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ren kanun teklifleri, Yozgat Milletvekili Mev-
lüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hâkim, Sav
cı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay 
üyeleri, Anayasa Mahkemesi raportör, Danıştay 
raportör, kanunsözcüsü ve başyardımcıları ile 
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Sayfa 
Değiştirilmesine Bazı Maddeler Eklenmesi
ne ve 20l nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih 
Eryıîdız'ın, 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 nci 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/183, 2/382) (S. Sayısı : 259) 571:592,602:605 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ile 4 arkadaşının, içel Milletvekili Süley
man Şimşek'in, 657 sayılı Kanunun 1897 sa
yılı Kanun ile değişik 36 nci maddesinin or
tak hükümler kısmının (A) bendinin yeniden 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Başkan Cahit Karakaş, 10 . 2 . 1979 tarihli 48 nci 

Birleşimin kapanışı sırasında Başkanlık kürsüsüne va
ki tecavüz nedeniyle üzüntülerini bildiren kısa bir ko
nuşma yaptı. 

Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 arka
daşının; Danıştay kararlarını uygulamayarak Anaya
sa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Köy İş
leri ve Koopertiifler Bakanı Ali Topuz hakkında 
(11/48), 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının; 
Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflarda bu
lunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında, (11/49), 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Meh
met Can haklarında, (11/50) ve 

İçel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; Anaya
sa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında, (11/51) birer Gensoru açılma
sına ilişkin önergeleri okundu; gündeme alınıp alın
maması hususundaki görüşmelerin 14 . 2 . 1979 Çar
şamba günü yapılması kabul edildi. 

Sayfa 
düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayı
sı : 140) 592:599 

5. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel, C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Ko
caman, İstanbul Milletvekili Fehmi Cuma-
Iıoğlu, İstanbul Milletvekili Turan Kocal, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 ar
kadaşının; Seçimler/in Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 ta
rih ve 298 sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/685) (S. Sayısı : 284) 599: 

601 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının; 
Türk Parasının değerini ayarlama (Devalüasyon) ka
rarlarını zamanından önce açıklayarak bazı kimsele
re haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu hakkında, (11/32) -ve 

Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 arkada
şının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zamanında 
almayarak Devlet otoritesin1! zayıflattığı, ülkede can 
ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu hakkında (11/33) birer Gensoru açılmasına 
ilişkin önergelerinin gündeme alınması reddolıındu. 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 arka
daşının; tutum ye girişimleriyle Tür'k kültürünü ve 
dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Ahmet 
Taner Kışlalı hakkında (11/34) bir Gensoru açılma
sına ilişkin önergesi üzerinde de bir süre görüşüldü, 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arka
daşının, 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 sayılı Belediye Ge
lirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin ka
nun teklifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 
aynı kanuna ek kanun teklifinin (2/686, 2/215) (S. 
Sayılı : 282) görüşülmesi tamamlanarak maddeleri 
kabul olundu; tümü açık oya sunuldu; oyların ayrı
mı sonunda kabul edildiği açıklandı. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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12 Şubat 1979 Pazartesi günü saat 15.0O'te topla
nılmak üzere birleşime (12 . 2 . 1979) saat 06.3l'de 
son verildi. 

Başkan 
Cahit Karakas 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 
Divan Üyesi 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Gören t aş 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

No. : 44 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

112 . 2 . 1979 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs

tanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 

dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/450) 

2. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Bingöl ilindeki elektrik arızasına ilişkin Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/451) 

3. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Fransa 
gezisine katılan heyete ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi. (7/452) 

4. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Kara
yolları Genel Müdürlüğünce Göflova Kasalbası aley
hine açılan tazminat davasına ilişkin Bayındırlık Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/453) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, De-
mirel ve Ecevit Hükümetleri dönemindeki memur 
kadrolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından yazılı soru önergesi. (7/454) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saal i : İS.OOı 
BAŞKAN : Başkanvek (i Ali' Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERt : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini rçıyorum. 

III. —« YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin salondı bulunduklarını yük
sek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen sayın üye 

var mı?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın üyeler, 224 sayın üyenin bulunduğu tespit 

edilmiştir. 
Efendim, saat 17.00'de toplanmak üzere Birleşime 

ara veriyorum. (Alkışlar) 
Kapanma saati : 16.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma! saati : 17.00! 

BAŞKAN : BaşkartvefcÜi A l Fuatf Eyüboğhı 

DİVAN ÜYELERİ ; IsmaM Hakkı Öztarurf (Adana), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — MiılHet Meclislinin 50 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- j BAŞKAN — Yoklama işlem1! bitmiştir. 
pılacaktır; sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük- Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. Sayın üyelerin gündem dışı söz isteği vardır; fa-

Adana ilinden başlıyoruz. kat zaman hayli geçtiği için yerine getiremeyeceğim. 
(Yoklama yapıldı.) Arkadaşlıarırndan özür dilerim. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 

1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlastırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner .Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme (11/34) 

BAŞKAN Gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin «Özel gündem» kısmına geçiyoruz. 

Özel gündem kısmının 1 noi sırasında yer alan 11/34 
esas numaralı, Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref
oğlu ve ,9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk 
kültürünü ve dilini yozlastırdığı iddiasıyla Kültür Ba
kanı Ahmet Taner Kışlalı hakkında, Anayasanın 89 
ncu Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Geçen birleşimde önerge sahibi ve gruplar adına 
2 sayın üye konuşmuştu. Gruplar adına söz isteyen 
başka sayın üye var mı?.. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Kösoğlu, Cumhnuriyet Halk Partisi 
Gru'bu adına Sayın Mustafa Gazalcı. 

Sayın Kösoğlu, buyurun efendim. 

Söz süreniz 20 dakikadır Sayın Kösoğlu. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına hepini'zti 
saygıyla sel amlıyorum. 

Adalet Partili arkadaşlarımız tarafından verilen 
Gensoruda Kültür Bakanlığının, Türk kültürünü ve 
Türk 'dilini yozlastırdığı iteri sürülmekte ve bu sebep
le Sayın Bakan hakkında Gensoru açılması istenmek
tedir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partfei Hüküme
tinin Kültür Bakanlığının, Türk kültürünü yozlaştırıp 
yozlaştırmadığı meselesine bakarken, önce genel ola
rak Cumhuriyet Hlak Partisi Hükümetinin kültür an
layışından, milli kültüre bakış tarzından kı'saca söz 
etmek gerekecektir. 

Sayın Bakanın bu kürsüde de daha önceki Genso
ru ve diğer müzakerelerde yapmış olduğu konuşma
larından ve yayınlamış olduğu yazılardafn anlıyoruz 
ki, kendisi tarihi köklerine dayanan, geçmiş 1000 yıl
lık ürünlerin bir muhas'salası halinde günümüze inti
kal eden bir kültür anlayışından, değerler bütünün
den çok, sınıf kavramına dayanan ve kültür taşıyıcı 
Sosyal bilim olarak 'sınıfı kabul eden bir kültür anla
yışına sahip. Yani kültürü yaratan sosyal zümre olarak 
sınıflan kabul eden, bu sebeple de sınıfçı ve uluslar
arası bir telakkiye sahip olan bugünkü Cumhuriyet 
Halk Parfliisi Hükümetinin Kültür Bakanının, milli 
kültürümüzü tahrip edip etmediğini 'görüşeceğiz. 

— 544 — 
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Milli kültür kavramının 'toptan inkârı manasında 
olan böyle bir kültür anlayışına sahip Sayın Bakanın, 
milli ıkültürümüze hizmet eden bir çalışma içerisine 
gireceğini beklemek, bizim için mümkün değildir. 
Nitekim, bugüne kadarki çalışmalarında, milli kültü
rümüzün • tariiih'i kaynaklarına hiçbir vesile ile el uza
tılmamış, Türk kültürünün milli değerleri, günümüz 
nes'fflerlne intikal ettirilmemiş, onlar, çağımız anlayışı 
içerisinde yeni yorumlara kavuşturulmamış yahut en 
azından bunun imkânlarını hazırlayıcı M i kamette bîr 
çalışmaya girişiılmemiştir. 

Kültür Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin diğer bakanlıklarının yaptığı gibi, güvenoyu 
aldığından itibaren ilk iş olarak Kültür Bakanlığı 
bünyesindeki memur kıyımı hareketini sürdürmüştür. 
Eğer, bir hükümetin başbakanlığınldan; «Bakanlığı-
nrzidalki memurları şöyle şöyle tasfiye edin» diye biır 
talimat çıkarsa, o başbakanın nezaretindeki bakanlık
ların da icraatının elbette ki bu tasfiye planı istika
metinde gelişeceğini düşünmek ve görmek tabii ola-
cak!tiı\ 

Kültür Bakanlığında da, diğer birçok bakanlıklar-
da yapıldığı gibi, kendilerinin tayin etmediği en üst 
kademedeki devlet memurlarından odacılara kadar 
sürgünler yapılmış, işiten atılma işlemleri sürdürül
müştür. Bütün bunlar yapılırken, Kültür Bakanlığın
da daha önce teşekkül ettirilmiş olan heyetler feshe
dilip, yerine yeni heyetler kurulurken, yeni atamalar 
yapılırken, daima ve hassasiyetle anlayış olarak milli 
kültürü reddeden, belli bir ideolojinin mensupları ter
cih edilmiştir. Elbette ki bu ideolojinin mensupların
dan teşekkül edecek heyetlerden milli kültüre, Türk 
kültürüne herhangi bir hizmet »beklemek mümkün ol
mayacaktı ve olmadı. 

