Bankası; bu da mevcut.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU
BAŞKANI
Bu haliyle yasalaşması halinde ve bu açıklamaları
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Öyle demedim;
mızla bu maddenin işlerlik kazanacağı kanısındayım. I «Olabilir» dedim.
Şimdi, % 51'i kamu kesimine ait olacak şekilde
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Rica ede
kurumlara katılma?... Onu az evvel zaten, itiraz edil
rim.
meden evvel, ilende bir yanlışlığa meydan verilme
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
mesi için ben kendim açıkladım. % 50'den fazlası;
HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Olanlar vardır»
yani « % 51» denince, gayet tabii % 51'i olana iştirak
efendim.
edildiği gibi, °/0 60'a da, % 70'e de iştirak edilecek
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Efendim,
tir. Burada bir tereddüt yok.
öyle dediniz. Zaptı bir daha okursunuz.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU
BAŞKANI
Şimdi, ilk gelen metinde bu aksaklıkların gideril
HASAN GÜVEN (Trabzon) — «Olanlar vardır»
mesi halinde bir şey olmayacaktı. Sadece kelime ha
taları, bu yasanın diğer maddelerinde, herkesin üze | dedim.
rinde ittifak ettiği; konut kredisi ile yönetime katıl
HÜSAMETTİN ÇELEBİ
(Devamla) — Efen
ma ile diğer konularla ittifak ettiği maddelerin de
dim, bir Parlamentonun Senato kanadı, Sayın Baş
işlerliğini geri atma gibi bir durum ortaya çıkarıyor.
kanın ifadesiyle kelime hatalarını da sabit olarak gör
Komisyona almamız, bu şekil hatasını düzeltmemiz,
müş ise «Falanca bekliyor, filanca bekliyor, şu kadar
bunu tekrar Meclise gönderme ve sonuç itibarıyla da
gün var» diye bir hatalı yasa geçiremez, geçirme
diğer maddelerin işlerliğim erteleme gibi bir durum
melidir. Rica ediyorum, kendi gruplarını görsünler.
doğuracaktır.
Genel Kurulun bütününü görsünler. Genel Kurulun
Kanımca bu zabıtlara geçen şekilde buradaki ban
bütünü şu anda bu yasanın böyle geçmesini temenni
kanın Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olduğu ve I etmiyor, inat etmenin sebebi yok.
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Kaldı ki, Saym Bakan biraz önce burada sanıyo
rum Cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen ve duyu
lan bir söz etti. Dedi ki; «Bilen teknisyenim gelsin,
izahat versin...» Yani «Ben bilmiyorum» demeye ge
tirdi. Rica ederim, yollara gül dökmekten, şiir yaz
maktan vazgeçsinler, sevk ettikleri metinleri okusun
lar. Rica ediyorum.
Saygılar sunuyorum. Bunu lütfen geri alınız.
(Kontenjan Grupu ve AP Grupu sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Ucuzal, buyurunuz efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim Sa
yın Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Özgüneş, buyurunuz. M E H M E T ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Efendim,
ben bir soru soracağım.
BAŞKAN — Soru kime efendim? Hükümete mi,
Komisyona mı?
M E H M E T ÖZGÜNEŞ (Tabu Üye) — Komisyo
na.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Sayın Başkanım, söz alabilir miyim? İzin verirseniz
küçücük bir açıklama yapmak istiyorum.
BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz efendim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Çok kısa bir maruzatta bulunmak üzere huzuru
nuzu işgal ettim.
Bu madde Millet Meclisinde verilen bir önerge ile
son anda bir değişikliğe uğramış bir maddedir. Yüce
Senatonun takdirine bırakarak bir hususu açıklığa
kavuşturmak istiyorum.
«Sınai Kalkınma Bankası» tabiri geçiyor. Bir de
fa daha şimdi tahkik ettik; bu «Türkiye Sınai Kal
kınma Bankasıdır.»; evet Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası; ama...
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Türkiye
Sınai Bankası Anonim Şirketi...
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Devamla) — «Anonim
Şirketi» yazılmıyor efendim. Ona bakarsanız, pek
çoğunda «Anonim Şirket» sözü var. Yasalarımızın
hangisinin sonunda «Anonim Şirket» olan kurumları
aynen yazıyoruz? «Türkiye Petrolleri» diyoruz, «Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» da diyoruz; ama o
anonim ortaklıktır. Onun dışında «Etibank» diyorsu
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nuz, «Sümerbank» diyorsunuz, geçiyorsunuz; tanı
adını bazen söylemiyorsunuz.
«Sınai Kalkınma Bankası» dil alışkanlığı ile
«Türkiye Sınai Kalkınma Bankası» yerine kullanılı
yor. «Sınai Kalkınma
Bankası», «Sınai Kalkınma
Bankası kredisi» ...
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Konuşma dilin
de öyle olur, burada kanun yapıyoruz.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
T U R H A N FEYZİOĞLU (Devamla) — TabH konuş
ma dilindeki deyimi kanuna böyle yazmak yerine,
kabul etmek lazım ki, Sayın Çelebi'nin dediği gibi,
«Türkiye Sınai Kalkınma Bankası» demek çok da
ha iyi olurdu. Bunun tartışılacak tarafı yok.
«Türkiye Smai Kalkınma Bankası» kastedilmiş
tir, «Sınai Kalkınma Bankası» denmiştir. Bir tane
Smai Kalkınma Bankası var zaten.
SAİT MEHMETOĞLU
(Mardin) — Kanunda
ismi neyse o, beyefendi. Siz hukukçusunuz, daha iyi
anlarsınız.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN
T U R H A N FEYZİOĞLU (Devamla)
efendim. Anlıyorum, arz edeyim de
sizin; takdirinize bırakacağımı ifade

YARDIMCISI
— Bir dakika
efendim, takdir
ettim.

«Yatırım Bankası» tabiri de Devlet Yatırım Ban
kasını kastetmektedir. «Devlet Yatırım
Bankası»
denmesi şüphesiz şayanı tercih olurdu. Zabıtlara bu
hususlar ifade edildikten sonra yanlış anlama, yan
lış uygulama da sözkonusu olmaz. Zaten uygulaya
cak olan bu bankalardır. Bunun, tabu yurdun o ilin
de, bu ilçesinde uygulanması da sözkonusu değil. Bu
nu uygulayacak olan Sosyal Sigortalar Kurumu Mü
dürler Kurulu ile adı geçen bankalardır. Burada da
Devlet Yatırım Bankasının ve Türkiye Smai Kalkınma
Bankasının kastedildiği anlaşılmıştır.
Şimdi, istirhamım şudur; takdirinize bırakıyorum.
Yüce Senato, Meclisin ve Senatonun belki de tatile
girmek üzere olduğu bir sırada, biraz evvel belirtildi
ği gibi, bir geniş kitlenin mesken kredisiyle, temsiliyle ilgili bir kanunu çıkarmayı veya Meclise geri
göndermeyi düşünür. Bu, tamamiyle saygı ile karşı
layacağımız bir karardır. Sadece bir öneride bulun
mak istiyorum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —
söz istiyorum.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla)
takdirinize bırakıyorum. Bırakınız da
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ÖMER UCUZAL (EsbişĞhir) — Ben Başkandan
söz istiyorum, beyefendi.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sus be, din
leyelim.
»DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDEVICISI
TURHAN FEYZİ0ĞLU (Devamla) — Takdirinize
bırakıyorum. Kabul buyurursunuz, reddedersiniz;
fakat şayet...
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Nedir o, Sulufeute.deynetkçisigibi? Binle be...
ÖMÜR ..UCUZAL (Eskişehir) — Terbiyeli ol.
MUZAFFER DEMÎRTAŞ (Konya) — Sizden mi
soruhıyjor?
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aman nedir
bu yahu...
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İzin verir
misiniz?..
BAŞKAN — Sayın Feyyat...
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Rahat dur
muyor.
BAŞKAN — Ama o sizi ilgilendirmez. Ona biz...
. Sayın Bakan, siz lütfen kendiniz şey...
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Bir cümle
söyleyeceğim zaten efendim.
ÖMER UCU25AL (Eskişehir)— Başkandan söz
istemek sizin izninize mi tabi?..
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Tabii, benden
izin alacaksın.
ÖMER UCUZAL (EsMşehir) — Senden ha.
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Tabii vesaye
tim altındasın.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin vesayetin
altındayım ha; çok şirinsin.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, size de bir şey söy
lemediler, benden söz istediler efendim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FBYZtöĞLU (Davamla)—Biliyorum
efendim.
BAŞKAN —Efendim, lütfen dinleyelim.
îDEVJiMT BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim, bir
te& cümle.rüe? sözlerimi tamamlıyorum.
Takdir tamamen Yüce -Senatonundur dedikten
sonra, bir istirhamımı eklemek istiyorum.
Şayet Yüce Senatonun takdiri bunun «Sınai Kal
kınma Bankası» Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
dır; «Yatırım Bankası» Devlet Yatmm Bankasıdır
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diye yorumlanabilir tarzında teeelli etmez de, bu İki
kelimenin eklenmesinde «orunhıluk görülürse, :dftba
çok gün kaybetmeye müncer olacak şekHde -Komis
yona iade yerine, lütfen bir önerge ile buraya «Tür
kiye», öbür tarafa da «Devlet» kelimesinin ilavesini,
bu suretle zaman kazanılmasını, bu değişiklikle ya
sanın Senatodan geçmesini »ve Meclisten de süratle
bu tashihata uygun olarak kanunun kabulü ve kesinleşmesi yolunu açmanızı istirham ediyorum.
Ricam bundan ibarettir. Tekrar ediyorum, takdir
sizindir. Ya yoruma dayalı olarak kabul veyahut da
değişiklikte ısrar ediMyorsa, değişikliğin hemen yapdmasını ve böylece de gün kazanılmasını istirham edi
yorum.
Teşekkür ederim, saygdar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim.
Sayın Özgüneş, Hükümetten mi soracaksınız efen
dim?
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Ben Ko
misyondan soracağım; ama Hükümetten sorsam da
olur.
BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim.
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Burada,
«Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından» kasıt, mer
kezi istanbul'da bulunan «Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası Anonim Şirketi' ismindeki özel-şirket mi
dir?
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim. Birisi odur. Diğeri de Devlet Yatırım Banka
sıdır, merkezi Ankara'da olan.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasıdır ye Devlet
Yatırım Bankasıdır*
BAŞKAN — Sayın Demir Yüce buyum».
AHMET J>EMjR YÜCE (Zonguldak) — Sayın
Başkan, ben müteaddit defalar sordum. Çünkü, .Sayın
Bakanın konuşmasından esinlenerek soruyorum.
(e) fıkrasında üç rgörev ü a ediliyor idiyoruz. Sayın
Bakan izahatında % 51'iik şartı tümü üzerine teşmil
ediyor. Bunun tavzihe kavuşması için Sayın Bakan
dan bir soru sordum. Eğer «yanlış anlamıyorsam, ben
bu soruma cevap alamadım veyahut arzu ettiğim sşekilde cevaplanmamışhr.
Bu üç görevden ikincisinde %-51fbit <şartı vardır,
üçüncüsünde ise, tekrar «diyorum Sayın Başkan;
müesseseler kuruyor, sermayesinin % SVi ifaamu ke
simine ait olacak şekilde kuruluşlara katılıyor, üçün
cü görev ise, Türkiye Sınai Kaflanma Bankası ve
Devlet Yatmm Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı
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belirtilen, (Onlarca belirtilen) her nevi müessese ve
şirketler iştirakte bulunmaktadır. Yani, her nevi şirket, özel şirket de. Çünkü, ikincide tashih vardır.
Üçüncü de, fevkalade Iarj bir beyan var. % 51 şart
kalkmış ve «Her nevi şirket» denmiş. Binaenaleyh,
bu manada anlanıp, anlanmadığınm tavzihi şarttır.
Onun için bu soruyu soruyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın Ba
kan.*
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Efendim,
Sayın Demir Yüce, demin maddeyi kürsüde tahlil
ettiler, üç şık olduğunu belirttiler. Aslında Hükümet
tasarısı iki şık öngörmüş îdi. Millet Meclisinde verilen bir önergenin araya yerleşmesiyle tamamen Sayın
Demir Yüce'nin bu kürsüde yorumladıkları şekilde
üç şıklı hale gelmiştir. Yaptıkları yorum, Mecliste
önergeyle kabul edilen ilaveden sonra tamamiyle kanunun yazüışına uygundur.
Benim de yorumum öyledir efendim.
BAŞKAN — Evet.
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mazsa tasarı olarak gelmesi mümkün değil. Süratle
gelir; iki gün sonra değişir, iki gün sonra da iki da
kikada kanunlaştı ve kimler istifade edecekse Yüce
Kurulda onlara hayırlı olması dileğiyle bu kanunu
kanunlaştmr; ama bu kadar karışık, nereye çeksen
oraya gidecek tarzda, Yüce Kuruldan böyle bir met
nin kanunlaştırılmasına hiçbirinizin gönlü razı ol
maz. Ben de aynı fikirdeyim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Çelebi bu
yurunuz. (CHP sıralarından «Kaçıncı söz alış» ses
leri)
Efendim, yeterlik önergesi verilmedikçe ben bu
I müzakereye devam ederim.