Sayın milletvekilleri, inşallah bütçede Kültür Ba
kanlığını görüşürken de ifade edeceğiz; esasen Kültür 
Bakanlığının 'bereket versin ki Türk kültür hayatı üze
rinde fazlaca bir mües&iriyeti yoktur. Kültür hayatına 
müessir olan TRT konusunda, Kültür Bakanlığının 
hiçbir nüfuzu ve inisiyatifi yoktur. Yazılı yayın organ
lar ı, mevkuteler ve kitaplar konusunda Kültür Bakan
lığının hiçbir iriisyaltif ve selaMyeti ve imkânı yoktur. 
Sinemalar konusunlda hiçbir inisyatifi ve selahiyetıi 
yoktur. Kültürü oluşturan bu vasıtalar karşısında hiç
bir hukuki imkâna sahip olmayan Bakanlığın, kültü
rümüzü tahrip etmek konusunda da yapacağı fazla 
bir şey olamamıştır. Ancak, Beş Yıllık Planda da,, 
kitap neşriyatımın, Türk kültürünün gelişmesi istika
metinde destekleneceği beyanlarını okumuşken, bugün 
kitap piyasasını kasıp kavuran kâğıt buhranı karşısın

da Kültür Bakanlığımın tek bir söz bile söylemek im
kânına kavuşamadığını yahut bir temennide olsun 
bulunmadığını ifade etmek istiyorum. 

j Bu arada, yıllardan beri Devletimizin himayesin
den mahrum olan, bir köşeye itilmiş olan Türk müzi
ğine yeniden geçmiş hükümetler zamanında el 
atılmış ve Türk müziği KoniserVatuvarının ku
rulmuş olması karşısında bugünkü Kültür Ba
kanının, bugünkü Hükümetin Kültür Balkanı
nın yaptığı şey, sadece bu konservatuvarda 
görev almış olan ve uzun yılarını, emciklerini 
Türk musikîsi uğruna sarf etmiş olan birtakım değerli 
öğretim üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak olmuş
tur. Kala kala Kültür 'Bakanlığınım elinde Devlet 
Operası, Balesi ve Kotaseıvatuvarı katmaktadır ki, 
bunlarla da Türk kültürüne ne ölçüde hizmet edebi
leceğini bu müesseselesin yıllık çalışmalarimda ve 
programlarında görmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, önergede Türk kültürünü 
tahripten bahsedilmektedir. Bu arada Sayın KüMr 
Bakanının kültürü oluşturan müesseselerden biri o'îa-
rak sinemada sansürü kaldıracağım ifade etmesi, ko
nu bakımından calibi dikkattir. Bakanlığının ilk gün
lerinde kendisini ziyaret elden bir heyete Türk sine
masından ve tiyatrosundan sansürü kaldıracağını be
yan ettikten ve bu beyan gazetelerde inltişar ettikten 
hemen sonra, ertesi gün Devlet Tiyatrolarında Emine 
Işınsu'nun bir eserinin oynanmasını süratle yasakla
mıştır. Şimdi de seks filmlerine varıncaya kadar her 
türlü filmin Türk sinemasında rahatlıkla göslterilebi-
ceğini ve sansürün kaldırılacağını İfade etmektedir 
ki, bu da gen© başta kısaca ifade etmiş olduğum bu 
Hükümetin genel olarak mili kültür anlayışının bir 
ifadesi olmak bakımımdan önemlidir. 

Önergedeki ikinci nokta Kültür Bakanlığının dili 
yozlaştırdığı hususudur. Bu konuda Kültür Bakanlı
ğımın elinde imkânlar olsaydı, bu anlayış içerisinde, 
dili sonuna kadar yozîaştıraoağından ben de eminim. 
Ama başta ifade ettiğim gilbi, bereket versin kli, Kül
tür Bakanlığı dili yozlaştırmak konusunda, (2) sayısı
nı atacak çıkarabilmiş olduğu «Ulusal kültür» - mili 
'kültürü kaldırıp, «Ulusal kültür» - adıyla neşrettiği bir 
yayın organından başka bir imkâna sahip değildir. 
Ancak dil konusunlda, ki dil konusu derken, aynı za
manda bunun milli kültür konusu olduğunu biliyoruz, 
dil konusunda eBnde olmayan imkânsızlıklardan ötürü 
bir şey yapamamış olmakla beraber, savuöduMaırı 
zihniyete, dil konusundaki tutumlarına işaret etmek 
isterim. 
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Değerli üyeler, dil mücerret birtakım manaları ta-
şıya kalıplardan ibaret değildir. Dil binlerce yıl içeri-
sıirida Türk kültürünü oluşturan ve omun milli muh
tevalarını taşıyan bir canlı uzviyet gibidir. Bunu tah
rip etmek, bunu yozlaştırmak, bunu iptidai bir dil 
Halline getirmek aynı zamanda Türk kültürüne karşı 
açılmış bir savaş olarak telakki edilmelidir. 

Daha önce de 'bu kürsüde yaratığımız görüşmeler
de Sayım Cumhuriyet Halk Paritili üyelerden ve Ba
kandan dil konusunda samimiyetle bazı soruların ce
vaplarımı araştırmalarını istemiştik. Şimdi jfade ede
ceğim noktalarda da muhtemelen bizdem sonra kür
süye çıkacak olan Sayın Kültür Başkanından, ifade 
edeceğim noktalara cevap vermesini istirham .edece
ğim. Kesin olarak bildiğimiz bir nokta vardır ki, Türk 
dillinde sadeleştirme hareketleri Osmanlı împaraforlu-
ğu devresinde başlarken Türk dilinin gramerimi ya
bancı gramerlerden kurtarmak ve Türk dilinde birkaç 
asırdır görülmekte olan yazı dili ile konuşma »d'i'li ara
sındaki farklılığı kaldırarak birliği temin örmek gay
retine matuf ve bu gaye ile çıkan sadeleştirme hare
ketleri, Türkçe karşılıkları olan, en ince nüanslarına 
kadar manaları kaybetmeden Türkçe karşılıkları bulu
nabilen yabancı kelimeleri de Türk dilinden çıkarma
yı ve yerine halki'mızın kullanmış olduğu, kültür kay-
nayarımızda geçm'îş bulunan Türkçe kelimeleri ika
me etme hareketi halinde gelişmiş tir. 

•Ancak, bu hareketin temel karakterinde zorlama 
yoktur, Devlet eliyle dil - yaratma diye bir keyfiyet 
yoktur .Bu hareket tamamen Türk edebiyatında bir 
dergi etrafında başlayan ve Türk düşüncesi içinde 
kendiliğinden, dilin tabii gelişmesi içinde ve tabii mü
dahaleler halinde yürümüştür. 

IBugün ise uydurmacılık olarak mütalaa ettiğimiz 
dildeki özleşme hareketleri tamamen dilin tabii yapı
sını ve tabii gelişmesini zorlayacak nitelikte, Devletin 
TRT'sinden, Türk dlili ve kültürü üzerinde bir ur gib'i 
kabarmış olan Türk Dil Kurumuna, Devletin resmi 
okullarındaki kitaplara ve Devletli yöneten bakanlara 
kadar bütün Devlet güçlerimin Türk dilini tahribe yö
neldiğini ve uydurmacılık hardkeltl'erlini sürdürdüğünü 
görmekteyiz* 

iBu meselenin temelinde bir terslik vardır aziz ar
kadaşlarımı. Türk dilinde sadeleştirme hareketleri, 
mücerret kelimelerin sadeleştirülmesi, Türkçeleştiril
mesi olarak başlamamıştır. O devredejbaşlayan siyasi 
ve kültürel millityetçlilik hareketlinlin bir parçası, bir 
unsuru 'olarak dilde milliyetçilik hareketleri başlamış
tır ve o gün büzde sadeleşımeyi savunan insanların he-
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men hepsi kültürde milliyetçiliği savunan, siyasette 
milliyetçiliği savunan insanlardı. 

Bugün, Türk dilinde meseleyi sadeleştirmenin 
ötesinde uydurmacılık noktasına getiren, Türk dilin
de ırkçılık yapanların hiçbirisinin kültürde milliyet
çilik yaptığına, süyasette milliyetçilik yaptığıma, sosyal 
hayatta milliyetçiliği savunduğuna şahit olamamakta
yız. Her şeyden önce dilde sadeleştirme taraflısı olan 
arkadaşlarımızın bu konuyu özellikle mütalaa etmesi 
gerek. Neden kültürde enternasyonalci, sımıfçı bir an
layışa sahip olduğu halde, neden siyasette miliyetçi-
liği reddettiği halde, dilde milliyetçilik bir yana, ırk
çılığı bu kadar şiddetle savunmakta olanlar vardır. 

İBu sorumun cevabını en azından iç. çellişkİlerimJizli 
halletmek bakımından vermek zorundasınız. Türk di
linde sadeleştirme hareketlerinin başladığı devrelerde 
sadeleştirme taraftarlarının hassasiyetle üzerinde 
durduğu koınulardan birisi de dünya üstündeki Türk 
dili konuşan insanlar arasımda dil birliğini, lehçe bir
liğinden de öte bir ağız birliğine kavuşturmaktı. Bu
num için İstanbul ağzı bütün dünya Türk dilinin tek 
ağzı olarak kabul edilmiş ve bumu dünya üstünde 
Türkçe konuşan bütün insanlar arasımda konuşulan 
bir ağız haline getirmek üzere sadeleştirme hareketle
riyle birlikte çalışmalar başlamıştır. 

»Bunun en meşhur örneği, Gaıstraiı İsmail Beyin 
Kırım'da çıkarmış olduğu Tercüman Gazetesi, Türk 
dünyasımın hemen her yerinde okunam, anlaşılan bir 
gazete haline gelmeye başlamıştır. Bundan maksat da 
dünya üstündeki Türk varlığının sadece genel hattı 
ile aynı dili değil, aynı lehçeyi ve aynı ağzı konuşan 
bir birlik haline getirilmesiydi. 

Rusya'daki Sovyet inkılabından sonra, 'ihtilalinden 
sıonra bildiğimiz gibi, özellikle Stalin'in milletler me
selesindeki görüşlerij ile, Rusya, Sovyetler Birliği 
hudutları içerisinde kalan ve Türk dilini konuşan 
insanlar ağız farklarına ve lehçe farklarıma göre bö
lündüler ve bu bölünmeler sadece aynı dilin birer 
lehçesi ve ağzı olarak telakki edilmedi, her blirİ ayrı 
bir dil imiş gibi telakki edilerek o günden bugüne 
onları ayrı milletler halinde oluşturmak için, ayrı dil
ler haline getirmenin gayretine düştüler. Aynı dilin 
değişik nüanslardaki lehçeleri ve ağızlan olmasına rağ
men bugün Rusya'da bir ÖZbekçenin, bir Kırgızcanın, 
bir Azericenin varlığından bahsedilmeye başlanır hale 
geldi ve bir Özbek edebiyatındam, bir Kırgız edebiya
tından, ayrı bir Azerbeycan edebiyatından bahsedilir 
oldu, 

BAŞKAN — 2 dakikanız kaldı Sayın Kösoğlu. 
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NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Türkiye'de ı 
ise, başlangıcında bütün Türkler arasındaki dil birliği- J 
ni sağlamak hedefine yönelmiş olan Türkçe sadeleş- I 
tirme hareketi, uydurukça ile, Türkçe olmayan keli- I 
melerle ve Türkç'esbnin yapısını bozara'k, bu, dünya I 
üstündeki Türk birliğinin, dil birliğinin daha da faz- I 
la bozulmasına imkân hazırlar bir istikamette geliş- I 
mistir. ^ I 

Bu yolda hizmet edenlerin, dil birliğimi bozmak is- I 
teyenlerin hangi gayeye hizmet etmekte olduklarını I 
da bir kere daha düşürtmelerinin gerektiğini ifade I 
ötmek isterim. I 

Kültürde milliliğ: savunan insanların, milli kültü- J 
rü savunan bir zihnİyetlim kültürün kaynakları ile, t 
mevcut ve gelecek nesillerin behemehal irtibatlarını I 
kurmak mecburiyetleri vardır. I 

Bugün, Halilt Ziya UşaklUgil gibi çok yakın geçmi- I 
simizin edebiyatçılarının bile eserlerini sadeleşjtirerek I 
bastırmak zorunda kalan Türk cemiyeti, çok değil bu I 
gidişle 5 - 10 yıl sonra Ömer Seyfetinleri, Refik Ha- I 
litleri hatta Bedii Fai'kleri sadeleştirerek okumak zo- I 
ruhda kalacaklardır. I 

Geçmiş kıMtüılirrnıüzün binlerce eserinim bugün kü- I 
tüpbane raflarında ancak bir uzmanlık telakki edilen I 
eski yazı ve o günkü kullanılan kelimeleri bilenlerin I 
okuyabildiği noktaya geldiğini düşünürsek, Çok değil I 
10 - 15 yıl sonra bugünkü konulmalarımızın, bugün- I 
kü edebiyat', sanat ve fikir ürünlerimizin de ancak I 
uzmanlar tarafından kütüphanelerde tetkik edilebile- I 
cek noktaya geleceğini düşünmek zorundayız. I 

Geçmiş eserlerimizin hiçbirisi, 1500 yıllık kültürü- I 
müzün hiçbir eseri bugünkü nesillerimizin istifadesi- I 
ne sunulamadığına göre, 5 - 1 0 yıl sonra nesiller ara- I 
sında ainlaşmia irtibatımın kopacağını da, bugünün I 
edebiyat, sanat ve fikir ürünlerinin de o günkü nesil- I 
lere 15 yıl sonraki nesillere artık hitap edemez ulaca- I 
gına bugünden peşin olarak bakabiliriz. I 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kösüğlu lütfen. I 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Kül- I 

tür Bakanı, Bakanlığa ilk geldiği günlerde, Türk kül- I 
türünün gelişmelerini özerk müesseselere devrederek I 
Kültür Bakanlığının lağvına kadar gideceğini ifade I 
dtmişierdi. Bu Anayasaya aykırı bir tanımdır. Çünkü I 
Anayasalda sarih olarak kültür planlaması yapılacağı I 
ve bunun da Hükümete ait bir fonksiyon olduğu ifa- I 
de edilmektedir. j 

Ancak, bugünkü halliyle itiraf edeyim ki, ben de I 
Kültür Bakanlığımın lüzumsuz bir bakanlık olduğunu I 
ve hiçbir fonksiyona sabip olmadığının, hiçbir tesir | 
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ve imkâna sahip olmadığının Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin Kültür Bakanlığınca da bir kere da
ha ispat edilmiş olduğumun müşalhadesi içerisindeyim. 

Zihniyetiniz, bu zihniyet; milli kültürü temelden 
reddeden bu zihniyetten, esasen milli kültüre hizmet 
beklemek bizim anlayışımıza sığmayacak. Ancak, el
deki imkânları ile bile, hiç değilse miilü kültürün bazı 
temel kaynaklarını bugünkü nesillere intikal ettirecek 
tarzda, Türk kültürünün milli kaynaklarıyla bugün
kü nesillerin irîiJbaltını kuracak tarzda köklü neşriyata 
girme imkânları vardı hiç değilse bunu yapabilirler
di. Bugüne kadar bunu da yapmamışlardır. 

BAŞKAN — Bağlayıinız Sayın Kösoğlu. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bönden ön

ce dün konuşan Adalet Partili arkadaşım, Devlet Ti
yatrolarında temsil edilmekte olan eserlerin isimlerin
den bahsetti; o eserlerin muhteva itibariyle de milli 
kültürle ne ölçüde ilgili olduğunu hepimiz biîmekte-

Biz meselenin, özellikle dil balkımınidan bu Mec
liste enline, boyuna tartışılması gerektiğine ve MecM-
mizin dış tesirlerden uzak, kendi arasımda bu konuda 
bir anlayış birliğine varması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu sebeple de konunun bir Gensoru çerçevesinde gün
deme alınmasından yanayız ve Gensoruya müspet oy 
kullanacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (MHP •ve AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Kösoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayım Mus
tafa Gazalcı; buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Gazalcı, süreniz 20 dakika efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA GAZALCI 

(Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kır
şehir Milletvekili Sayın Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar
kadaşının, tutum ve girişimleriyle ilgili olarak Kültür 
Bakanı Sayın Taner Kışlalı hakkında verdikleri Gen
soru üzerinde CHP Grubunun görüşlerini sunacağım. 

Konuşmama geçmeden önce muhalefet grupları 
adına görüşlerini belirten konuşmacı arkadaşlarımın 
bazı sorularına ve görüşlerine karşılık vermek istiyo
rum. 

Gensoru sahibi ve Adalet Partisi Grubu adına 
konuşan Sayın Eşrefoğlu, özellikle dilde özleşmeye 
çatmış, bunu tümden bir uydurmacılık kabul etmiş
tir. Bu arada bazı sözcükleri de saymıştır : Olanak, 
savurgan, soyut, somut, kuşku, karşın, özveri sözcük
lerinden söz etmiştir. Oysa bunlar genellikle artık tu-
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tulmuş, herkesçe kullanılan sözcüklerdir. Yani bu
gün, «olanak» yerine, «imkân» demek hem güçtür, 
hem de çocuklara belletilmesi gereksizdir. İsraf, mü
cerret, müşahhas, şüphe, fedakârlık gibi sözcükler 
söylenilmiyor artık. 

Yine Sayın Eşref oğlu dediler ki; «örneğin ve ya
nıt sözcüğü Türkçe değildir; örneğin sözcüğü Erme
nice'den gelmiştir. Eğer bunu Türkçe olduğunu kanıt
larsanız ben sözümü geri alacağım» dediler. 

İzninizle şimdi «örneğin» sözcüğünün ve «yanıt» 
sözcüğünün Türkçe olduğunu kanıtlamaya çalışaca
ğım. Profesör Doktor Doğan Aksan'ın, «Tartışılan 
Sözcükler» adlı bir yapıtı var. Bu yapıtta «örneğin» 
sözcüğünün; ilkin, ilk demek olduğu gibi, «örneğin» 
de örnek demektir. Gerçekten «in» ekinin, (in, in, un, 
ün) değişik görevleri arasında, adsoylu sözcüklerden 
niteleme belirtici sözcükler türetmek de vardır. Türk-
çede, «küçün, ilkin, kıyın, için» gibi sözcükler buna 
örnek verilebilir. 

Ünlü Türkolog Gabriel bunun Çağataycada «kör-
nek» olarak geçtiğini - tabii «örnek» ten, «örneğin» 
türemiştir - ortaya koymuştur; 1877'ide Giıb'b yayı
mı, 1759'da ve birçok eserlerde görüldüğü, Türkçe 
olduğu ortadadır. 

Hasan Eren «örnek» in başka Türk lehçelerinde 
de kullanıldığını söylemektedir. Kırgızca'da örnek, 
Kazakça'da örnek, Başakça'da örnek sözcükleri vardır. 
(AP sıralarından gürültüler) 

Yine «Dil Yazıları» adlı yapıtta «örneğin» söz
cüğünün, yani örnekten türemiş «örneğin» sözcüğü
nün Türkçe olduğuna ilişkin ve Şeyh Süleyman'ın 
Lügat-i Çağatiye ve Türki Osmaniye, 1298'de «ör
nek; model»; Türkçeden İngilizceye kitabında, nu
muneyi örnek olarak göstermiş Burhan-i Kaati. 

En güzeli, 16 ncı yüzyılda burada fotokopisi olan 
bir yazıda «örneğin» sözcüğünün geçtiği belgelen
miştir. Arkadaşıma kürsüden indikten sonra göstere
ceğim, Yani Türkçede 13 ncü, 14 ncü, 15 nci yüz
yıldan beri «'örneğin» sözcüklerinin kullanıldığı ve 
Şeyh Galip'in şiirlerinde geçtiği açıkça ortadadır. 