•HÜSAMETTİN
ÇELEBİ
(Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Sayın Feyzioğlu'nu dikkatle dinledim. Muslihane
I
bir yol bularak bu metni geçirmek istiyorlor. Fakat
I
bütün izahlarına rağmen, tasarının sakat yönü, saka
I
tı belki fazla ileri bulabilirsiniz, hatalı yönü bundan
ibaret değil.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum
Hata bir defa, «Sınai Kalkınma Bankası» demiş,
Sayın Başkanım,
«Türkiye Sınai Kalkınma Bankası» dememişden mi
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz siz.
ibarettir?... Hayır. Yatırım Bankası da yanlış yazıl
Sayın Bakan, sorular tamam efendim, buyurunuz,
mıştır. «Devlet Yatırım Bankası.»
Sayın Ucuzal sıra sizin buyurun.
Daha başka: (e) fıkrasındaki «Konular Bakanlar
Kurulu kararıyla yürütülür.» (e) fıkrası hükmü ko
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
nular değil burada söz konusu olan; hükümdür bu.
değerli arkadaşlarım;
Yüce Kurulda bir temayül belirdi. Bu (e) fıkrasının
Daha başka:
böylece geçmesinin büyük mahzurları, değerli arkaSayın Reşat Oğuz biraz önce geldiler, bilinen ti
daşlarımca benden önce dile getirildi.
tizlikleri içinde bir hususu söylediler, «Bu 15 - 25 nci
Şimdi, evet diğer maddelerde getirilen hükümlerle
maddeler, 15 dahil mi, 25 dahil mi?...» dediler. Bi
beraber olduğumuzu biraz önce söyledik.
zim bildiğimiz, eski kanun metinlerinde parantez
açılır, 25 dahil, 15 hariç gibi açıklayıcı, her türlü
Emekli, işçi vatandaşlarımızın yönetime iştiraki,
tereddütü giderici ifadeler kullanılırdı.
doğru. Emekçi, işçi arkadaşlarımızın çalışanlar gibi
Şimdi biz bu tasarıya işin başında o kadar iyi ni
mesken
kredisinden istifade etmesi yerindedir,
yetlerle ve soğukkanlılıkla baktık ki, mesela daha
doğrudur; ama geldiğimiz zaman hu maddeye aş
ikinci maddede, «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
mamız mümkün değil. «Efendim, tefsire gidelim»,
lığınca» gibi bir ibareyi, «Haydi böyle olsun» diye
mümkün değil. «Akla bu gelir», o da gelmez.
görmedik gibi davrandık. Ama okudukça görüyoruz
Arkadaşlarım söylediler. Yarın o namda bir ban
ki
daha başka hususlar, başka yanlışlar geliyor.
ka kurulduğu zaman oranın mı bilirkişi olması lâ
zım, yoksa getirilen tasarıda kastedilen yer mi?.. Kar
makarışık bir hale getirilecek.
Değerli arkadaşlarım;
Onun için, takrir yerindedir. Komisyon alsın me
seleyi halletsin, getirsin. Bir gün, iki gün gecikme uğruna, «Efendim, falan filan menfaatleri önlüyor»
gîbi bir hava çıkarmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Zaten getirilen tasarı birtakım imkânları sağla-
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Sayın Hükümet, Sayın Feyzioğlu lütfetsinler, Ko
misyonumuz yarın toplansın, meseleyi incelesin ve
önümüzdeki toplantıya bunu getirsin. İki gün gecik
meyle Meclisin yanlış, hatalı kanun çıkartmasından
daha kötü bir sonuç alacağımızı sanmıyorum.
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Meclis tatile giriyor.
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Meclisin
tatile girmesi her zaman buraya getiriliyor Sayın
Feyzioğlu.
DEVLET BAKANI -• BAŞBAKAN YARDIMCI
SI TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Düzeltelim efendim.
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Ben Sa
yın Senato Başkanımızın burada Kooperatifler Ka
nunu görüşülürken bir maddi hatayı nasıl İsrarla be
lirttiğini ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in burada,
«Hemen tatilden sonra bunu düzelteceğiz.» diye na
sıl teminat verdiğini biliyorum. Hâlâ o hata duru
yor, sene 1968, sene 1978. İnsaf edelim, lütfen siz de
ilgi gösteriniz bunu Komisyona geri verelim.
Teşekkür ederim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Beş dakika içinde düzeltsin Komisyon efendim.
BAŞKAN — Sayın Tüten, bana bir önerge gön
deriniz.
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Önerge değil efendim.
BAŞKAN — Ben baştan da bunu açıkladım; ama
herhalde siz burada yoktunuz. Bu üçüncü maddenin
müzakerelerine geçilmeden evvel, ben o (e) fıkrası
değişiklik önergesini okuttum, o yanlış oldu. Bi
naenaleyh, bu maddenin müzakeresidir, herhangi bir
önergenin müzakeresi olmadığından, yeterlik önerge
si verilmedikçe müzakereye devam ederiz. Tüzüğü
müz böyledir efendim.
BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Çelikbaş'
da, buyurunuz.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Muhterem arkadaşlar,
Madde üzerinde şekle ait mütalaalar ve biraz ev
vel de esasa ait bazı mütalaalar serdedildi; bunlar
hakkında kısaca maruzatta bulunacağım.
Türkiye'de Sınai Yatırım ve Kredi Bankası AO
1963'te kuruldu, bu değildir. 1950'de kurulan Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketidir, bu
tavzih edildi, öyle anlaşılıyor.
İkincisi de, Devlet Yatırım Bankasıdır. Şekle ait
münakaşalar burada cereyan ediyordu; fakat esasa
müteallik bazı fikirler ortaya atıldı, şimdi o konuda
maruzatta bulunmak istiyorum.
Umumiyetle sigorta fonlarının işletilmesi tarzı tek
nik bir konu. Bu, bir taraftan sigortalıların istihkak
larını sürekli olarak, arızasız olarak sağlamak, diğer
taraftan sigorta fonunu oluşturan mameleki paramn
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kıymet düşüklüğü karşısında kıymetçe muhafaza et
mek prensiplerini bir arada yürütmek maksadına
matuf olarak idare edilir. Teknik bir mesele, güç bir
mesele.
İkinci dünyaya takaddüm eden devirlerde, Millet
lerarası Çalışma Teşkilatı, bilhassa ekonomi bakımın
dan gelişmemiş olan ülkelerde bu sosyal fonların, si
gorta fonlarının, emeklilik fonlarının o memleketin
kalkınmasında da muayyen ölçülerde kullanılması im
kânlarını tavsiye etmiştir ve Türkiye'de de 1950'den
sonra bu fikir, yavaş yavaş yer almaya başlamıştır;
ekonomiye de kalkınmaya hizmet edecek sahalarda,
yatırımlarda kullanma konusunu...
Şimdi bu kanun tasarısı bu konuda ölçülü davran
mış. Azami olarak yedek akçelerin % 40'ım devamlı
şelir getiren Devlet tahvillerine yatırıyor. Bu, sigorta
l a n ı l istihkaklarını devamlı olarak ödemeye imkân
verecek, sigortalıların sosyal İhtiyaçlarını derpiş eden
verei bir görüştür. Nihayet % 25'ine kadar verecek
siniz diyor, % 15*te olabilir, illâ % 25'e çıkması la
fını değil. Bunu, yöneticisi idare edecek, demin arz
«tt'ğim prensipler dahilinde. % 15'inî de memleketin
kalkınması ile alakalı yatırımlara, azami ölçüde mu^vyen riskleri olmayan, gelir teminatı olduğu sanılan
-^halarda yatırmak suretiyle ncmalandıracak. Tıpkı
VJ da, Devlet tahviline nazaran daha ileri bir şekilde
ıfak riski olmakla beraber; tamamen risksiz bir ya
hnin bahis konusu değil, demin arz ettim bunu. Dev
i t i n öncülüğünde kurulmuş olan erva işletmelerinin
^asıl zarar ettiğini, Samsun'daki bakır işletmelerinin
nasıl zarar ettiğini anlattım, Devlet kurdu, öncülük
"tti, reklam yaptı vs. etti.
Ekonomide, yüzde yüz kâr edecek diye bîr konu
vok; fakat burada da ölçüyü kaçırmamış, muayyen bir
ö'îçü içinde bıi sahadaki yatırımlarda da bu fonları kul
lanabilsin demiş. Madde, karışıklık içerisinde yazıl
mış olmakla beraber, üç konuyu tespit edebildim (e)
fıkrasında.
Birinci konu şu: «Kuruluşları, çalışma konulan,
organları, görev ve yetkileriyle denetim usulleri yö
netmeliklerinde belirtilen ve kendisine bağlı olmak
üzere tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak.» Bu ta
mamen kendi bünyesi içerisinde kuracağı kuruluşlar;
bu ayrı bir konu.
İkinci konu şu: «Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım
Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatınca güvenilir
ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara ve yatırım
malları üretimine yönelik ve sermayesinin % 51'i
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kaimi kesimine ait olacak şekilde kuruluşlar.» On
lara katılacak.
Üçüncü bfr kesim de: «Sınai Kalkınma Bankası...»
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, öyle anladık. «... Ve
Deflet Yatırım Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı
belirtilen her nevi müessese ve şirkete iştirakte bu
lunmak.» Ben öyle sanıyorum ki, üçüncüsünde % 51
kaydı yok. Eğer orada da % 51 kamu kuruluşlannın
iştiraki bahis konusu ise, hakikaten maddenin yazılış
tarzını tamamen değiştirmek lazım.
Üçüncü konu: Benim anladığıma göre, buradaki
yazılanın, bana anlatıldığına göre, madde meydanda,
«Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Devlet Yatırım
Bankasınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her
nevi müessese ve şirkete iştirakte bulunmak.» Bu, şun
dan ileri gelecek arkadaşlar, demin arz ettim, Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası Türkiye'de sanayileşme ha
reketine finans kaynağı yaratmak maksadıyla kurul
du, Hazinenin büyük ölçüde yardımı oldu, Dünya
Kalkınma Bankasının yardımı oldu. Öyle kuruldu ve
zaman zaman Dünya Kalkınma Bankası da, hâlâ gü
nümüzde geçen seneninkini yaptı; buna dolar kre
disi verir veya sermayesini artıracak dolar olarak iş
tirak eder. Daha çok ihraca dönük sınai yatırımların
finansmanında kullanılsın diye, Türkiye ihracatını
geliştirsin diye, o konuda kullanmak üzere. Bu mü
essese 1950*de kuruldu ve kuruluşunda sermayesine
iştirak ettiği, yalnız sermaye olarak getirmiyor, mü
essesenin kuvvetli elemanları var; mali analizleri ba
kımından, pazarlama bakımından, mal tedariki bakı
mından böyle bir müessese ile harekete geçen kuru
luş, özel kuruluş büyük bir teminat içindedir arka
daşlar. Ekonomide muvaffakiyet sadece sermayenin
işi değildir, hatta birinci planda sevkı idarenin işidir
arkadaşlar.
Dünyanın sermayesini bulabilirsiniz, toplanmanın
sınırını tayin faktör, ilmen deriz ki, sevkı idare sı
nırlıdır. Nazari olarak sermayeyi istediği kadar bu
lur, işçiyi istediği kadar bulursunuz; ama bir an ge
lir ki, o işletmeyi rantabl yürütme
imkânlarından
mahranı kalırsınız. Sebebi, sevkı idarenin
sınırına
geluMşinizdir. İlim böyle tespit ediyor.
Bu itibarla, burada, Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kası, 1963 yılında Hükümetin teşvikiyle, direktifiyle,
birlikte kurduğu, hissedarı olduğu ve büyük kârlar
yapmaya başlayan şirketlerin bisse senetlerini peyderpay sat, yeni yeni kaynak temin et, yeni kuurhışlara iştirak et de Türkiye'nin sınai kalkınması daha
geniş sektörlerde gelişsin dendi ve o tarihten beri
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bunu yapıyor. Zaman zaman takip ederseniz, Türki
ye Sınai Kalkınma Bankası elindeki hisse senetlerini
kendi organizasyonunun içerisindeki Menkûl .Kıy
metler Servisinden satışa çıkartır ve bunun satışını
nominal kıymeti üzerinden yapmaz. 10 bin liralık his
se senedi, şirket büyük kârlar dağıtıyorsa çıkmıştır
30 bine, 30 binden satar.
Bu çeşit şirketler, (Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kasının teşvik edeceği) emniyetlidir. On yddan beri
ben görüyorum, takip ediyorum, bunun kâri garan
tilidir, yüksektir. «Buna da sen para yatır dediği tak
dirde. Hükümetin kararıyla bu fonun, yedek akçe
nin % 15'ini de bu sahalara yatırsın diye konmuş
olacak, benim anladığım o. Eğer böyle değilse, haki
katen maddeyi külliyen değiştirmek lazım. % 51
bunda da aranıyorsa, bunun yeri değildir, böyle yazıl
mamak lazım. Yok, benim arz etmek istediğim şekil
de ise, bu yazılış tarzı, demin söylediğim redaksiyon
la alâkalı mütalaalar dışında doğrudur ve bu nispet
leri muhafaza etmekte fayda var arkadaşlar. Türki
ye'nin bünyesi bakımından bu nispetler içerisinde
sosyal fonların kullandırılması, bir taraftan bu sos
yal fonların tekevvün etmesinde hizmeti geçenlerin,
sosyal amaçlı mesken ihtiyaçlarının karşılanmasında
daima Hükümet kararı, Yönetim Kurulunun teklifi
Hükümetin kararı; diğer taraftan Devletin muhtaç ol
duğu paranın bulunmasında çıkartılan tahvillerin fi
nansmanı ve diğer taraftan kârlı olan şirketlerin his
se senetlerini satınalmak suretiyle; fakat bu fonların
para erozyonunun değerlerini de muhafaza edebilme
si için behemehal gayrimenkullere de yatırılmasında
zaruret vardır arkadaşlar. Gayrimenkullere hiç yatırmayacak olursanız, sonunda istihkak sahiplerine, is
tihkakı olan paraları ödeyememek durumuyla kar
şı karşıya gelmek mukadder olur.
Bu itibarla, esasen sigortacılığın temel şartların
dan bir tanesi, paranın kıymetindeki düşüşleri muha
faza etmek prensibi de olduğuna göre, yazılmamış
o, % 20 pay bırakılmış, yedek akçelerin bir miktarı
nı da yine gayrimenkullere yatırmak da isabet olur.
Bu, demin arz ettiğim gibi, Yönetim Kurulu, yapa
cağı teknik çalışmaların sonucunu Bakanlar Kurulu
na götürecek, Bakanlar Kurulunun kararıyla nihai
şeklini alacaktır.
Eğer redaksiyon hatası dikkate alınmayacak olur
sa, maddenin esasında getirmek istediği fikir demin
arz ettiğim şekilde anlaşılacaksa isabetlidir.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Çelebi'nin, yalnız
bu 3 ncü maddenin Komisyona iadesi hakkındaki
önergesi üzerinde kâfi derecede üye görüşmüştür.
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, daha evvel benim önergem var.
BAŞKAN — O, sonraki konudur.
Yalnız bu 3 ncü maddenin Komisyonu iadesi hu
susundaki müzakere de bitmiş oluyor.
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Yalnız 3 ncü
maddenin Komisyona iadesini kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Şimdi, buna göre, verilen değişiklik önergelerini
de ekleyerek yalnız 3 ncü maddeyi Komisyona iade
ediyoruz.
Sayın Komisyon ve sayın Hükümet, yalnız 3 ncü
maddeyi Komisyona iade ediyoruz; diğer maddelerin
müzakerelerine devam edelim mi?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Edelim efendim.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Edelim Sayın Başkan.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başka bir şey
kalmadıki efendim; ne var?...
BAŞKAN — Hayır, yürürlük maddelerine kadar
devam...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onlar olmadan
yürürlük maddesi olur mu?...
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Geçici maddeler var efendim.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, esas
maddeler bitirilmeden, bunların müzakeresi yapılma
dan geçici maddelere geçilemez efendim.
BAŞKAN — Efendim, yürürlük maddeleri kalır;
4 ncü madde ve geçici maddelerin müzakerelerine de
vam edelim.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir.
Geçici Madde 1. —
netmelikler en geç üç ay
yınlanır.
Geçici Madde 2. —
diği tarihte Yönetim

Bu Kanunda öngörülen yö
içinde ilgili Bakanlıkça ya
Bu Kanunun yürürlüğe gir
Kurulu üyesi olarak görev
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yapmakta olanlar süreleri doluncaya kadar görevle
rine devam ederler.
B A Ş K A N — Madde üzerinde söz isteyen saym
üye var mı?...
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — S a y ı n Başkan, geçici
madde 1'de; «Bu kanunda öngörülen yönetmelikler
en geç...» deniliyor. Oysa,. «Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren» denilmesi gerekir. Madde met
ninde hangi tarihten itibaren üç aylık sürenin başla
yacağı belirtilmemiş...
BAŞKAN^— Sayın Komisyon* bu üç aylık süre
nin mebdei nedir?...
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU FASKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, yasanın
yürürlük tarihidir tabii ki. Hep öyle oluyor.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim,, bunu
da alsınlar Komisyona düzeltip getirsinler.
BAŞKAN- — Sayın Komisyon Başkanı,. «Yasa
nın yürürlük tarihidir» dediniz; tabii siz söylüyorsu
nuz, metinde öyle değil.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Başka ne zaman olabilir ki?...
BAŞKAN — Ama Saym Bakan, her zaman ka
nunda şu tarihten itibaren, çıkış tarihi falan denmez
mi efendim?... Burada hiç öyle bir şey yok. «Bu ka
nunda öngörülen yönetmelikler en geç üç ay içinde
ilgili Bakanlıkça yayınlanır.» deniliyor madde met
ninde.
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI
HASAN GÜVEN (Trabzon) — 3 ncü maddeden
sonrasını görüşmeyelim, daha sonrakiler zaten yülürlük maddeleri; tetkik edelim efendim. Geri ah*
yoruz.
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; bu tasarıyı bu şek
liyle geri alıyorsunuz,
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın
Başkan, burada bir maddi hata vardı onu da belir
leyelim düzeltsinler efendim.
2 nci maddede «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığınca hazırlanacak yönetmelik...» ten bahsedili
yor. «Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakan
lıklarınca» şeklinde düzeltilmesi gerekirdi; çünkü ayn
ayrı bakanlıklardır.
BAŞKAN — Maalesef o geçti efendim, ona bir
şey yapamayız.
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararın Genel Kurul
da 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 & sayılı raporları ile Komis
yon Başkanlığının 8.2.
1978 tarih ve 6 sayılı rapor
lar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S.
Sayısı : 1574'e 5 nci ek)
11. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12 .7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma
Komisyonunun
3-1.5. 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5. 1972 tarih ve 17/1,
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17,
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayılı ra
porlar hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/80 - 4/23)
(S Sayısı : 1575'e 5 nci ek)
12. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun
(eski
Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu
Genel
Kurulunun 22.7.1967 tarih ve 36 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4257 sayılı Ahmet Barındınr'a ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı raporu
ile Komisyon
Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294)
(S. Sayısı : 670'e 1 nci ek)
13. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (eski
İçişleri Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu
Genel
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki
4276 sayılı Mustafa
Altınok'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 165 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 8.2.
1978 tarih ve
165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
4/293 (S. Sayısı : 67Ve 1 nci ek)
14. — Antalya Milletvekili (eski Maliye Bakanı)
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel
Kurulunun 1.11.
1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka-

rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpkin'e ait kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun
21. 2.1977 tarih ve 151 sayılı
\ raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978
tarih
i ve 151 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. SenatoI su : 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek)
15. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (eski
j Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma
Komisyoj nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
Haftalık
Karar Cetvelindeki
4254 sayılı Ramazan
Kurt'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/289) (S. Sayısı : 676'ya 1 nci ek)
16. — Milli Savunma Bakanı Ferid
Melen'in
(Eski Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a 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 162
sayılı raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.
1978
tarih ve 162 sayılı rapor hakkında tezeresi. (C. Sena
tosu : 4/290) (S. Sayısı : 677ye 1 nci ek
17. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs,
C. Senatosu İzmir eski Üyesi Orhan Kor ve Çanak
kale eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 15.4.
1975 tarih
ve 3 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 129 sayılı
Burhan Göksele ait Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı
raporları ile Komisyon
Başkanlığının 8 . 2 . 1978
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezke
resi. (C. Senatosu : 4/287)
(S. Sayısı : 678'e 2 nci
2 nci ek)
18. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bay
rama ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka-
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rann Genel Kurulda
görüşülmesine dair Dilekçe
Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sa
yılı raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776)
BAŞKAN — Bir öerge var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına
Gündemin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 34
numaralarında yer almış bulunan ve uzun yıllardan
beri defalarca Senatoya sevk edilip kadük olarak
Komisyonumuza geri gelmiş olan, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rının öncelik ve gündemde mevcut her işe takdiraen
görüşülmesine seygıyîa arz ederim.
Dilekçe Karnaa Komisyonu
Başkanvekül
Muzaffer Yurdakuîer
Tabii Üye

III.
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BAŞKAN — Sayın Yurdakuîer?.. Buraualar.
Sayın Hükümet?.. Yoklar.
Efendim, Dilekçe Karma Komisyonu ile Igili ka
nun gereğince ilgili bakanın bulunması gerekir kî;
ilgili bakan yoklar.
19. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir
asıl ve bir yedek üye seçimi.
BAŞKAN — Gündemimizin, «Anayasa Mahke
mesinde açık bulunan bir asil ve bir yedek üye seçi
mi» maddesine geçiyoruz. («Ekseriyet yok» sesleri)
Efendim, ekseriyetin bulunup bulunmadığı ile il
gili usul vardır. Demin ekseriyet vardı. Yoklama
yaptırıyorum efendim.
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Seçimi yapalım
Sayın Başkan, ekseriyet varsa da yoksa da belli olur.
BAŞKAN — Ben de öyle düşündüm, seçim neti
cesi meydana çıkacak.

YOKLAMA

BAŞKAN — Yoklama yapılacak.

Yapılan yoklamada salonumuzda yeter sayı bu
lunmadığından 22 Haziran 1978 Perşembe saat 15,00'te
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim.
Kapanma saati : 18.25

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Sayın senatörler,

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, Meslek Yüksekokulu
öğrencilerine dair soru
önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurun ya
zılı cevabı. (7/890)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini
arz ederim.
9 . 5 . 1978
Rize Senatörü
Talât Doğan
Sorular :
1. Meslek Yüksekokulu öğrencileri okul mezu
niyetinden sonra ne olacakları belirlenmiş midir?
2. Meslek Yüksekokulu öğrencilerine okul me
zuniyetinden sonra öğretmenlik yapma hakkı verile
cek mi?