Şimdi «örneğin» sözcüğü üzerinde dururken, dil
de özleşmenin bir sözcük konusu olmadığını belirle
mek isterim. Kimi sözcükleri beğenmeyelbilirsiniz. 
Dil özleşmesi bir düşüncenin bir devrim anlayışının 
sonucudur. Yani dil düşünceyle ilintilidir. Dil bir 
anlaşma ve anlatma aracıdır. «Örneğin» dedi
ğimiz zaman, örnekten geldiğinden Türk çocuğu için 
karanlık değildir o, çağrışımlar getirir. Yani her kişi 
kendi anadiliyle düşünebilir. Oysa, «mesela» nın mi

salden geldiğini, tayyarenin tayyardan geldiğini bile
mez çocuk, ezberler onu, karanlıktır. Ama öztürkçe 
olan sözcük çocukta yeni düşünce alanları doğurur. 
Yani bir düşüncedir, bir üründür, yeni bir döneme 
geçmedir. Yoksa kimi sözcükler şuradan geldi, bura
dan geldi konusu değildir. Dil konusuna ileride yine 
değineceğim. (AP sıralarından gürültüler) 

Evet, yaşam savaşını veriyoruz efendim. (AP sı
ralarından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın Eşrefoğlu, işte atalarımızın 3 kıtada 
at koşturduklarından, imparatorluk, devlet kurdukla
rından söz etti. Biz dç katılıyoruz, övünüyoruz. An
cak geçmişte atalarının yaptığı ile Övünmek ve ona 
hiçbir katkıda bulunmamak çok yanlış. (AP sırala
rından gürültüler) 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Çüş, çüş. 
MUSTAFA GAZ ALCI (Devamla) — Bir ozan 

şöyle diyor... 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica ediyo

rum sayın üye. 
MUSTAFA GAZ ALCI (Devamla) — Bana «çüş» 

diyen üye arkadaşım, dinlemeyi öğrenirse sevinirim. 
BAŞKAN — Bu türlü sözü kullanamazsınız bu

rada. (CHP sıralarından gürültüler) Çok rica ediyo
rum. (CHP sıralarından «ahıra» sesleri, gürültüler) 
Çok rica ediyorum. 

MUSTAFA GAZALCr (Devamla) — Efendim, 
zamanımı... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gazalcı. Ben... 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bir üyeye 

feu hakaret yapılıyor, lütfen efendim. Ben zatıâliniz-
den istirham ediyorum efendim. (CHP sıralarından 
AP sıralarına laf atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, biraz bekleyiniz; 
şu Parlamento çalışmalarında sizin de burada müda
haleniz yersiz. Çünkü ben müdahale etmiş durum
dayken, sizin tekrar müdahale etmenize gerek yok. 
Ben müdahale ediyorum efendim. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın hatip Türkçe konuştuğu için bir şey anla
mıyorlar. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Çok rica ediyorum sayın üyeler, birbirimizi kır

makta fayda yok. 
Sayın Gazalcı bir dakika. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Efendim, 

o zaman zamanımı dikkate almanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın üye, bu türlü sözü kullanmamanızı rica 

ediyorum ve bunu geri almak, özür dilemek suretiy-
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le zabıtlardan çıkmış kabul edilmesinden yanayım. 
Lütfen sözünüzü geri alın. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
özür diliyorum, sözümü geri alıyorum. 

Yalnız hatip de maziyle iftihar etmenin anlamı 
yoktur, manası yoktur demesin. (CHP sıralarından 
gürültüler, «öyle demedi» sesleri) 

MUSTAFA GAZALCl (Devamla) —. Efendim, 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gazalcı bir daki
ka. Çok rica ediyorum sayın arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından gürültüler) O takdirde... (Elazığ Millet
vekili Faik Öztürk'ün ayağa kalkması ve AP sırala
rına doğru laf atması) 

Siz, Sayın Faik Öztürk... (Gürültüler) 
Siz mi yöneteceksiniz ^burayı ben mi yöneteceğim 

arkadaşım? Çok rica ediyorum, ben müdahale edi
yorum arkadaşlarım. Çok rica ediyorum. 

Sayın üye, bir yanlış anlama olmuştur, sizin de 
o anda hissiyatınızın böyle bir ifade kullanılmasına 
sebebiyet verdiğini anlıyorum. Teşekkür ediyorum ki, 
siz olgunluk göstererek sözünüzü geri aldınız, bu 
Meclisin örfüne uygun olarak. Arkadaşımız da böyle 
bir yanlış ifadeyi kullanmamıştır. Ben de bunu belirt
mek istiyorum. Teşekkür ederim. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCl (Devamla) — Bir ozanı

mız şöyle diyor : «Neler yapmadık şu vatan için, ki
mimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.» 

Gerçekten yurt için geçmişte de, bugün de kendi 
yaşamlarını veren insanlar var. Bir de Eşrefoğlu gibi, 
«3 kıtada at koşturduk» deyip yalnız nutuk söyle
yenler var. Ziya Gökalp'i örnek verdi özleşmeye efen
dim, «Türkçeleşmiş Türkçedir» diyerek. Aslında Ziya 
Gökalp'in yeri de Türkçeleşme, özleşme akımında 
büyüktür. Bakın ne diyor : 

«Ley sizin, şeb sizin gece bizimdir; değildir bir 
mana 3 ada muhtaç.» 

Hatta daha da ileri gidiyor, bugün varamadığı
mız noktada, «Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan oku
nur. Köylü anlar namazdaki duanın anlamını» diyor. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunu Ziya Gökalp söylüyor. Ziya Gökalp'in şiir
lerinde var. 

Ulusal küJtündıeıki Aziz Nesin'dlen, Azra Er'-
hat'tan söz etbti ve onları yerdi. Ben bir zaman Sa
bahattin Ali'den söz ettiğimde d!e bu Mecliste ba
zıları çdk çinkiin sözler kulanrnıştı. Arkadaşlar, ben 
bir Türk çocuğu olarak, Türkçeyi Türkiye'de ve 
dünyada tanıtmış bütün ünlü ozanlarımıza. saygı 

duyuyorum. Bu arada arkadaşımızın suçladığı, bo
yu ölçüsünde kitap yazan Aziz Nesin'e de, Azra Er-
hat'a.da, Yaşar Kemal'e de, Sabahattin Ali'ye de 
saygı duyuyorum ve onunla övünüyorum. (CHP sı
ralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Konfiçyüz örneğini verdi, ünlü. Bugüne değlin 
ben dildeki özleşmelere hep bakarım, Konfiçyüs 
örneğini verenler özleşmeden yana olanlardır, yani 
dilin önemlini kavrayanlardır. Burada nedense ar
kadaşımız, hem Atatürk'ün özleşmecMğinden dışa
rıya çıkıldığını, hem de Konfiçyüs örneğini verdi. 

Milli Selamet Partisi adına konuşan çok değer
li Hüseyin Erdal arkadaşımın, ben burada çok 
daha olumlu, ılımlı bir konuşma yapacağını umar
dım ve onun da katılmadığım düşünceleri var. Hü
kümetler eliyle her zaman şiddetle dil, din ve tarih 
düşmanlığı yapıldığı söylendi. Birazdan kendi dö
nemlerinde yayınlanan mlilli kültürlerde kim dil, 
din, tarih düşmanlığı yapıyor göreceğiz ve çdk 
üzüldüm, bir de bir Cumhuriyet çocuğu olarak çok 
üzüldüm. Dedi ki, «O beğenmediğiniz son Os
manlı döneminde şu kadar, 400 kilometre demir
yolu yapılmıştır; Cumhuriyet döneminde ise şu ka
dar yıldır ne yapılmıştır, ne kadar yapılmıştır?» 

Şimdi bir Cumhuriyet çocuğu olarak gerçekten 
çok üzüntü duydum. Osmanlının yaptığı olumlu 
işlerle övünürüz. Ancak emperyalizmin kucağına 
düşürmüş, ülkeyi satmış, hatta o demiryoMannın 
bile, iyi incelenirse ülkenin yerel kaynaklarını do
ğal zenginliklerini peşkeş çekmek için nerelere yap
tırıldığı ortadadır. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Yani bir Abdülhamit hayranlığı, bir 
Osmanlı dönemi hayranlığı.. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Aslını inkâr edi
yorsun. 

MUSTAFA GAZALCl (Devamla) — Ben Cum
huriyet döneminde ülkenin en çok ulıusallaşltığım bi
razdan söyleyeceğim ve. Türkiye'nin dünyaya açıl
dığını kanıtlayacağım, biraz sonra. 

Dedi ki arkadaşımız; «Batı'nın dansını, sununu 
bununu almayalım; fabrikalarını aılakm, düşüncesi
ni anlayalım.» Aslmdla Batı emrjeryaliizmliine en az 
kendileri kadar benüm Grubum da karşı çıkıyor. Ya
ni Tanzimatçı kafa ile biçimsel bir Batıcılığı biz de 
kabul etmiyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri) Sömürgeciliğin, her zaman karşısındayız, kar
şısında olduk. Ancak Batı ile savaşım verirken, ay
nen Atatürk gibi, gerektiğinde Batının araştırıcı 
yöntemlerini almalk, onlar için gerekirse fatorika-
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lar kurmak, yani onunla savaşım bile bağımsız I 
ulusal bir politika izlememizle olanaklıdır. 