VE

CEVAPLARI

3. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj dö
nemlerinin ücretli olmasında büyük faydalar vardır.
Bu hususta görüşünüz nedir?
4. Rize ilinde öğrencilerin yurt sorunu büyük
bir ihtiyaçtır, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte
yurt sorununun halledilmesini uygun görüyor musu
nuz?
5. Rize Meslek Yüksekokulunun kendi binasına
kavuşturulması hangi yıl programa alınacaktır?
6. Rize ili tkizdere ilçesi DPT Müsteşarlığınca
geri kalmış yöre kabul edilmiştir, tkizdere ilçesi ve
civar yöre çocuklarının meslek sahibi olabilmeleri
için sanat ortaokulu açılması teklifinin Bakanlığınız
ca kabul edilmediğini öğrendim, 4 ncü 5 yıllık plan
döneminde İkizdere ilçesinde sanat ortaokulu açıl
ması programa alınacak mıdır?
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Cunıîıuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 10 . 5 . 1978 tarih ve 15168 - 6453 - 7/890
sayılı yazınız.
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'
m meslek yüksekokulu öğrencilerine dair yazılı so
ra önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Necdet Uğur
Milli Eğitim Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın
Yazılı Soru Önergesi ile İlgili Cevabımız.
1. Meslek Yüksekokulları, ara meslek elemanı
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde gereksinme
duyulan ara meslek
elemanları, mesleklerinde iş
alanlarına yönelmektedir. Bakanlıklararası sürdürü
len çalışmalarla konu edilen okulların mezunlarına
iş olanağı sağlayıcı görüşmeler yapılmaktadır.
2.- Yukarda- da. belirlendiği üzere, Meslek Yük
sekokulları öğretmenliğin dışındaki mesleklerde ele
man yetiştirmeyi amaçlamıştır. Öğrenim süreleri ve
programları öğretmen olmalarına olanak vermemekte
dir.
3. Meslek Yüksekokulları yeni yönetmelikleri
40 günlük bir stajı öngörmektedir. Hazırlanmakta
olan bu yeni staj yönetmeliği yürürlüğe girdiğinde
bu öğrencilerin staj süresinde ücret alacaklardır.
4. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt so
runlarının çözümlenmesi için Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile işbirliği yapılmaktadır.
5. Rize Meslek Yüksekokuluna bina yapılabil
mesi için adı geçen il valiliğinden 17 . 9 . 1976 tarih
ve 5757 sayılı yazımızla arsa temini istenmiş, arsa te
min edildiğinde bina yapımı programlaştırılacaktır.
6. Bakanlığımıza bağlı endüstriyel teknik öğre
tim kurumlarının açılması, «Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı orta dereceli okulların açılma esasları hakkında
Yönetmelik» hükümlerine göre yapılmaktadır.
Buna göre, merkez nüfusu yeterli, yakın çevresin
de endüstriyel kuruluşlar
bulunan, ulaşım yönün
den uygun özellikler taşıyan, il içindeki endüstriyel
teknik- Öğretim kurumlan tam kapasite ile çalışıp
da ihtiyaca, cevap veremeyen, mezun edeceği teknik
elemanların * temin edebilme imkânlarının bulundu
ğa yörelerde; bir plan dahilinde, endüstriyel teknik
öğretim kurumlarının yapımı gerçekleştirilmektedir.
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Rize ih* İkizdere ilçesinde ise, 1975 sayımına gö
re, merkez nüfusu 2 387, çevre nüfusu ise 16 181Ldir.
Rize'de halen Endüstri Meslek Lisesi ile Yapı Meslek
Lisesi bulunmakta ve öğretim yapılmaktadır» Ayrıca,
Pazar ilçesinde Endüstri Pratik Sanat Okulu inşaatı
devam etmektedir. Çayeli ve Fındıklı ilçelerinde de
birer endüstriyel teknik öğretim kurumu açılması için
çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu nedenlerle, Rize ili İkizdere ilçesinde bir en
düstri meslek lisesi açılmasına şimdilik olanak bulun
mamaktadır.
Necdet Uğur
Milli Eğitim Bakam
2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir ilinde bir suma fabrikası ya
pımı için teşebbüse geçilip geçilmediğine dair soru
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mata
racının yazılı cevabı. (7/903)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Nevşehir ili içinde bir suma fabrikasının yapımı
için Bakanlıkça teşebbüse geçilmiş ve arsası alınmış
idi.
1978 yılı içinde fabrika yapımı için bir çalışma
mevcut mudur?
TC
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tetkik ve Murakabe
Kurulu Başkanlığı
Sayı : 9-4.4016
1 5 \ 6 . 1978
Konu : Yazılı soru önergesi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 23 . 5 . 1978 tarih
15305-6497-7/903 sayılı yazınız.
İlgi yazıları eki Cumhuriyet Senatosu Nevşehir
Üyesi Ragıp Üner tarafından Bakanlığıma yöneltilen
ve yazılı olarak cevaplandırılması önerilen Nevşehir
ilinde arsası k&mulaştmmış bulunan Suma Fabrika
sının yapımı için teşebbüse geçilip geçilmediği hak
kındaki 12 . 5 . 1978 tarihli yazılı soru önergesi ce
vabı 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerine arz ederim.
Tuncay Mataracı
Gümrük ve Tekel Bakanı
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Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in
Nevşehir Suma Fabrikası Yapımıyla* İlgili: 1Z53.'578
Günlü Yazılı Soru Önergesi* Cevabtdttv
Soru : Nevşehir ili içinde * bir * Sema Fabrikasının
yapımı için Bakanlıkça teşebbüse geçilmiş ve arsası
alınmış idi.
1978 yılı içinde fabrika yapımı için bir çalışma
mevcut mudur?
Yanıt : Tekel Genel Müdürlüğünce Nevşehir ilin
de yaptırtmakta olan rakı fabrikası birinci kısım in
şaatı, İnciler İnşaat Mühendislik Kollektif Şirketine
17 . 3 . 1977 tarihinde 10 650 148*66 TIi. bedelle iha
le edilmiş olup, 5 . 5 . 19T7 gön 518— 516 sayı ile
Sayıştayca tescili yapılmıştır;
Mukavelesine göre 20 . 8 . 1978 tarihinde işin biti
rilmesi gerekmektedir, Halen inşaatta istenilen faa
liyet sağlanamadığından, müteahhit firmaya gerekli
uyan yapılmıştır.
132 500 000 TL. proje tutarlı (4 950 000 İt/yıl Su
ma + 17 000 000 İt/yıl rakı) kapasiteli anafabrika bi
nasına ait proje çalışmaları sürdürülmekte olup, 1978
mali ydı içinde ihale edilecektir.
Bilgilerine arz ederim.
Tuncay Mataracı
Gümrük ve Tekel Bakam
'3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs?
mail Kutluk'un, Çanakkale iline bağlı Gökçeada Dev
let Üretme Çiftliğine 3 ton göztaşı tahsis edildiğinin
doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in ya
zılı cevabı. (7/912)
Cumhuriyete Senatosu. Başkanhğma
Aşağıdaki sorularımın Gıda Tarım ve Hayvancılıkc Bakam- tarafından yazdı olarak cevaplandırılması
hususunda gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim.
Çanakkale Senatörü
İsmail Kutluk
Sora:
lw Çanakkale iline bağh Gökçeada Devlet
Üretme Çiftliğime1 üç.; ton göztaşı, tahsis'edildiği doğru
mudur?
2. Bu,göztaşı hangi hizmetler için tahsis edilmiş
ve bu üç ton göztaşı çiftliğin tahsis edilen hizmetle
rine'harcanmış mıdır?
3. Haleneçiftttk: mwlörö.olarak görev yapan kişüıin l>u çiftliğe tahsis edilen, uç tonluk göztaşım
karaborsaya-sürdüğüm ve sattığı iddiam edilmektedir, de>
dıkodular dolaşmaktadır. Şayet bu dedikodular.' doğ-.

20 . 6 . 1978-

O :1

ru ise bu müdür hakkında ne gibi bir iylem yapılmış
tır?
s

4. Müdür hakkında herhangi bir işlem veya in
celeme yapılmamışsa hakkında şikâyet yapılan, bu
müdür için işlemi geciktirenler kimlerdir, adlarının
açıklanmasını ve bunlar hakkında da herhangi bir iş
lem yapılıp yapılmadığının bildirilmesi.
5. Bozcaada Belediye Reisinin bu müdür hakkın
da defalarca^ yazmış olduğu yazılarının cevaplandırdmamasum sebep nedir?
TC

Gıda - Tarım ve Hayvancıhk
Bakanlığı

Özel Kalem Müd.
Sayı : 2046
15 . 6 . 1978
Konu : Çanakkale Senatörü Sayın
İsmail Kutluk'un yazılı soru öner
gesi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın»
İlgi : 23 . 5 . 1978 gün. Kanunlar Müdürlüğü
7/912-15329/6513 saydı yazı.
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sayın İs
mail Kutluk tarafından; Gökçeada Devlet Üretme
Çiftliğine tahsis olunan göztaşının kullanılmasına iliş
kin olarak; Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim.
Mehmet Yüceler
Gıda» Tarım ve Hayvancıhk Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Saym İsmail
Kutluk'un Gökçeada Devlet Üretme Çiftliğine
Tahsis Edilen Göztaşına Dair Yazdı Soru önergesi
Cevabı
1. Çanakkale - Gökçeada ilçesinde kurulu bulu
nan Devlet Üretme Çiftliğine Çanakkale Zirai: Mü
cadele ve Karantina Müdürlüğünün 9.9.1977 tarihti
ihtiyaç belgesi karşıhğmda Türkiye Zirai Donatım
Kurumu Çanakkale Şube Müdürlüğünce 5 009 Kg.
göztaşı tahsisi yapılmıştır:
2* Söz konusu göztaşı Gökçeada Devlet Üretme
Çiftliğinin zeytin ağaçlarında görülen HaJkaldeke
hastalığımı karşı, iki devrede kallanıfanalr üzere tah
sis edilmiştir. Beş tonluk bu tahsisten sadece 500 Kg.
mı Zirai Donatım Kurumu Çanakkale Şube Müdür
lüğünün 26.10.1977 gün ve 664923 saym faturası ile
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çiftlikçe mubayaa edilerek bir kısmı tarımsal müca
delede kullanılmıştır. Gökçeada Belediye Başkanının
şikâyeti üzerine yapılan ön incelemede tahsis edilen
göztaşımn tamamının tahsis amacına uygun olarak
kullanılmamış olduğu anlaşılmış ve ilk tedbir olarak
Çiftlik Müdürü Eşref Tanış görevinden alınarak Ge
nel Müdürlük merkezinde pozisyonsuz bir göreve
atanmıştır.
Ayrıca Çanakkale Valiliğinin müfettiş isteğini içe
ren 4.5.1978 tarihli yazısının Bakanlığa intikalini
müteakip 11.5.1978 günlü olurla iki müfettiş görev
lendirilmiştir. Müfettişler gerek göztaşı ve gerek baş
ka şikâyet konularım da incelemek üzere 15.5.1978
günü Gökçeada'ya giderek incelemelerini yapmışlar
ve 24.5.1978 günü Ankara'ya dönmüşlerdir. Müfettiş
lerin düzenlemekte oldukları fezlekeli soruşturma ra
poru en kısa zamanda merciine intikal ettirilecektir.
3. Yapılan izahattan ve zikredilen tarihlerin tet
kikinden de anlaşılacağı üzere amlan çiftlik müdürü
hakkında derhal ve konunun mahiyeti itibarıyla ivedi
olarak gerekli inceleme ve soruşturma yapılmıştır.
Soruşturma sonucu şikâyetçiye ayrıca bildirilecektir.
4. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Ünefin, Nevşihr ili merkeze bağlı Göre kasaba
sında yapımı durdurulan afet evlerine dair soru öner
gesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın
yazılı cevabı. (7/913)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Sayın îmar ve İskan Bakani tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediğim soru aşağıda gös
terilmiştir.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Soru : Nevşehir ili merkeze bağlı Göre kasaba
sında yapılmakta olan afet evleri inşaatı mütaahhit
ile Bakanlık arasındaki ihtilâf sebebi ile durmuştur.
Oysaki Göre kasabasındaki korkunç kaya heyelanı
devam etmekte ve halkın bir kısmı çadırlarda otur
maktadır.
Diğer taraftan yapımına başlanan evler kar, yağ
mur tesiri ile harap olup gitmekte ve milli servet he
der olmaktadır. Mütaahhit ile aradaki
ihtilafın
halledilerek veya başka bir müteahhide verilerek bu
evlerin yapılması düşünülmekte midir?
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TC
îmar ve İskan Bakanlığı
Bakanlık Başmüşavirliği
1 6 . 6 .1978
Sayı : 4 0 / 1 6 4 - c / 3
Ragıp Üner'in yazılı soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 23 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
15322 - 6506 - 7/913 sayılı yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in Nevşehir ile merkezine bağlı Göre kasaba
sında yapımı durdurulan afet evlerine dair yazılı
soru önregesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan
3 örnek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskan Bakanı
TC
İmar ve İskan Bakanlığı
15.6.1978
Özel
40/164
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof. Dr.
Ragıp Üner'in yazılı soru önergesine cevaptır.
Nevşehir ile Göre kasabasında bir kısım evin he
yelana maruz olduğu tespit edilerek 271 afet konutu
nun yapılması öngörülmüş ve iş ihaleye çıkarılarak
inşaata başlanılmıştır.
İnşaat sırasında işin ihale bedelinden çok hafri
yat yapılması nedeni ile ilgililer hakkında soruşturma
açılmış ve b uarada da müteahhit firma ile de ihti
lafa düşülmüştür.
101 adet konutun çatısı örtülmüş olan bu iş hak
kında soruşturmanın bitimini mütaakıp işlem yapıla
caktır.
Başlanılmış olan işin bitirilerek konutların hak
sahibi vatandaşlara teslimi için gereken her türlü ya
sal tedbirler alınacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskan Bakam
5. — Cumhuriyet
gıp Üner'in, Nevşehir
sında yapılacak olan
si ve İmar ve İskân
zılı cvbı. (7/914)

Senatosu Nevşehir
Üyesi Ra
Merkeze bağlı Üçhisar kasaba
afet evlerine dair soru önerge
Bakanı Ahmet Karaaslan'ın ya
18 . 5 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Sayın İmar ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını istediğim soru aşağıda gösteril
miştir.
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Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr. Ragıp Üner
Soru : Nevşehir Merkeze bağlı Üçhisar kasabası
na yapılacak afet evlerinin ikmali için 1978 yılında
Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır?
Bu evler ne zaman vatandaşa teslim edilebilir?
TC
İmar ve İskân Bakanlığı
Bakanlık Başmüşavirliği
Sayı : 41/166
c/3

15 . 6 . 1978
Konu : Ragıp Üner'in yazılı soru
önergesi hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 23 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
15321-6505-7/914 sayılı yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in Nevşehir Merkezine bağlı Üçhisar kasabasın
da yapılacak olan evlere dair yazılı soru önergesine
karşılık olarak hazırlanan cevaptan 3 örnek ilişikte
sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakam
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof. Dr.
Ragıp Üner'in yazılı soru önergesine cevaptır.
Nevşehir ili Merkez ilçesi Üçhisar kasabasmda
inşaatına başlanılmış olan I nci kısım 62 adet afet ko
nutundan 61'inin yapımı bitirilmiş l'inin ise devam
etmektedir.
II. kısmı 85 adet afet konutunun inşaatı 1978 yılı
uygulama programının l'inin kademesinde bulunmak
tadır.
Bu kademede bulunan yer ve konut projelerinin
seçimi, harita, plan, aplikasyon ve kadastro çalışma
larına başlanılmıştır.
Bu çalışmalar bitirilince iş II nci kademeye alı
nacak ve ihaleye çıkarılacaktır.
Bilgilerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakam
6. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra
gıp Üner'in, Nevşehir ili «Avcılar - Göreme» kasa
basında yapılması düşünülen afet evlerine dair soru
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'
in yazdı cevabı. (71915)
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18 . 5 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Sayın İmar ve İskân Bakam tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını istediğim soru aşağıda gös
terilmiştir.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
ve rica ederim.
Prof. Dr. Ragıp Üner
Nevşehir Senatörü
Soru : Nevşehir ili (Avcılar - Göreme) kasaba
sında yapılması düşünülen ve programa alınan afet
evleri yapımına program tasdik olunmadığı için baş
lanamamıştır.
İnşaata ne zaman başlanacaktır?
TC

İmar ve İskân Bakanlığı
Sayı : 43/165 - c/3

15 * 6 . 1978

Konu : Ragıp Üner'in,
yazılı soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 23 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
15326 - 6510 - 7/915 sayılı yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in Nevşehir ili (Avcılar - Göreme) kasabasm
da yapılması düşünülen afet evlerine dair yazılı so
ru önergesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan
3 örnek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakam
TC
İmar ve İskân Bakanlığı
15 x 6 . 1978
Özel
43/165
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof. Dr. Ra
gıp Üner'in Yazılı Soru Önergesine Cevaptır.
Nevşehir ili Avcılar (Göreme) kasabasında kaya
düşmesi afetine maruz 40 evde 51 ailenin hak sahi
bi olduğu saptanmıştır.
Adı geçen konutlar 53, 73, 632,00 TL. ile ihaleye
çıkarılmış ve 27 . 9 . 1977 tarihinde müteahhit fir
ma ile mukaveleye bağlanmıştır.
İnşaat halen devam etmektedir, duvar inşaatı bi
tirilmek üzeredir. Şimdiye kadar 859 000 TL. har
canmış bulunmaktadır.
Konutların bu sene bitirilmesine çalışılmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakam
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7. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra f ması, öfflgöfifliHÜş ve; iş* 1977 yık s programmm 1 nci
kademesine alınmış ve çalışmalar baştanıhnıştır.
gıp Üner'in; Nevşehir merkeze bağlı Nar Kasaba
Hak sahipliği tespit işlemi ile kamulaştırma işlem
sındaki 96 evin inşaatına ne zaman
başlanacağına
lerinin 1977" yılında tamamlanamaması nedeni ile iş
dâir soru önergesi ve- İmar ve İskân Bakanı Ahmet
1978 yıh 1 nci kademesine alınmıştır.
Karaaslan'ın yazılı cevabı. (7/916)
1978 yılı programı henüz kesinteşmemiştir.
18.5.1878
Programın kesfmeşnıesindcn sonra 1 nci kademe
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
çahşmalarma başlanılacaktır.
Sayın İ m a r ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak
Bu çalışmalar da nihayete erince iş II nci kade
cevaplandırılmasını istediğim som aşağıda gösterilmeye alınarak ihaleye çıkarılacaktır.
mJstfrv
Bilgilerine arz ederim.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
Ahmet Karaaslan
ve rica ederim.
t
tmar ve tskân Bakam
Nevşehir Senatörü
8. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Prof. Dr. « a ğ ı p Üner
Üner'in, Nevşehir e bağlı Avanos ilçesi merkezinde
yapılmakta olan afet evlerine dair soru önergesi ve
Sora : Nevşehir mefkeze bağlı N a r kasabasında
İskân Bakanı
Ahmet
Karaaslan'ın
yazılı cevabı.
inşa edilecek olan 96 evin inşasına beniz başlanma
(7/917)
mıştır.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İnşaata,ne zaman başlanacağının bildirilmesi rica
Sayın
İmar ve iskân Bakam
tarafından yazıh
sı ile.
I olarak cevaplandırılmasını istediğim soru aşağıda
gösterilmiştir. •
TC
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
imar ve tskân Bakanlığı
15.6.1978
ve rica ederim.
Bakanlık Başmüşavirliği
Nevşehir Senatörü
S a y ı : 42/16S-c/3
Prof
Dr. Ragıp Üner
Ragıp Üner'in yazılı
Soru : Nevşehir'e bağlı Avanos ilçesi merkezinde
soru önergesi Hk.
yapılmakta olan afet evleri yapımı gayet yavaş git
Cumhuriyet Senaitosu Başkanlığına
mektedir.
İlgi : 2 3 . 5 . 1 9 7 8 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
Yapıma hız verilmesi için bir çalışma yapılmak
15325-6509-7/916 sayılı yazılarınız.
ta mıdır?
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'
in Nevşehir merkezine bağlı Nar kasabasındaki 96
TC
evin inşaatına ne zaman başlanacağına dair yazılı
İmar ve İskân Bakanlığı
15 . 6 . 1978
soru önergesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan
Bakanlık Başmüşavirliği
3 örnek ilişikte sunulmuştur.
Sayı : 39/167 - c/3
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Konu : Ragıp Üner'in
Ahmet Karaaslan
yazılı soru önergesi Hk.
İmar ve tskân Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi
:
25 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
TC
15323
6507
- 7/917 sayılı yazılarınız.
İmar ve tskân Bakanlığı
15.6.1978
Özel
42/168
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof. Dr.
Ragıp Üner'in yazıh soru önergesine cevaptir.
Nar kasabasında kaya düşmesi, mağara çökmesi
ve su baskım afetine maruz 96 konutun bulunduğu
ve bunun o yerin genel hayatını etkiler durumda ol
duğu saptandığından 96 adet afet konutunun yapıl-

Cumhuriyet
Senatosu Nevşehir
Üyesi Ragıp
I Üner'in Nevşehir'e bağlı Avanos ilçesi merkezinde
yapılmakta olan afet evlerine dair yazıh soru önerI gesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan 3 örnek
ilişikte sunulmuştur.
I
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
I
tmar ve tskân Bakam
88 —
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TC
İmar ve İskân. Bakanlığı
Özel
39/167

15 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof
Ragıp Üner'in yazılı soru önergesine cevaptır.

Dr.

Nevşehir ili Avanos ilçe merkezinde 1 nci bö
lümde 159 ikinci bölümde 140 adet konutun ihalesi
yapılmış ve inşaata başlanılmıştır.
I nci kısmı konutların çalıları bitirilmek .üzeredir.
Sıvaları yapılmıştır, doğramaları hazırdır.
Bazı tahsis tmahftnMssnin zamanında müteahhidi
ne verilememesi nedeniyle gecikmiş olan inşaatm bu
sene bitirilmesi planlanmıştır.
II nci kısım 140 adet afet konutunun inşaatına
başlanılmış olup, tabiiye betonlarının
dökülmesine
devam edilmektedir.
İş programına göre, 1978 yılında bitirilmesi plan
lanmış bulunmaktadır.
İnşaatm süresi içinde bitirilmesi üe ilgili önlemler
alınmıştır.
Saygılarımla arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakanı
9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in, Nevşehir merkeze bağlı Tatların kasabasında
yapılmakta olan afet evlerine dair soru önergesi, ve
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazılı ce
vabı. (7/918)
18 . 5 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Sayın İmar, İskân Balkanı tarafından yazılı olarak
cevaplandınümasını istediğini soru aşağıda gösterilim iş
tir.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr.Ragıp Üner
Soru : Nevşehir merkeze bağlı Tatlarîn kasabasında
yapılmakta olan afet evleri inşaatı yan tarafındaki de
renin kapatılmaması kanalizasyon ve yol yapımı gibi
manilerle durmuştur.
İnşaatın hızlanarak 1978 yılında vatandaşa teslimi
için bir çalışma yapılmaktamıdu-?
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TC
İmar ve İskân Bakanlığı
Bakanlık Başmüşavirliği
Sayı : 38/170ı
c/3
15 . 6 . 1 9 7 8
Konu : Ragıp Üner'in yazıh soru
önergesi hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığım;
İJgi : 23 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
15324^6508-7/918 sayılı yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner*
in Nevşehir ili Tatîarin kasabasında yapılmakta olan
afet evlerine ilişkin yazılı soru önergesine karşılık ola
rak hazırlanan cevaptan 3 örnek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz- ederimi.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakanı
TC
İmar ve İskân Bakanlığı
Özel
38/170
15 . 6 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof. l>r. Ra
gıp Üner'in yazılı soru önergesine cevaptır.
Nevşehir ili Tatların kasabasında ihalesi yapılmış
oîup inşasına başlanılmış ve kış mevsimi dolayısı ile
çalışmalara ara verilmiş olan 182 adet âfet konutunun
inşaatına 15 Nisandan beri devam ediEmektedür.
Konuıtların bu sene bitirilerek hak sahibi vatandaş
lara teslim ed ilmesi plnalannuşhr.
Bilgilerinize arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakanı
10. — Cumhuryiet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Üner'in, Nevşehir ili merkezinde Mesken Genel Mü
dürlüğü tarafından yapımı kararlaştırılan evlere dair
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara
aslan'ın yazılı cevabı. (7/919)
. 18 . 5 . 1978
Cuiinihuriyeî Senatosu Başkartlığma
Sayın İmar, İskân Bakanı tarafından yazdı olarak
cevaplandırılmasını istediğim soru aşağıda gösterilmiş
tir.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
ve rica ederim.
Nevşehir Senatörü
J?rof. Dr.Ragıp Üner
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Nevşehir ili merkezinde Mesken Genel Md. tara
fından yapılması kararlaştırılan 2 Cnööı evden 20ıüı ka
darının yapılmasına başlanmıştır.
Fakat inşaaıt durmuştur.
Programın gerçekleşmesi için Bakanlıkça bSr çalış
ma yapılmaktamıdır?
TC
İmar ve İs&ân Bakanlığı
Bakanlık Başmüşavirliği
Sayı : 36/171
c/3
15 . 6 . 1978
Konu : Ragıp Üner'in yazılı soru
önergesi hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 23 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar MüdürEiğü
15327-6511-7/919 sayıh yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'
in Nevşehir il merkezinde yaptırılmasına karar verilen
evlere dair yazılı soru önergesine karşılık olarak ha
zırlanan cevaptan 3 örnek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
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11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp
Ünerin,
Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesinde yapımı
durdurulan afet evlerine dair soru önergesi ve İmar
ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın yazılı cevabı.
(7/920)
18 . 5 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Sayın İmar, İskân Bakam tarafından yazılı o'arak
cevaplandırılmasını istediğim soru aşağıda gösterilmiş
tir.
Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz
ve rica eder&m.
Nevşehir Senatörü
Prof. Dr .Ragıp Üner
Soru : Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesinde yapıl
makta olan afet evleri inşası tahsisat yokluğundan dur
muştur.
İnşaatın hızlandırılması için Bakanlıkça bir çalış
ma yapılmakta mıdır
TC
İmar ve İskân Bakanlığı
Bakanhk Başmüşavirliği
Sayı : 37/172
c/3

Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakanı

15 . 6 . İ978
Konu : Ragıp Üner'in yazılı SIKTI
önergesi hk.