Zamanım olsaydı birtakım Batılı kişilerin Türle 
kültür konuşumda, tarih konusundaki araştırmâila-
rını okumak isterdim size. Tek Türkçe'deki grame- I 
ri büyük grameri, bir Fransız Denys 6 cilt hallin- I 
de yazıyor; tarihimize Haımmer ve onun gibi kişi
ler ışık tutuyor. Osmanlı Şiiri Tarihi'ni Giıbb adın
da bir İngiliz yazarı 6 eilt halinde çıkarıyor ve bu
gün birçok yerlerde Türk tarih ve kültürünü ince
leyen onlar, kurullar oluşturuyor. Ben yine de 
hiçbir kompleks duymuyorum. Ulusum da yeşeri
yor, daha büyük, daha güzel ekonomik: ve top- | 
luımsal ortamlarda kendi tarihimtizi daha iyi yapa
cağız. I 

Ancak, sözde geçmişimize sahip çıkmak; ama de
ğerleri ortaya çıkartmamak... Hem Batıya karşı çı
kacaksınız, ama nasıl çıkacaksınız? O adam se- I 
nin tarihini, o adam senlin kültürünü araştırıyor, sen I 
hâlâ sömürünü gizleyebilmek içlin birtakım kalıpla
rın arkasına gizleniyorsun; biraz sonra onu da açık
layacağım. 

Geçiyorum onu; burada MHP adına konuşan 
Sayın Nevzat Kösoğlu, «Kültür Bakanının sınıfçı 
bir kültür politikasınla yaklaştığı» diyor. Oysa bi- I 
razdan açıklayacağız; Kültür Balkanının tüm konuş
malarını, yazılarını çıkardık, diyor ki: «Ben ço
ğulcu demokrasiden yanayım.»] 

Yani, «Bir toplumda, çıkarları ayrı sınıflar var
dır. Bunların özgürlük içerisinde savaşım vermesini I 
ve ulusal kültür politikasıyla o kesimlerin tümüne 
seslenen bir politika izliyorum» diyor. 

Ama, beyler ne diyorlar; «Yalnız sermaye olsun, 
yalnız onun kültürü olsun, Türkiye'de işçi sınıfı, köy
lü olmasın, emekçi halk olmasın» yanlıştır arkaıdaş-
1ar; yani, sınıfçı bir politika değil, aslında belki o gün
ler de gelebilir; ama burada Kültür Bakanımızın söy
ledikleri ortada, «çoğulcu • demokrasiden yanayım» 
diyor. 

İşten atılma durumlarını Senatoda dinledik; Kı
rıkkale Belediyesinlden «kazandı belgesiyle!» girmiş- I 
iler birçok kişiler, yasal girmemişler, atmışlar; iyi et- I 
misler; yani yasal olarak işe alınmayan kişilerin atıl- I 
ması kıyım değildir, belgeleriyle açıkça söylenıÜşıtir 
Kültür Bakanımız. 

Sonra bir şey söyledi, beni ürperten, yine Cum
huriyet çocuğu olarak; arkadaişıımız dedi ki; Türk 
Dil Kurumuna, «Türk toplumu üzerindie bir ur gi
bidir' I 
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Kınıyorum arkadaşlar; yani terbiyem elverse da
ha ağır konuşmayı istiyorum. Bugün övünebilece
ğimiz birkaç kurumdan biridir Türk Dil Kurumu. 
Yani Atatürk'ün kurduğu, dilimizin özleşmesi, çağ
daşlaşması için çok güzel görev yapan bir kurum, 
Türk halkının üzerinde bir ur değil, bir süstür, bir 
taştır; onunla övünüyoruz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlariım, Gensoruda ulusal kültü
rümüzün, değerimizin yok edilmeye çalışıldığı; çıkar
dıkları yönetmelikle Kültür Bakanlığının milliyetçi 
dukları yönetmelikle Kültür Bakanlığımın milliyetçi ki
tapları kitaplıklara sokmadığı; Mili Kültür Dergisini 
kapatıp yerine Ulusla! Kültürü açarak Anayasa dişi 
görüşlerin o kitap aracılığıyla yapıldığı ve ulusun ne
reye götürüleceğinin bilinmediği; çoğulcu demokrasiyi 
savunduğu ve bunu ulusa kaibul1 ettirmeye çalıştığı, - ki 
bu doğrudur, kabul ediyoruz - Atatürk'ün kültür 
görüşlerinin dışına çıkıldığı; dilimizin öz benliğinden 
çıkarılarak ulus bireylerinin birbiriyle anlaşamadığı 
ve ulusal kültürümüzün evrenıselleştirlilimeye çalışıldığı 
savunulmaktadır. 

Bu ileriye sürülen düşüncelerin doğruluğunıu 
şjimdi isterseniz bir bir kanıtlarıyla görelim; doğru 
mudur yanlış mıdır? 

Kültür Bakanı Sayın Kışlalı, Hükümete geldik
ten sonra yaptığı konuşmalarda, kitaplarda ve dergi
lerde yazdığı yazılarda, kültürümüzün ulusal de
mokratik ve halkçı olıraisını savunmuştur. Bu kül
tür siyasetiyle, özgür, barışçı, insancıl, toplumuyla 
bütünleşmiş ve değişen koşullara göre kendisini sü
rekli yenileyebilen bir insan yetiştirmeye çalıştıkla
rını söylömiş ve bu uygulamaıllara geçmişöir. Bllbeıt-
te, MC'min ve onun. Kültür balkıandlarınıın iızlıeidliıfclıeri 
koşullanmış, her türlü sömürüyü hoş gören ve onu 
yaymaya çalışan, tutucu hatta toplumu geriye götü
ren kültür politikası ile, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümetinin ve onun Bakanının izlediği ulusal, öz
gür, demokratik, halkçı kültür politikası ayrı ola
caktır, ayrı olmalıdır. Çünkü, muhalefet parti
leri ile Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomik kültür 
politikası, ki toplumda dayanıp savundukları kesim
ler ayrıdır, yani bizim Kültür Bakanımızın, Anaya
sa sınırları içerisinde, sizlerden değişik bir kültür 
yolu izlemesi çok doğaldır. Aksi halde, yönetimle
rin değişmesinin bir anlamı yoktur, partilerin prog
ramlarının ayrı olmasının bir anlamı yoktur. 

Kaldı ki bizim Kültür Bakanımız, sorumlu bir 
devlet adamı anlayışı ile, «Ben Cumhuriyet Halk 
Partisinin kültür politikasını uygulayacağım,» demi-
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yor, «Kültür Bakanlığının işlerim büyük ölçüde 
özerk kuruluşlara devredeceğim» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, normal süreniz dol
du, yalnız inkitalar için size 2 dakika zaman tanı
yorum. 
. MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Efendim, 

* 5 dakikam uğradı... 

BAŞKAN — 2 dakika zaman tanıyorum, ona 
göre tamamlayınız, rica ederim. 

Buyurunuz. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Toplum

daki çıkarları ayrı sınıfların, özgürlük içinde sava
şımlarını vermesini isteyerek, çoğulcu demokrasi
den yana olduğunu durmadan yineliyor. Yanii siz 
partilerinizin ekonomik politikasını, kültürünü geç
miş dönemlerde uyguladınız. Bizim Balkanımız özerk 
kuruluşlara yaptırmak istiyor. Siz sermayenin sö
mürüsünü gizlemek için, o şimdi birazdan söyleye
ceğim Milli Kültür Dergisini kullandınız, bizim 
Sayın Bakanımız toplumda çıkarları ayrı sınıfların 
olduğunu ve hepsine seslenecek bir kültür politika
sının olmasını ileriye sürüyor. 

Bakın 22.2.1978 günü Millet Meclisinde kendi 
bütçesi üzerinde Sayın Kültür Bakanımızın yaptığı 
konuşmada, «©izim kültür alanındaki kurumsallaş
mamız 3 düzeyde olacaktır. Önce kültür mirasımızı 
değerlendirmek için bir kurumlaşma düşünüyoruz 
ve nihayet bunun ürünlerini topluma yaygın adaleti 
bir biçimde, olanak içerisinde, olduğu kadar eşit 
bir biçimde yaymak için kurumlaşma düşünüyo
ruz» diyor. Açıkçası ulusumuzun kültür birikimini, 
değerlendirecek bir Devlet Kültür Merkezi, yani 
müze, 

Toplumumuzun maddi manevi değer ürünlerini 
bilimsel yöntemlerle araştırıp derleyecek bir Kültür 
Araştırma Derleme Kurulu; bilimsel çalışmalara açık 
iyi düzenlenmiş bir devlet arşivi düşünülmektedir. 

Bunun kültürlümüzü, ulusal değerlerimizi yok 
etmekle ne ilgisi var? Tamamen tersine, ulusal 
değerlerimize sahip çıkma var. 

Gensoruda, Milli Kültür Dergisini kapatıp, 
Ulusal Kültür Dergisini yayınlayarak, bu dergi ile 
Anayasa dışı görüşleri savunduğu ileriye sürülmek
tedir. Oysa, asıl Anayasa dışında MC döneminde 
yayınlanan Milli Kültür Dergisi ile çıkmıştır. 

Örneğin, bu derginin 1 nci sayısında ve 3 ncü 
sayfasında, hem de bu Bakanlıkta Müsteşar olmuş 
Emlin Bilgiç'in bir yazısı var. «Zengin kültürümüz 
ve kültür tarihlimiz tetkik edildiği zaman, köklü bir 

I millet olmamız itibariyle, bizde bu unsurların ta
mamının hemen bütün renk ve çeşitleriyle mevcut 
olduğu görülür. Anak, son 140 - 150 yıllık bir 
zaman içerisinde taklitçi, milli şahsiyetten gittikçe 
sıyrılmış, kozmopolit, sözde aydın nesillerin, bu 
milli kültür varlıklarından ve duıygularından zaman 
geçtikçe uzaklaştıkları da bir gerçektir» diye yazı 
sürüyor. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Gazalcı. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Yani, Ata
türk döneminin kozmopolit olduğu, Atatürk dönemi
nin milli şahsiyetten uzaklaştığı söyleniyor. Sayın ar
kadaşlarım, tamamen tersidir arkadaşlar. Biz Atatürk 
ve Cumhuriyetle ulusallığımızı bulmuşuzdur. Yani, 
onun zamanında ulus okulları, onun zamanında Halk 
Evleri, onun zamanında Türk Dil Kurumu, Türk 
Tarih Kurumu çıkmıştır. Onun zamanında folklorü-
müze değer verilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» 

I sesleri, alkışlar) 

Onun zamanında biz Türk tarihinin Osmanlılıkla 
bitmediğini görmüşüzdür. 