TC
İmar ve İskân Bakanlığı
Özel
36/171
15 . 6 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi! Prof. Dr. Ra
gıp Üner'in yazılı soru önergesine cevaptır.
Nevşehir ili merkezinde yapımı kararlaştırılan 20
bîokta 200 dairelik konutun 31 0£Ö 000 TL. üzerinden
12 . 4 . 1977 günü müteahhide ihaiesi yapılmış olup,
inşaata başknılîmşiır.
İnşaatın durumu şöyledir;
a) 3 blokun çatısı kapahlınsş, iç sıvası ve sıhhi te
sisatı tamamlanmıştır.
b) 7 Kokun doğramaları takılmış, sıhhi tesisatı
tamamlanmış, iç sıvaları yapılmaktadır.
c) 4 blokun 2 nci, 2 blokun 3 ncü, 4 blokun 4 ncü
katların betonları dökülmektedir.
İnşaatın planlanan sürede bitirilmesi hususunda
gerekli çaba harcanımaktadır.
BJIglIeriiilze arz ederim:
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakam

Cumhuriyet Senatosu Başkanhğma
İîgi : 23 . 5 . 1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
15328-6512-7/920 sayılı yazılarınız.
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'
in Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesinde yapımı durduru
lan afet evlerine dair yazılı soru önergesine karşılık ola
rak hazırlanan cevaptan 3 örnek ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Ahmet Karaaslan
İmar ve İskân Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Prof. Dr. Ra
gıp Üner'in yazılı soru önergesine cevaptır.
Nevşehir ili Gülşehir ilçe merkezinde 131 adet afet
konutunun yapımı kanalizasyon ve ara yolları ile bir
likte ihaleye çıkarılarak müteahhidine ihalesi yapılmış
ve inşaata başlanılmıştır.
Kış münasebeti ile inşaata bir süre devam edikmemiş ise de halen inşaata tekrar başlanılmış buluamaktadır.
Konutlar çatı seviyesinde olup çatı ve sıvaları biti
rilmek üzeredir.
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İnşaat, ödenek yetersizliği nedeni ile değil, yukarı
da da beîirtilmiiş olduğu üzere kış mevsiminin inşaata
elverişli olmaması nedeniyle durduraimuştur.
1978 yılında Nevşehir iline 11 950 CC© TL. ödenek
gönderilmiştir. İşlerin ilerleme durumuna göre ödenek
lerin gönderilmesine devam edilecektir.

O : 1

Konutların biran önce bitirilerek afete mâruz va
tandaşları yuvalarına kavuşturma çabası içinde bulun
maktayız.
Saygılarımla arz ederim.
Ahmet Karasaban
İmar ve İskân Bakanı

»€h<i
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Saat : 15.00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARİ
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl
ve bir yedek üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — 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)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977)
3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin
Demirayak'm, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82;
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977)
4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'm, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi :
25 . 10 . 1977)
5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli
Cumhuriyet
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı Tabanca» baş
lıklı 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)
(Gündeme giriş tarihi : 20.12.1977)
7. — Cumhuriyet Senatosu Mardia Üyesi Meh
met Ali Arıkan'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
doldurulması ve diğer atamaların yapılması için ne
gibi çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından
sözlü sorusu. (6/93) (.Gündeme giriş tarihi: 28 . 2 .1978)
9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyes'i 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 Kutluk'un merkez valisi ve müşavir kadrorına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Günde
me giriş tarihi : 30 . 5 . 1978)
11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'm, 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 Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Doğu ve Güneydoğunun hangi
bölgelerinde ne gibi yatırımlar yapılması düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu. (6/99) (Gündeme giriş tarihi : 13 . 6 . 1978)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24)
2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in,
İstanbul
Aksaray ve Sultanhamam'da
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27)
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat
Sarlıcalı'nm ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63)

2—
14. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri l
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş I 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı haftalık Karar cetvelin
deki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görüşülmetırması isteyen önergesi. (10/66)
5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat I sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun
3 1 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1,
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S
20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 tarih ve 17,
21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayıh raporları ile Komisyon
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18 . 4 . 1977)
I Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 17, 17/1 sayıh ra6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
I porlar hakkında tezkeresi. ( C Senatosu : 4/80 - 4/23)
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
I (S. Sayısı : 1575'e 5 nûi ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
15. — Adalet Bakanı îsmail Müftüoğlu'nun (Eski
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen |
I Adalet Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
önergesi. (10/67)
l Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık Ka7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
I rar Cetvelindeki 4257 sayıh Ahmet Banadırır'a ait
öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
ı Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sarulmuş şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
I yılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince kararın Geması isteyen önergesi. (10/70)
I nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
[ misyonunun
21.2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu
öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatâarmm tespö
I ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih ve 166
ve ilânı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
sayılı Rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/294)
si. (10/71)
(S. Sayısı: 670'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri
öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastahklaria mücadele hu I
16. — İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün (Eski
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/721 I tçişleri Bakam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
10. — Ankara tmar Limited Şirketinin Arısoy
Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayıh Haftalık
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve
Karar Cetvelindeki 4276 saydı Mustafa Altraok'a
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
ait Kararın tatbik edüemeyeceğıae dair yazısı ve
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa I 140 sayıh Kammuc 12 nci maddesi gereğince Karayısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1978)
I rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko I ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 165 saydı
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma
raporu 3e Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih
Komisyonu raporu (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma
ve 165 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tarihi : 31 . 5 . 1978)'
tosu : 4/293) (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) (Dağıtım
tarihi : 22.2.1978)
12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu
17. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı)
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi :
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
13.6.1978)
Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 saydı Haftalık Ka
13, — Cumhuriyet Senatosu Manisa eski Üyesi Or
han Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12.11 .1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar
cetvelindeki 5894 sayılı Karannm Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ye 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 ite Komisyon
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 6 sayıh raporlar
hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) S. Sa
yısı: 1574'e 5 raci ek) (Dağıtım tarihi : 22.2.1978)

rar Cetvelindeki 11 saydı Melek îpkin'e ait Kara{ cin Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 151 sayıh
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 tarih
I ve 151 sayıh Rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/283) (S. Sayısı : 672'ye 1 nci ek) (Dağıtım
tarihi : 22.2.1978)
I

18. — Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulumıa 22 . 7 . 1£76 tarih ve 36 saydı
I Haftalık Karar Cetvelindeki 4254 saydı Ramazan
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Kurt'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 161 sayılı
Faporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ta
rih ve 161 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu: 4/289) (S. Sayısı: 676'ya 1 nci ek) (Dağıtım ta
rihi : 22 . 2 . 1978)
19. — Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in (Es
ki Milli Savunma Bakanı) Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayıb
Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 sayılı Ali Savaş'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 162 sayılı raporu
ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 162
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/290)
(S. Sayısı: 677'ye 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
20. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs,
C. Senatosu İzmir eskî Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale
eski Milletvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 1 5 . 4 . 1 9 7 5 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan
Göksel'e ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun
21 . 2 . 1977 tarih ve 155 - 156 - 157 sayılı rapor
ları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve
155, 156, 157 sayılı raporlar hakkında tezkeresi. (C.
Senatosu: 4/287) (S. Sayısı: 678'e 2 nci ek) (Dağıtım
tarihi: 23.2.1978)
21. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli
Eğitim Bakam dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 taril
ve 154 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu :
4/286) (S. Sayısı : 679'a 1 nci ek) (Dağıtım tarihi :
23 . 2 . 1978)
22. — İstanbul eski Milletvekili (Eski Milli Savunma
Bakam) Ilhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıb Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel

Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma. Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 tarih ve 153 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/285)
(S. Sayısı : 680'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi: 22.2.1978)
23. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye
Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshak Şafak'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile
Komisyon Başkanlığın m 8 . 2 . 1978 tanh ve 52 sayılı
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/282) (S.
Sayısı : 681'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978)
24. — Cumhuriyet Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 4264 sayılı Cemil Maden'e ait
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih
ve 158 sayılı Raporu ile Komisyon
Başkanlığının
8 . 2 . 1978 tarih ve 158 sayılı rapor hakkında tez
keresi. (C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682'ye 1 nci
ek) (Dağıtım tarihi : 23 . 2 . 1978)
25. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in,
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar
Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe 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
tarih ve 7 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 14 . 3 . 1978)
26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'mın,
Dilekçe Karma
Komisyonu Genel
Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar
Cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkafa ait kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1,
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sa
yılı raporları Me Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978
tarih ve 1 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Sena
tosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 14 . 3 . 1978)
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27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel 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 sa
yılı "raporları ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978
tarih ve 3 sayılı rapor hakkında tezkeresi, (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 3 ncü ek) (Dağıtım
tarihi : 14 . 3 . 1978)
28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) 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 Kanununun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 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 tarih ve 29
sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/164)
(S. Sayısı : 365'e 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi :
14 . 3 . 1978)

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye
Bakam) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 28 . 5 ,: 1969 tarih ve 64 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e
ait kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ve
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları
ile Komisyon Başkanlığının, 1 . 3 . 1978 tarih ve
51 sayılı rapor hakkında tezkeresi. (C Senatosu :
4/199) (S. Sayısı : 402'ye 3 ncü ek) (Dağıtım tari
hi : 14 . 3 . 1978)

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 tarih
ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih ve 33 sayılı
rapor hakkında tezkeresi (C. Senatosu : 4/169) (S.
Sayılı : 377'ye 3 ncü ek( (Dağıtım tarihi : 14.3.1978)

33. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4265 saydı M. Savaş Tümer'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 168 sayılı
raporu. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 775) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978)

30. — Ziya Müezziniğlu'nun (Eski Maliye Bakanı
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 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 tarih ve 34 sa
yılı rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/181)
(S. Sayısı : 399'a 3 ncü ek) (Dağıtım tarihi :
14 4 3 . 1978)

32. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4243 sayılı Abdussaraet Orhan Mestçi'ye ait
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 2 . 1977 tarih ve 163 sayılı raporu ile
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 tarih 163 sayılı
rapor hakkında tezkeresi. (C. Senatosu : 4/291) (S.
Sayısı : 675'e 1 nci ek) (Dağıtım tarihi : 14 . 3 .1978)

34. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait Kararın tatbik: edilemeyeceğine dair yazısı
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar-<
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 167 sayılı
raporu. (C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776) (Dağı
tım tarihi : 26 . 4 . 1978)
35. — Bursa Milletvekili Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel
Kurulunun 12 . 7 . 1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
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zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı I Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
Karma Komisyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
31, 6.3.1975 tarih ve 31, 21 .2.1977 tarih ve 31
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 173 sayılı
sayılı raporları ve 3 . 5 . 1978 tarihli tezkeresi. (C. Se
raporu (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayısı : 777)) (Da
natosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 3 ncü ek) (Dağıtım
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978)
tarihi : 11.5.1978)
36. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye
39. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı)
Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel
yonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez ÖzKarar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ve 152 saydı raporu ve 3.5.1978 tarihli tezkeresi.
ma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 172 sayılı
(C. Senatosu : 4/284) (S. Sayısı : 673'e 1 nci ek) (Da
raporu (C. Senatosu : 4/339) (S.. Sayısı : 778) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 5 . 1978)
ğıtım tarihi : 26 . 4 . 1978)
40. — Doç. Dr, Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
37. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Ba
liye
Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
kanı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyo
mlunun
29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftalık Ka
nu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 tarih ve 36 saydı
rar
Cetvelindeki
318 sayılı Ayşe Birol'a ait kararın
Haftalık Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a
tatbik
edilemeyeceğine
dair yazısı ve 140 sayılı Ka
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karann nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
Komisyonunun 19 . 4 ^ 1978 tarih ve 169 sayılı ra- | nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı raporu ve
3.5.1978 tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/292)
poru. (C. Senatosu : 4/336) (S. Sayısı : 779) (Dağı
(S. Sayısı : 674'e 1 nci ek (Dağıtım tarihi : 11.5.1978)
tım tarihi : 27 . 4 . 1978)
V
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK
İŞLER
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK
İŞLER

38. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kam) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı
Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet
Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince
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(67 nci Birleşim)

Topta* : i7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :792
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu
Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu Teklifinin Millet Meclisince
Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik
ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları.
(M. Meclisi : 2 / 1 4 0 ; C. Senatosu : 2/131)
(Not : M. MecKsi S. Sayısı : 64)

Millet Meclisi Başkanlığına
Tralbzon İktisadi ve Ticari İlimler Aka.demisinin açılışı ve 'bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifine
dair 2/796 esa,s numaralı kanun teödifimji yenilemek işitiyorum,.
Gereğinji rica eder saygılar sunarım.
Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener
Millet Meclisi Başkanlığına
Trajbzon İktisadi ve Ticari İlimler A kademlisinin açılışı ve bu eğitim
daki kanun teklifimiz ilişiktir.
Gereğini rica eder, saygılar sunarız.
Tralbzon Milletvekili
Ahmet Şener

Trajbzon Senatörü
Hasan Güven

kuruluşunun kadro kanunu hakkın

Trabzon; Milletvekili
A. Afi Cine!

18.2.1977
Trabzon Milletvekili
H. Kadri Eyüboğlu

Tralbzon Milletvekili
/. Vecdi Aksakal

G E R E K Ç E
Ekonomi, işletme, sosyal ve idari ilimler ve teknik bilim alanlarında memleket ve milletçe ihtiyaç duy
duğumuz teknik ve tatbiki bilgilerle donatılmış olma mız vazgeçilmez (bir mecburiyettir.
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri kurulduğu günden 'beri, memleketimizde gözle görülen birçok yön
lü aşamalarda ibıılunulmaktadır.
Aka,d,em,ilerde 4 yıllık lisans öğrenimi ve bunun yanında, lisans üstü öğrenim, gerçekleşmiş durumdadır.
Bugün Devlet ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe, işletmecilik ve 'benzerli ühtisas k o l a n artık mem
leket için lüzumlu düzeye ulaşmış (bulunmaktadır.
Ayrıca, memleketimizde gün geçtikçe bu failim ve öğretim
kuruluşlarının
genişletilmesi gereği açıkça
görülmektedir. Ticari ve endüstriyel işletmecilik faaliyetleri yıldan yıla artmakta, ve 'bu konuda yetişen
elemanlara çok ihtiyaç görülmektedir.
Bu yeterliğe sahip insan gücüne ihtiyaç arttığı için ve birçok nedenlerle başka yüksekokullara, giremeyen
gençleriimjize, 'bu boşduğu dolduracak gençlere ve yüksek alkademi 'bıilim yuvalına, Tralbzon ilinde ihtiyaç
doğmjUişitur.
Bu il ve yörede kurulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi yanında, ticaret liselerinden ve ortaöğretim
den, yetişen 'binlerce genç yenliden kurulacak İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini beklemektedir.
Açıkta, kalmamaları ve memleketimizin ihtiyacını karşılamak üzere Trabzon'da bir İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisinin kurulması kaçınılmaz olmuştur.
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Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 258

12 . 6 . 1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
Trabzon tktisadi ve Ticari tümler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclîsi Başkanı

8.6.

Not : Bu teklif 21 . 12 . 1977 tarihinde Başkanlıkça ilk
1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek

komisyona
havale edilmiş ve Genel
Kurulun
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 64)

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

13 . 6 ? 1978
TASARI VE TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M. C. S.
64

ÖZETİ
Trabzon İktisadi ve Ticari tümler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitimi Kuruluşunun Kadro
Kanunu Teklifi.

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 12 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. — MüK Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu
2. — Bütçe ve Plan Komisyonu
Gündeme
19 . 6 . 1978

C. Senatosu

(S. Sayısı : 792)

7 gün
8 gün
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Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Mitti Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür
Komisyonu
Karar No. : 4
Esas No. : 2/131

16 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 8 . 6 . 1978 tarihli 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen.
Trabzon iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun 'kadro kanunu teklifi.
Komisyonumuzun 15 . 6 . 1978 tarihli toplantısında 'ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden
tetkik ve müzakere olundu.
Bahis konusu kanun teklifinin büyük bir ihtiyacı gidermek maksadıyla hazırlanmış Olduğunu gözönünde
bulunduran Komisyonumuz adı geçen teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen ve oy
birliğiyle kabulünü 'karar altına almıştır.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna Havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur.
Başkan
Sivas
Hüseyin Öztürk
Sözcü
Çanakkale
İsmail Kutluk

Kâtip
münhal

Üye
Manisa
M. Tevfik Elmasyazar
Toplantıda bulunamadı

Üye
Antalya
Reşat Oğuz
Toplantıda bulunamadı

Üye
Çorum
Abdullah Ercan
Toplantıda bulunamadı

Üye
Ağrı
Kasım Küfrevi

Üye
Bursa
Barlas Küntay

Üye
Konya
Osman Nuri Canpolat

Üye
Mardin
Sait Mehmetoğlu

Üye
Tabii Üye
Kadri Kaplan
Toplantıda bulunamadı

Üye
C. Bşk. S. Üye
Sadi İrmak

Üye
Tabiî Üye
Sami Küçük

C. Senatosu

(S. Sayısı : 792)

Üye
Burdur
Ekrem Kabay
Toplantıda bulunamadı
Kâtip
Adıyaman
Yusuf Çetin

Üye
Kayseri
Sami Turan
Toplantıda bulunamadı
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 2/131
Karar No. r 6

19 . 6 . 1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 8 Haziran 1978 günlü 156 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve bu eğitim kuruluşunun Kadro kanunu tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 12 Haziran 1978 günlü ve 258 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 16 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza
havale edilen teklif, Komisyonumuzun 19 Haziran 1978 günlü toplantısında Devlet Bakanı Ahmet Şener,
Milli Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edilmiştir.
7334 sayılı Yasa ile akademiler, Türk eğitim hizmetine katılmışlardır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri, dört yıllık lisans ve lisans üstü öğrenimi ile öğrencilerini, işletme, ekonomi, sosyal ve idari ilimler alan
larında yetiştirmektedir. Günümüzde, ticari ve endüstriyel işletmecilik çalışmaları artmakta olan ülkemizde,
Devlet ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve işletmecilik gibi ihtisas elemanlarına olan gereksinmeleri de
bu kuruluşlarca sağlanmaktadır.
Başkent Ankara'nın doğusunda ve özellikle Doğu Karadeniz şeridinde pek çok gereksinme duyulduğu
halde bugüne kadar bir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrenime açılmamıştır.
Doğu Karadeniz şeridinde, ekonomik açıdan ileri bir düzeye ulaşmış olan Karadeniz ilinde ekonomiye
bilimsel yönlendirmeyi verebilecek bir öğrenim kurumunun açılmasını öngören bu teklifi, büyük bir gereksin
meyi karşılayacağı düşüncesi ile Komisyonumuz olumlu bulmuş ve maddelerinin müzakeresine geçmiştir.
Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri ile 1 ve 2 sayılı cetvelleri aynen
kabul etmiştir.
Yükseköğrenim çağma gelmiş binlerce öğrencinin faydalanabilmesi için teklifin bir an önce yasalaşma
sında yarar gören Komisyonumuz, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulmasını da karar altına almıştır.
îş bu raporumuz. Genel Kumlun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Trabzon
Has;an Güven
Kâtip
Niğde
A. Emre İleri

Aydın
/ Cenap Ege

Başkaııvekili
Zonguldak
A. Demir Yüce

Sözcü
Balıkesir
Nejat Sarlıcah

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Toplantıda Bulunamadı.

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda Bulunamadı

Neşet

Bolu
Akmandor

C. Bşk. S. Ü.
Zeyyat Baykara

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıda Bulunamadı.
İmzada bulunamadı.

Kars
Muzaffer Şâmiloğlu
Toplantıda Bulunamadı.

Konya
Mukbil A bay

Ordu
İdris Gi'ırsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda Bulunamadı.

Tabii Üye
Söz hakkım saklıdır.
Suphi Karaman

C. Senatosu
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TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER'İN I MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
TEKLİFİ
Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu
Teklifi

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin
Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu
Teklifi

MADDE 1. — 7334 sayın Kanuna göre Trabzon
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi açılmıştır.

MADDE 1. — 7334 sayılı Kanuna göre Trabzon
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi açılmıştır.

MADDE 2. — Trabzon'da açılan İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi için ilişik (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar 24.2.1970 gün ve 1235 saydı
Kadro Kanununa bağb (1) saydı cetvelle (Trabzon
İktisadi ve Ticari İHmJer Akademisi) başlığı altında
eklenmiştir.

MADDE 2. — Trabzon'da açılan İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi için ffişflc (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar 24.2.1970 gün ve 1235 sayılı
Kadro Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele (Trabzon
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) başlığı altında
eklenmiştir.
Bu Kanuna bağh (1) sayın cetvelde gösterilen
kadrolardan (2) saydı cetvelde bulunanlar, Akademi
Başkanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca ser
best bırakdabifir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurura yürütür.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
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MİLLİ EĞİTİM - GENÇLİK VE SPOR VE
KÜLTÜR KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açı
lışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu Teklifi

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açı
lışı ve Bu Eğitim Kuruluşunun Kadro Kanunu Teklifi

MADDE 1. — MiBet Meclisince kabul edüen 1 ncİ
madde aynen kabul edünâştir.

MADDE K — Millet MecMa metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmişta*.

MADDE 2. — Mille* Meclisince kabul edikn 2 nci
madde aynen kabul edâraişbr.

MADDE 2. — Mifiet Mectisi metninin 2 nci
maddesi aynen kflbnl edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edikn 3 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — MiBet Meclisi metnini» 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — MiDet Meclisince kabul edilen 4 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca (1) ve (2) saydı cetveller aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Minet MecSsi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca (1) ve (2) saydı cetveller aynen
kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 792)

—7
MÎLLET MECLÎSİNÎN KABUL ETTÎGİ
METNE BAĞLI CETVELLER
(2) SAYILI CETVEL

Trabzon İktisadi ve Ticari Mimler. Akademisi
(1) SAYILI CETVEL
Görevin Adı

Görevin Adı

D.

Adet

1
2

10
2
2
2

D. Adet

Profesör
Doçent
»
»
Asistan
>x
»
»
Okutman
»
Uzman
»
»

20
6
5
5
10
10
15
15
5
4
5
3
3
3
2

Profesör
Doçent
»
»
Asistan

Okutman
Uzman

3
4
5
6
7
8
5
6
3
4
5
6
7

5
5
5
5
2
2
5
3
3
3
2

56
111

!>-••«
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Topiant,: ı? CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 793
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20
nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan Komisyonları raporları (M. Melisi : 1/94; (C. Senatosu :
1/561)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 104)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1422

7.6.

1978

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edi
len, 4792 say ıh Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasansı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkanı

Not : Bu tasarı 22 . 2 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona
6 . 6 . 1978 tarihli 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek
kabul
sı : 104).

havale edilmiş ve Genel
edilmiştir. (Millet Meclisi

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-235 \03369

Kurulun
S. Sayı

20 . 4 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
20 . 2 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

— 2 —
GENEL GEREKÇE
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri gidermek, Ku
rumun işlerliğini sağlamak, yönetiminde bu kurumdan aylık ve gelir almakta olan ve hayli kabarık bir sa
yıya ulaşan işçi emeklileri ile dul ve yetimler'in de söz sahibi olmalarını temin etmek, ayrıca, Sosyal Sigor
talar fonlarının rantabl bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere aşağıdaki madde gerekçelerinde izah edildiği
veçhile gerekli değişikliklerin yapılması uygun ve yararlı görülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu maddede yapılan değişiklik ile Yönetim Kurulunun en yüksek karar organı olduğu belir
lenmiş, teşekkül tarzında da üye sayısında herhangi bir değişiklik yapılmadan Genel Müdürün Yönetim
Kurulunun başkam olduğu zikredilerek 23 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna giren memur temsilcisi yerine
Kurumdan gelir ve aylık almakta olan ve sayıları 300 000'i aşan ve gittikçe artmakta olan kimseleri temsiien son zamanlarda vuku bulan kesif müracaatlar da dikkate alınarak bunların bir temsilcisine de yer veril
miştir.
Ayrıca Genel Müdürün olmadığı zamanlarda toplantılara, kendisine vekâlet eden Genel Müdür Yardım
cısının başkanlık yapması hükme bağlanmıştır.
Madde 2. — Bu madde ile Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta kolları için ayıracağı yedek akçaları ne
rede ve nasıl işleteceğine dair hükümleri ihtiva eden 4792 sayılı Kanunun 20 nci maddesine sigorta emekli
lerinin de mesken kredisinden yararlandırılmalarım, ayrıca tüzelkişiliği haiz müesseseler kurmak ve güvenilir
ve kâr getirici müessese ile şirketlere iştirakte bulunmak suretiyle fonların daha iyi değerlendirilmesini sağ
lamak için gerekli ilaveler yapılmış bulunmaktadır.
Geçici Madde — Bu madde ile kanunun yayımlandığı anda Yönetim Kurulunda görev yapmakta olanla
rın görevlerine devam etmesi olanağı sağlanmış bulunmaktadır.
Madde 3. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini hükme bağlamaktadır.
Madde 4. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmektedir.

CUMHURİYET SENATOSU
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

8.6,

Sıra Sayısı
M. M. C. S.
104

1978

ÖZETİ
4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla.
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 7 Eylül 1978
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. — Sosyal İşler Komisyonu
2. — Bütçe ve Plan Komisyonu
Gündeme
19 . 6 . 1978

10 gün işin niteliğine göre
10 gün işin niteliğine göre

C. Senatosu
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Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Sosyal İşler Komisyonu
Esas No. : 1/561
Karar No. : 3

13 . 6 . 1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1978 tarihli 154 noü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen,
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komis
yonumuzun 13 . 6 . 1978 tarihli toplantısında görüşüldü.
Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin
yanlarından sonra, Komisyonumuz :

tamamlayıcı be-

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne,
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına,
Karar vermiştir.
Komisyon Başkanı
Rize
Talât Doğan
Sözcü
İstanbul
Erdoğan Adalı
Toplantıda bulunamadı

Kâtip
Kayseri
Sami Turan
Toplantıda bulunamadı.