MUSTAFA EŞREFOGLU (Kırşehir) — Mete 
Tuncay'dan bahset. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Efendim, 
daha Milli Kültür Dergininin birçok sayılarında, ör
neğin 9 nçu sayısında açıkça Tanrı ve din sömürouü 
yapılarak, muhafazakârlık övülmektedir. N'ejalt Mu-
alli'moğlu adında bir muhafazakârın inanışları: Bu
rada diyor ki, «Muhafazakâr insan Tanrıya inanan 
insandır. İlerici insan - ve o kadar alay edilmiş ki -
burunlarının ucunu göremeyecek kadar kör ve dünün 
ikaz ve ihtarlarını işitmeyecek kadar sağır bir ilerici
lik cemiycum'zde bugünkü sarsıntıyı, buna isterse
niz çöküntü de diyebilirsiniz, hazırladı» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, örnek vermeyi bıra
kınız ve bağlayınız, lütfen. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Efendim, 
benim konuşmamın yarısı gürültüyle geçti. İzin ve
rirseniz Sayın Başkanım.... 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Gazalcı, sü
reniz 2 dakika da geçti, verdiğim süreden hariç ola
rak. Son kez ikaz ediyorum, sözünüzü kesmeden bağ
layınız. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Evet biz, 
Atatürk'le gerçekten ulusallığımızı bulduk. Ulusal 
duyguyla dil arasındaki bağı o gösterdi bize. Dil dev-

I riminin Dumlupınar Zaferi kadar önemli olduğunu o 
'söyledi. «Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını 

I bilen Türk Ulusu, dilini de yabancı diller boyundu-
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Tuğundan kurtarmalıdır» diyen o oldu. Yani Ata- i 
türk'ün geneldeki bağımsızlık politikası, dilde de ba- I 
ğımsız olmalınızı gösterdi, bize o yolu gösterdi ve 
nasıl bir sömürücülüğün yapıldığı da ortadadır. I 

Şimdi Karamanoğlu Mehmet Beyden başlayarak • 
ta 13 ncü yüzyılda bu yabancılaşmaya karşı gelinmiş
tir arkadaşlar. Demiştir iki Karmanoğlu Mehmet Bey; 
«Divanda, dergâhta, barigâhta bundan sonra Türkçü
den başka dil kullanılmayacaktır.» 

Arkasından Genç Kalemler Dergisinden Ömer J 
Seyfetifinler, Ali Suvailer dertken, Cumhuriyet Döne
minde Türik Dil Kurumunun kurulması ve öz benli
ğimizi bulmuş, bugün halikın elinde, sanatçının elinde 
gerçten çağdaş, gerçekten.... 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı bağlayınız, sözünü 
kesiyorum efendim. 

MUTAFA GAZALCI (Devamla) — Peki efen
dim, bağlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, bitiriniz daha doğrusu Sayın 
Gazalcı, 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Biz, Yu
nusları, Karacaoğlanları, Pir Sultan'ı... 

Dil devrimi geçmişle bağlı değil, toplum gerçekten 
Türkçe ile yazmış insanları bize bütünleşitirmiştir. 
Yunusları aradan 700 yıl geçtikten sonra anlıyoruz 
biz. 

Ne diyor: «Adımız miskindir bizim, düşmanımız 
kimdir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu âlem 
birdir bize.» 

Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Gazalcı, sözünüzü kestim efen

dim, kestim efendim. Lütfen, sözünüzü kestim, son 
sözünüzü Genel Kurula söyleyiniz ve lütfen tamam- i 
laymız, lütfen. 

Buyurun. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Arkadaş

larım, önerilerim vardı, sanatçının özgürlüğü konu
sunda söyleyeceklerim vardı. Sayın Başkanım sağol-
sunlar, aradaki sataşmadan belki.. 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, 4 dakika geçtiniz, in
saf yani. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Tümünüze 
saygılar, sevgiler sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Say m Gazalcı. 
Sayım Avmi Ak yal; Milliyetçi Cephe dönem.'n!n 

Kültür Bakanı olarak buradaki yapılan suçlamaıya 
«Kültür Bakanları, sömürü düzeninin koruyucusu bir 
kültür politikası izlemiştir» ifadesinin kullanılmasının 1 
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burada yanlış olduğunu, bir itham olduğunu söyle
yerek cevap vermek istiyorsunuz. 

Bu ifade kullanılmıştır, size söz veriyorum. 
Buyurun. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al

kışlar) 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvdkilleri; Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü sa
yın milletvekili arkadaşımızın iktidarımız döneminde
ki çok ağır suçlaması üzerine söz almış bulunuyorum. 

Sayın sözcü; «MC dönemlinin kültür bakanları sö
mürü düzenini koruyucu bir kültür politikası izlen
miştir» demişlerdir. İktidarda bulunduğumuz süreler 
içinde sömürü düzenini değil, Anayasa ile belirlen
miş Türk mil'liyötçiliğme dayalı, planlara, programla
ra dayalı, Türk kültüründen, milil duygudan, milli 
düşünceden, milli benlikten ilham alan bir politikayı 
uygulamaya çalıştık ve bunu haysiyetle gerçdkleştir-
diğiimizi, şerefle gerçekleştirdiğimizi, milli kültürün 
özüne, gerçek Türk m'ilıliyetçilüğinin toplayıcı, birleş
tirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliklerine sadık 
ve bağlı kalarak gerçekleştirmeye çalıştığımızı özellik
le arz etmek istiyorum. 

İcraatımız bu sözlerimizin delilidir. Bakanlığa gel
diğimiz sırada hiçbir ayrım yapmaksızın, insanları 
farklı- düşüncelerinden dolayı kmamaksızın, küçüllt-
mdfcsizin onlar hakkında insanlık haysiyetine yaraşır 
tutum ve davranışlar taıkıomakisızın heıpsiiınii aynı çatı 
altında milli kültürün gerektirdiği, Atatürk milliyet
çiliğimin gerektirdiği yönde, yolda ve anlayışta bir 
arada tutmaya, hepsine saygı göstermeye büyük özen 
ve titizlik gösterdik. 

Sömürü düzenini değil, hangi eğilimde olursa ol
sun, ister sağ ister sol, hangi görüşe sahip olursa ol
sun, ister iktidarın görüşüne yatkın, ister Halk Par
tisinin, isterse diğer partilerin, hepsini tüttük; hepsine 
657 sayılı Develt Memurları Kanununun verdiği 
sınırlar içinde görevlerini doğru dürüst, Anayasanın, 
hukukun ve kanunların gerektirdiği doğrultuda yap
tıkları sürece saygı gösterdik, güven duyduk, hizmet 
verdik ve hizmet aldık. 

Sömürü düzenini koruyan bakanlar olarak itham 
edilmek, sadece itham edilmek bize değil, slanıyorum bu
günkü iktidarın personel rejimi, personele yaptığı bü
yük atamalar, nakiller, sürgünler, zulümler karşısında 
bugünkü Hükümetin Sayın Kültüi Bakanına yakış
maktadır. 

Çünkü, Bakanlığı devralır ilken, devreden Sayın 
Bakan arkadaşımın verdiği bir sözün gereğini hizmet 
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anlayışımızın gereği olduğu için, milli kültürün top-
layıcılığıyla, birleştiriciliğiyle bağdaştığı için, anlayı
şımıza uygun düştüğü için yerine getirdik. 

Bu arkadaşımız aynen şuinıu söylemişlerdi; «Kül
tür Bakanlığımda devleti bulduk. Göreceksiniz, tanıya
caksınız arkadaşları, siz de aynı kanıya varacaksınız» 
demişlerdi. 

Geldik, gördük, tamıdır; ama hiçbirini görevden 
almadık, hiçbirini atmadık, CHP'li bilinen ve tanınan 
arkadaşları koruduk. 

AHMET MELİK (Urfa) — Memur CHP'li olur 
mu hiç? 

AVNİ AKYOL (Devamla) — CHP'li bilinen ve 
tanınan diyorum; memurun CHP'li olmadığını biliyo
rum. 

CHP'li tanınan, bilinen kimseleri atmadık, sağcı, 
solcu denen kimseleri atmadık, sürmedik. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Onun için de hü
kümetten gittik de. 

AVNÎ AKYOL (Devamla) — Şimdi, onun için 
de hükümetten gittik ve bize iyi ders verdiniz; Sayın 
Kültür Bakanına Plan Bütçe Karma Komisyonunda 
söylediğini gi'bi, bize çok iyi ders verdiniz, 

Bakanlığımızda devlet bulduğunu söyleyen o sa
yın arkadaşıma özel bir toplamında «Git de Allah aş
kıma Kültür Bakanlığında bulduğunu söylediğin dev
leti ara, bul» dedim; üzüntülerini ifade ettiler, Sayın 
Kültür Bakanına da aynı şeyleri kendilerinin söyle
diğini ifade ettiler. Özel olduğu için daıha fazla açık-
lama yapmak istemiyorum. 

MUSTAFA GAZALC1 (Denizli) — Bana cevap 
değil ki, bunlar. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Kültür Bakanlığın
da bizim koruduğumuz, tuttuğumuz, kendilerine saygı 
duyduğumuz ve saygı gösterdiğimiz, yeteri kadar gö
rev aldıkça kendilerine sadece tebrik ve takdirleri
mizi belirttiğimiz kişilerden hiçbiri, odacılar dahil, 
polis ve şoför hariç hiçbiri bugün görevde değildir. 

ERTOZ VAHİT SU İÇMEZ (Trabzon) — Bu 
polemiği her yerde yaptınız; sık sik her yerde yaptı
nız. 

BAŞKAN — Sayın Suiçmez, bırakalım; rica edi
yorum müdahale etmeyiniz cif endim. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Bu şe
kilde suçlayıp konuşmayın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, üye 
istediği gibi konuşabilir. 

Buyurun Sayın Akyol; yalnız zamanınız da dol
duğundan sözlerinizi bağlamanızı rica ediyorum. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Bunun 
polemik yaratmaktan yana olduğunu biliyorsunuz. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Size yakışıyor mu 
yani? 

Ben, parlamentere oturduğu yerden bu suçlama
yı, bu tip konuşmayı yakıştıramıyorum. Onun için 
oturduğum yerden hiçbir milletvekili arkadaşıma sa
taşmada, suçlamada bulunmadım; size yakışıyorsa 
devam edin, ben görüşlerimi ifade ediyorum. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Şu söy
ledikleriniz dahi polemikten yana olduğunuzu gös
terir. 

BAŞKAN — Sayın Suiçmez, rica ediyorum. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Biz iktidarda bu
lunduğumuz sürece, bakanlık görevi uhdemizde bu
lunduğu sürece, sömürü düzenini korumadık, savun
madık; Türkiye Cumhuriyetini korumaya, savunma
ya çalıştık. Milli birliğin ve beraberliğin, bu vatanın, 
bu milletin temeli ve teminatı: olduğu inancını yüre
ğimizde taşıdık. Bunu korumaya özen gösterdik; ic
raatımızla, sözlerimizde de. 

Özerkleştirmeye karşı çıkışımızın yegane sebebi, 
bakanlığın kaldırılmasına değildi, kültürel yönlendiı-
mıs'nin devlet tüzelkişiliği dışında bir organa verile
meyeceği idi. Bu, Anayasanın gereği idi, bu, kanun
ların gereği idi, bu, hâlâ yürürlükte bulunan 1739 sa
yılı Milli Eğitim Temel Kanununun gereği idi. «Ve
remezsiniz, devredemezsiniz» dedik. Hâlâ, burada bizi 
sömürücü düzeni korumak ve savunmalkla suçlayan 
CHP sözcüsü arkadiaşımız, kültürel yönlendirmede ya 
da kültür faaliyetlerinde özerkleştirmeyi savunmak-
tdırlar. Kültür ve sanat faaiyıetierinıin... 

ERTUGRUL GÜN AY (Ordu) — Ifcıha. ne kadar 
konuşacak Başkanım? 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Akyol. 
Çok rica ediyorum, ben yönetiyorum, 4 dakika 

demin arkadaşınız konuşmasını uzattığı zaman bu 
hassasiyeti göstermiyordunuz. Rica ederim, bırakınız, 
bir arkadaşa müsamaha olurken diğerine niye olma
sın? Ben bütün arkadaşlara ayrı ayrı saygı duyarak, 
mümkün olduğu kadar müsamahakâr olmaya çalışı
yorum, rica ederim. 

Buyurun, devam ediniz efendim. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Biz, kültür ve sanat konusundaki bazı faaliyetlerin 

özerkleştirilmesine karşı olmadık, olamayız. Biz, 
kültürel yönlendirmenin devlet tüzelkişiliği dışında, 
devletin asli organları dışında özerk kurumlara ve 
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kuruluşlara devrine karşı olduk. Karşı olmamızın ge-
rökçesi, Anayasamızın 141 ve 129 ncu maddeleri, 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun amaç ve 
ilkeleridir, Bakanlığın kuruluş amacıdır. îdare hu
kukumuzun mil'il birlik ve bütünlükle ilgili genel ku
ralları ve ilkeleridir. 

Şimdi sözlerimi şu son cümle ile bağlamak istiyo
rum: Cumhuriyet Halk Partisi sezcüsü sayın arka
daşımın, parlamenter arkadaşımızın burada yapak
ları iddia çok büyüktür, büyük iddia, isnat ve suç
tur. Sayın Başbakan, sanıyorum buralarda idiler; is
tirham ediyoruz, bu büyük suçlamayı ispat etmek 
için iktidara soruşturma açması yetkisini tanıyoruz. 
Bizi adli veya icrai veya yalsama organı içinde soruş-
-tursurfar, arasınlar, eğer sömürü düzenini savunucu, 
sömürü düzenini dlevam etltirici en uıfalk »bir tutum ve 
davranışımızı görürferise, biz pariamenterMlkteıı isıfjifa 
edıüriz, uıtanır, özür dileriz. Ne yapacağımızı size bı
rakıyor, saygılar sunuıyorum. (AP sı rai arımdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Grupları adına yapılan görüşme bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan; süreniz 20 dakikadır efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar.) 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 

(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce bu kürsüden çok güzel bir konuşma 
yapan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Mus
tafa Gazalcı'nın belirttiği gibi, çoğulcu bir demok
raside yaşıyoruz ve çoğulcu bir demokrasinin gere
ği olarak da Adalet Partili arkadaşlarımla, muhale
fet partilerine mensup arkadaşlarımla bizim görüşle
rimiz arasında bazı farklılıklar olmasını doğal kar
şılıyoruz. Ancak bu farklılıklar, bu arakdaşlarımı-
zın, bizim yaptıklarımızı eleştirirken ciddi bir araş
tırmaya bile gerek görmeden bazı suçlamaları bu
raya getirmelerini, öyîe zannediyorum ki hoş gös
termez. Zamanımın el verdiği ölçüde yöneltilen 
suçlamaları teker teker, somut delilleriyle, somut 
kanıtlarıyla yanıtlamaya çalışacağım. 

Bazı suçlamaları geçen yıl bu kürsüye getirdi
ler. Kendilerine yanıt verdik. Bütçe Karma Komis
yonuna getirdiler 1 saat 40 dakika yine yanıtladık, 
Senatoda da getirdiler yine yanıtladık; öyle anlaşılı
yor ki aynı şeyleri tekrar tekrar dinlemekten hoşla
nıyorlar, bu nedenle de her getirişlerinde zamanımın 
elverdiği ölçüde yanıtlamaya çalışacağım. Eğer bu 
suçlamaların bir kısmını bugün 20 dakika içerisinde 
yanıtlayamazsam öyle zannediyorum ki birkaç gün 

sonra gelecek olan bütçede aynı konuları yine getire
cekler, gene bu konulara değinmek olanağını bula
cağız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gel çizgiye, 
gel. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar, buraya bir sataşma 
nedeniyle çıkan bizden önceki Hükümetin Sayın 
Kültür Bakanı o sataşma sırasında, sataşmaya jx-
nıt verirken bana sataştı. Bir noktada haklıdırlar. 
Arkadaşlarımız, sayın arkadaşımız Kültür Bakanlığı 
döneminde gerçekten de büyük bir hoşgörü içerisin
de olmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler
den sahte «sınav kazandı» belgesiyle gelen arkadaş
larımıza memuriyet verirken son derece hoşgörülü 
davranmışlardır. Bir Bakanlık Müşaviri Ülkü Ocak
larında, Doğu Anadolu'da konferans vermek için 
kendisinden açıkça izin istediği zaman, bu konferans
ta ülkücülüğü övdüğü zaman gene son derece hoşgö
rülü davranmışlardır. Bizim hukuk devleti anlayışı
mız, bu hoşgörüyü göstermemize engel olmaktadır. 

Arkadaşlar, hakkımda verilen Gensoru önergesin
de şu cümle yer alıyor : «Kültür Bakanının, çoğul
cu demokrasi görüşünün Anayasamızca benimsendi
ğini yazarak Türk Milletini buna inandırmaya çalış
ması, milli kültürümüzü nereye götüreceğini veya 
götürmek istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Ya
ni çoğulcu demokrasimizin Anayasamızca benimsen
diğini ben yazdığım ve söylediğim için, öyle anlaşılı
yor ki büyük bir Anayasa suçu işlemişim. Sayın 
arkadaşımız veya bu önergeyi hazırlayan sayın ar
kadaşlarımız, öyle anlaşılıyor ki, çoğulcu demokra
siyi Marksizm, Leninizm, Komünizm vesaire zanne
diyorlar. Hiç korkmasınlar, çoğulcu demokrasi, ha
ni bugün bizim sahip olduğumuz ve bize şu çatı al
tında bu düzeyde tartışma olanağı veren rejim var
dır ya, işte bunun adıdır, çoğulcu demokrasi, yok
sa bunun dışında farklı bir şey değildir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Eğer sayın ar
kadaşlarım bu sözlerimden kuşku duyarlarsa, bu ça
tı altında iki tane sayın Anayasa profesörü vardır; 
bir tanesi Sayın Muammer Aksoy, ötekisi Sayın Tu -
ran Güneş. Her ikisi de halen yürürlükte olan Ana
yasanın yapıcıları arasındadır, eğer onlara güvenleri 
yoksa (partili oldukları için) yanındaki Meclisin, 
Cumhuriyet Senatosunun iki kontenjan Senatörü de 
bu konuda kendilerine yardımcı olabilir, örneğin; 
Sayın Profesör Kübalı ve Sayın Profesör Onat, on
lara da sorabilirler, merak etmesinler, onlara da inah-
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mazlarsa, zahmet edip bir Anayasa kitabı karıştırır-
larsa, bizim bugünkü rejimimizin, bu Anayasanın 
kabul ettiği rejimin, çoğulcu bir demokrasi olduğu
nu anlarlar. Çoğulcu demokrasi demek, toplumda çı
karları birbirinden farklı olan grupların varlığını, sı
nıfların varlığını doğal olarak değerlendiren ve bun
lar arasında eşit koşullar altında bir mücadele so
nunda bir dengenin oluşmasını bekleyen demokrasi 
demektir. Yani o farklı çıkarları temsil eden bir
den fazla siyasal partinin varlığını doğal olarak sa
yan demokrasi demektir. O demokrasiye dayanarak 
siz ve biz buradayız. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Seks filmleri 
sansüre tabi olacak mı, onu anlat. (AP sıralarından 
gürültüler) 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, sabrederseniz hep
sine geleceğim. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Böyle şeylerle 
mi millet kültüre sahip olacak? 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA 
LI (Devamla) — Eğer sözümü kesmezseniz hepsine 
geleceğim, hepsine geleceğim. (CHP sıralarından «On
lar anlayamazlar» sesleri) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sansürü kal
dıracağınızdan bahsediyorsunuz. Bunlar mı çoğulcu 
demokrasinin gerekleri? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum, mü
dahale etmeyin. 