Bu Kanunda Sözcü
İstanbul
Solmaz Belül

Üye
Ankara
Ergün Ertem

Üye
Hatay
Kemal Kılıçoğlu

Üye
İsparta
Mustafa Gülcügil
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Kastamonu
Münif İslâmoğlu

Üye
Nevşehir
Ragıp Üner

Üye
Tabii Senatör
Sezai O'Kan

Üye
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Halil Tunç
Toplantıda bulunamadı.
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Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 88
Karar No. :

19 . 6 . 1978

Yüksek Başkanlığa
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere
dağıtılmış bulunmaktadır.
Komisyonumuz; tasarının büyük bir işçi kesimini ilgilendirdiğini, bu nedenle biran önce yasalaşmasında
yarar olduğunu gözeterek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
sını da karar altına almıştır.
Anılan tasarının, Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak, gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşmeleri
bitinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
Hasan Güven

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/561
Karar No. : 7

19 . 6 . 1978

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 6 Haziran 1978 günlü 154 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul
edilen, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10, 12 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Haziran 1978
günlü ve 1422 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığınca da 14 Haziran 1978 gününde Komisyonumuza havale edilen tasarı, Komisyonumuzun 19 Ha
ziran 1978 günlü toplantısında Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edildi.
4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun uygulamasında meydana gelen aksaklıkları gidermek
için getirilen bu tasarı ile bu kurumdan aylık ve gelir alan, sayıları hayli kabarık olan işçi, emekli, dul ve
yetimlerinin de kurum yönetiminde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, malullük ve yaş
lılık aylığı veya sürekli tam işgörmezlik geliri almakta olanlara konut kredisi verilmesi de bu tasarı ile getiril
mektedir. Ayrıca, bu tasarı ile getirilen bir diğer yenilik de, sosyal sigortalar fonlarının rantabl bir şekilde işle
mesini sağlamak için, kurumun, kendisine bağlı, tüzelkişiliğine sahip müesseseler kurması veya Devlet Sa
nayi ve îşçi Yatırım Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankasınca güve
nilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi müessese ve şirkete ortak olmasının sağlanmasıdır.
Getirilen bu yeniliklerle kuruma işlerlik sağlanacağını gözeten Komisyonumuz,
mış ve maddelerinin müzakeresine geçmiştir.
C. Senatosu
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tasarıyı olumlu karşıla

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komisyonumuz, tasarının büyük işçi kesimini ilgilendirdiğini, bu nedenle biran önce yasalaşmasında ya
rar olduğunu gözeterek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda
istemde bulunulmasını
da karar altına almıştır.
işbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı.ile sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Hasan Güven
Muhalifim
Nejat Sarhcalı
Ahmet Demir Yüce
Kâtip
Niğde
Abdullah Emre İleri
Aydın
Muhalifim
iskender Cenap Ege

Afyonkarahisar
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Toplantıda bulunamadı.

Neş'et

Ankara
Yiğit Köker
Toplantıda bulunamadı.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Zeyyat Baykara

Bolu
Akmandor

Erzincan
Niyazi Unsal
Toplantıya katıldı
İmzada bulunamadı.

Kars
Muzaffer Şamiloğlu
Toplantıda bulunamadı.

Konya
Mukbil Abay

Ordu
İdris Gürsoy

Samsun
Bahri Cömert
Toplantıda bulunamadı.

Tabii Üye
Suphi Karaman

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı hakkındaki muhalefet şerhimiz.
1. SSK mu bugün Türkiye'nin en büyük sosyal güvenlik kurumudur.
2. Bu kurumun gelişmişliği muvacehesinde, yeniden revize edilmesi muhakkak ki bir zarurettir.
3. Bu işçi kesiminin de, başka kesimlerin de senelerden beri izhar ettikleri arzulardır.
4. 4792 sayılı Kanunu tümü ile ele alıp, yeni bir kanun tasarısı getirmek gerekirken, sadece 10 ve 20 nci
maddelerinin (Yani iki maddesinin) değiştirilmeye tabi tutulmasını uygun bulmamaktayız.
5. Getirilen yeni değişikliklerin bazılarını makul karşılamamak mümkün değildir. Kanunun tümü ile
ele alınması ve ahenkli bir tarzda bu değişikliklerin yapılması daha uygun olurdu.
6. 4792 sayılı Kanunun senelerdir tenkid edilen hükümlerinden biri de «SSK her sigorta kolu için ayı
racağı yedek akçeleri; Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak.» hükmüdür. Bu hükmün yeni
tasanda muhafaza edilmesinin de gereği anlaşılmamıştır.
Zonguldak
Ahmet Demir Yüce

C. Senatosu

İskender

Aydın
Cenap Ege

(S. Sayısı : 793)

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10
ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Tasarısı

4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10,
12 ve 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine
ve Bu
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı
olup Kurumun en yüksek yönetim ve karar sorumlu
luğunu taşır.
Yönetim Kurulu bir başkan ile yedi üyeden olu
şur.
İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının önerisi üzeri
ne ortak karar ile atanır. Bunlardan birinin iş hekim
liği, diğerinin de sigorta, iş hukuku veya sosyal eko
nomi konularından birinde yetkili kimse olması şart
tır.

MADDE 1. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 5565 sayılı Kanunla değişik 10 ncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 10. — Yönetim Kurulu bir karar organı
olup, kurumun en yüksek yönetim ve karar sorum
luluğunu taşır.
Yönetim Kurulu bir Başkan ile dokuz üyeden olu
şur.
İki üye Sosyal Güvenlik Bakanının, bir üye Ma
liye Bakanının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun
kararı ile atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca öneri
lecek üyelerden birinin iş hekimliği, diğerinin de si
gorta, iş hukuku veya sosyal ekonomi konularından
birinde yetkili kimseler olmaları şarttır.
İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel
Kurulda kendi temsilcileri tarafından seçilir.
Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil
eden bir üye; Genel Kurulda, kendi temsilcileri ara
sından ve bu temsilciler ile işçileri temsil eden üyeler
tarafından seçilir.

İşçi ve işverenleri temsil eden ikişer üye Genel
Kurulca seçilir.
Kurumdan aylık ve gelir almakta olanlardan en
çok sayıda üyeyi temsil eden kuruluşun yetkili mer
kez yönetim kurulunca gösterilecek bir üyede aylık
ve gelir almakta olanları temsil etmek üzere Sosyal
Güvenlik Bakanınca Yönetim Kuruluna atanır.
Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Ge
nel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür Ve
kili Kurula başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Ortak kararla atananlardan süresi bitenler yeni
den atanabilir. Seçimle gelenler ancak üstüste 2 dev
re seçilebilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde
herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona
erenlerin yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya
seçilmiş bulunan yedekler getirilmek suretiyle doldu
rulur. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üye
nin görev süresini tamamlarlar.
Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari
5 üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başka
nın olduğu taraf çoğunlukta sayılır.
Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin üc
retlerinden Yönetim Kurulu Kararı ile kesinti ya
pılır.»

C. Senatosu

Kurumda çalışanları temsil eden bir üyenin seçi
mi, bir yönetmelikle düzenlenir.
Genel Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır.
Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdür
Yardımcısı Kurula Başkanlık eder.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl
dır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilir veya seçile
bilirler. Atama ve seçim dönemi içerisinde herhangi
bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin
yerleri aynı usulle yenileri atanmak veya seçilmiş bu
lunan yedekler getirilmek suretiyle doldurulur. Bu
şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev
süresini tamamlarlar.
Yönetim Kurulu haftada en az bir kez, asgari 6
üye ile toplanır. Toplantıya katılan üyelerin çoğun
luğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın
olduğu taraf çoğunlukta sayılır.
Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin
ücretlerinden Yönetim Kurulu Yönetmeliğine göre
kesinti yapılır.
(S. Sayısı : 793)
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE

PLAN KOMİSYONUNUN
ETTİĞİ METİN

KABUL

4792 Saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10,
12 ve 20 nci Maddelerinin
Değiştirilmesine
ve Bu
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı

4792 Saydı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 10,
12 ve 20 nci Maddelerinin
Değiştirilmesine
ve Bu
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

metninin 1 nci

MADDE 1. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 793)

metninin 1 nci

Hükümetin Teklifi

Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin
MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki (D)
bendi eklenmiştir.
D) Kurumdan malullük, yaşlılık aylığı ve sü
rekli işgörmezlik geliri almakta olanlardan en çok
sayıda üyeyi temsil ettiği Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca belirlenen kuruluş tarafından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe gö
re seçilecek 10 üyeden,

MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

MADDE 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun 344 sayılı Kanunla değişik 20 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu her
sigorta kolu için ayıracağı yedek akçaları :
a) Milli bankalara yatırmak,
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere
yatırmak,

Madde 20. — Sosyal Sigortalar Kurumu her si
gorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri;
a) Milli bankalara yatırmak,
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere
yatırmak,

c) Gayrimenkullere yatırmak,
d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaşlılık
aylığı veya sürekli tam işgöremezîik geliri almakta
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci
derecede ipoteği karşılığında, gayrimenkul değerinin
% 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak,

c) Gayrimenkullere yatırmak,
d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaşlı
lık aylığı veya sürekli tam işgöremezîik geliri almakta
olanlara konut yapımı için ve bu konutların birinci
derecede ipoteği karşılığında, gayrimenkul değerinin
% 90 miktarında, ilgili yönetmeliğinde belirtilecek
esaslar dahilinde en çok (20) yıl vadeli ikrazda bu
lunmak,

e) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, görev
ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde be
lirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve İşçi Ya
tının Bankası ve Sınai Kalkınma ve Yatırım Banka
sınca güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi
müessese ve şirkete iştirakte bulunmak,

e) Kuruluşları, çalışma konuları, organları, gö
rev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerinde
belirtilen ve kendisine bağlı olmak üzere tüzelkişiliği
haiz müesseseler kurmak, Devlet Sanayi ve îşçi Yatı
rım Bankası ve Devlet Planlama Teşkilâtınca güveni
lir ve kârlı olacağı belirtilen öncelikle ara ve yatıran
malları üretimine yönelik ve sermayesinin % 51'i
kamu kesimine ait olacak şekilde kuruluşlara katıl
mak veya Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankasınca
güvenilir ve kârlı olacağı belirtilen her nevi müesse
se ve şirkete iştirakte bulunmak,
Suretiyle işletir.

Suretiyle işletir.
Bu karşühklarm en çok % 40'ı (b) fıkrasında
% 25'i (d) fıkrasında ve % 15'i (e) fıkrasında yazılı
olan konulara yatırılır.
(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı kurum
lehine tesis edilen İpoteklerin paraya çevrilmesinde
4947 sayılı Kanunun 15 - 25 nci maddeleri hüküm
leri uygulanır.»

(e) fıkrasındaki konular Bakanlar Kurulu K a r a n
ile yürütülür.
Bu karşılıkların en çok % 40'ı (b) fıkrasında,
% 25'i (d) fıkrasında ve % 15'i (e) fıkrasında yazılı
olan konulara yatırılır.
(d) fıkrasında belirtilen yatıranlara karşı Kuram
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde
4947 sayılı Kanunun 15 - 25 nci maddeleri hükümleri
uygulanır.

C. Senatosu

(S. Sayısı : 793)
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Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
MADDE 2. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — MiUet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

metninin 2 nci

metninin 3 ncü

C, Senatosu

Bütçe ve Plan Komisyonunum Kabul Ettiği Metin
MADDE 2. — MiUet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir:

metninin 2 nci

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 nctt
maddesi aynen kabul edilmiştir^

(S. Sayış] : 793 ,
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Millet Meclisinin Kabul Ettiği Metin

Hükümetin Teklifi

MADDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiş
tir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunda öngörülen
yönetmelikler en geç üç ay içinde ilgili Bakanlıkça ya
yınlanır.
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yap
makta olanlar süreleri doluncaya kadar görevlerine
devam ederler.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
yapmakta olanlar süreleri doluncaya kadar görevle
rine devam ederler.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürülüğe girer,

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.

C. Senatosu
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Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin

Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
M A D D E 4. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

-

metninin 4 ncü

MADDE 4. — Millet

Meclisi

metninin 4 ncü

maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ M A D D E 1. — Millet Meclisi metninin
1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE I. — Millet Meclisi metninin
geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ M A D D E 2. — Millet Meclisi metninin
2 nci geçici maddeyi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin
geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

M A D D E 5. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

M A D D E 5. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir.

M A D D E 6. — Millet Meclisi
maddesi aynen kabul edilmiştir;

metninin 5 nci

|
metninin 6 ncı i
M A D D E 6. — Millet Meclisi
| maddesi aynen kabul edilmiştir.

»»
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metninin 5 nci

metninin 6 ncı