Buyurun efendim. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Arkadaşlar, bu kürsüde konuşan 
muhalefet partisine mensup arkadaşlarım kuşku duy
masınlar; bir şeyden kuşku duymasınlar; nasıl ki, 
gerçek milliyetçiliği, gerçek milliyetçiliğin gereklerini 
yerine getiriyorsak, Türk kültür kalıtının gereği gibi 
değerlendirilmesi için, Trük diline gereği gibi sahip 
çıkmak için de ne gerekiyorsa onu biz yapıyoruz ve 
yapacağız. 

Başka bir ifade dikkatimi çekti, hakkımda hazır
lanan önergede; milli kültür varlığını evrenselliğe dö
nüştürmek istiyormuşuz. Bir defa böyle şey olmaz. 
Bir defa böyle şey olmaz; yani bir ulusal kültür ev
renselliğe dönüşmez. Olsa olsa ulusal bir kültür zen
ginleşerek evrensel kültüre değerlerin oluşmasına kat
kıda bulunur. Ve o zaman da eğer Türk kültürü bu 
düzeye ulaşırsa (ki, bir çok alanda ulaşmıştır, bunun 
örneklerini vermektedir) o zaman da sizin, bu ulusun 
bir parçası olarak bundan gurur duymanız gerekir, 
bundan kıvanç duymanız gerekir. 

i Arkadaşlar, bu önergenin ne kadar acele hazırlan
dığını gösteren çok ilginç bir örneği dün bu kürsüden 
konuşan sayın önerge sahibi, ki, aynı zamanda Ada
let Partisi Grubunun sözcüsüydü. Okuduğu bir liste 
vardı, kendilerini dinlerken bir yanda kuşkuya kapıl
dım. Diyorlardı ki; «Buyurun 10 Şubat tarihli gaze
tede yayınlanan ilan, Devlet Tiyatroları bakın ne tür 
oyunlar oynatıyor.» Okudular, «Mona Lisa'nın Çalı-
nışı» «Maskerade (1934)», «Güzel Kadınlar Gözdesi 
(Bel Ami)» vesaire... Hayretler içinde kaldım. Acaba 
ben bilmeden, acaba Devlet Tiyatroları ben farkına 

i varmadan, benden gizli olarak birtakım oyunlar mı 
oynatıyorlar diye kendilerinden rica ettim, «şu gaze
teyi bana yollar mısınız?» diye. 

Arkadaşlarım, okuyorum. «Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü
ğü sunar : 

Avusturya Büyükelçiliği ve Kültür Bakanlığı Sine
ma Dairesi işbirliği ile toplu film gösterisi.» (CHP 
sıralarından gülüşmeler) Ee, arkadaşlarım, bundan 
sonra da, buna dayanarak gelip ona dayanarak gelip 
eleştirilerde bulunan başka bir muhalefet partisinin 
sayın sözcüsünü de dinledikten sonra, bu suçlamala
rın hâlâ ciddi olduğuna inanmakta zorluk çekersem 
beni hoş görsünler. 

Gene bu Gensoru önergesini hazırlayan arkadaş
larımız Sayın Adalet Partisi Sözcüsü dediler ki : «Git-

I miyorum artık tiyatroya, gitmiyorum. Artık bu bana 
hitap etmiyor. Onun için milli olmayan,» kendi de
yimleriyle «ulusal olmayan yapıtlar sergiliyorlar» de
diler. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, yanlışlık var; ya Sayın Bakan yanılıyorlar, 
ya ben yanlış anlıyorum. Burada, ilanda «Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları ilanı» diyor. 

BAŞKAN — Sayın üye, sayın üye... 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Bu ila

nın altındakileri okudum ben. 
BAŞKAN — Sayın üye, müdahale etmeyiniz. 
Buyurun, siz devam edin Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 1977 - 1978 
mevsiminde, yani bizim Hükümete gelmemizden ön
ceki yönetime ait olan tiyatro mevsiminde, Devlet 
Tiyatrolarının oynadıkları 21 oyundan İTİ yaban
cıydı; yani yarıdan fazlası yabancıydı, yabancı yapıt
ların çevrilmesiyle ortaya çıkmıştı, 10 tanesi yerliydi. 
Biz ise 1978 - 1979 tiyatro mevsiminde şu ana kadar 
sergilediğimiz 26 oyundan 14'ünün yerli olduğunu 

j burada açıkça belirtebilecek durumdayız. 
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Bu da tabii çok şey ifade etmez; daha anlam ta
şıyacak olan rakamlara da sahibiz. Örneğin; 1978 
Ekiminde Devlet Tiyatrolarının izleyici sayısı, seyir
ci sayısı 19 198 iken, bir yıl sonra Ekim 1978'de bu 
sayı (dikkatinizi çekerim) 19 binden 40 278'e çıkmış
tır. Kasım 1977'de bu sayı 39 463 iken, bir yıl sonra 
54 625'e çıkmıştır, 1977 Aralıkta 40 620 iken, Aralık 
1978'de (dikkatinizi çekiyorum) 40 000'den 90 943'e 
çıkmıştır. 

Arkadaşlar, sayın arkadaşımız bu oyunları kendi 
zihniyetine uygun görmediği için gidip seyretmemiş; 
ama öyle görülüyor ki, toplumumuz kendisinden çok 
farklı düşündüğü için, onların zihniyetlerine uygun 
oyunlar sergilendiği zaman gösterdikleri ilginin iki 
mislini bizim zihniyetimize uygun olan oyunlar ser
gilendiği zaman göstermektedir arkadaşlarım. 

Arkadaşlar, Milli Kütüphane konusuna da gelece
ğim. Milli Kütüphanenin genel müdürlükten müdür
lüğe çevrilmiş oluşunu bir çok arkadaşımız ilk bakış
ta belki de haklı olarak yadırgamıştır. Zannetmişler
dir ki, Milli Kütüphane genel müdürlük olmaktan çı
kınca önemini yitirecektir, biz onun önemini geri 
plana itecek bir yol izleyeceğiz sanmışlardır. Çok kı
saca bazı bilgileri vermekle yetineceğim. 

Milli Kütüphane, kitaplarını sergileyecek olanak
lara sahip olmayan bir depo niteliğinde idi, onun 
başlayan inşaatı iki yıldır o durumda duruyordu. 
Kendi zamanlarında, kendi kaderine terk edilmiş 
olan Milli Kütüphane inşaatına 210 milyon lira sarf 
ederek oranın biran evvel tamamlanması için hareke
te geçmek bize nasip olmuştur. Gene bizim zamanı
mızdadır ki, Milli Kütüphane Müdürlüğüne, daha 
önce var olmayan 3 adet 2 nci derecede müdür yar
dımcılığı kadrosu verilmiştir. Gene arkadaşlarım, bi
zim zamanımızdadır ki, tüm ülkedeki kütüphaneler 
için bir merkezden teknik hizmetler üretecek yeni bir 
programın hazırlığı içindedir Milli Kütüphane. Bu
nunla da yetinmemektedir; ulusal ve uluslararası dü
zeyde bibliyografik dokümanter hizmet vermesini 
sağlayacak yeni bir hizmet birimini de oluşturma ça
baları içindedir. 

Dil konusunu sayın arkadaşlarım her fırsatta bu 
kürsüye getirmektedirler, bu son derece doğal; fakat 
doğal olmayanı, bizim Türk dilini, Türk dili konu
sundaki siyasetimizi beğenmeyen bu arkadaşların bu 
nedenle hakkımızda verdikleri Gensoruda «yozlaş
ma» sözcüğünü kullanmalarıdır ve yozlaşma sözcü
ğünü kullandıktan sonra, bizim Türk dilini yozlaştır-
dığımızı öne sürmeleridir. 

Türk dilini kendi öz benliğinden koparmak dü
şüncesini kesinlikle hiç bir zaman taşımadık ve taşı
mayız. Katılıyorum kendilerine, zorlama olmaz; ama 
kuşku duymasınlar, zorlama sonuç da vermez. Örne
ğin; rahmetli Ataç'ın «şey» karşılığında «men» söz
cüğünü kullandığını bugün çok azımız anımsarız, çün
kü tutmamıştır; ama tutan kelimeler, biraz önce de 
Sayın Gazalcı'nın çok iyi belirttiği gibi, Türk insa
nının, Türk toplumunun insanının düşüncelerine, 
duygu yapısına son derece uyan sözcüklerdir ve be
lirli bir kökene dayandığı için de tutarlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim efendim. 

Sayın üyeler, Sayın Bakanın 5 dakikalık konuşma 
süresi kalmıştır. Sayın Bakanın konuşma süresinin 
tamamlanması ve ondan sonra Gensoru hakkındaki 
işlemin yapımının bitimine kadar sürenin uzatılması 
yönünde oylarınızı alacağım. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendira. 
KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KİŞLA

Lİ (Devamla) — Halkın diliyle aydınların dilinin ayrı 
olmasından eğer bir kuşku duyuluyorsa, bu kuşkuya 
biz de katılırız ve kesinlikle böyle bir. ayrımın olma
ması bizim Türk dili konusundaki tuttuğumuz yolun 
doğal bir gereğidir; ama unutmasınlar ki, kendileri 
zamanında yayınlanan ve bizim yayından kaldırdığı
mız Milli Kültür Dergisinin dilini bu halk anlamaz
ken, örneğin Sayın Ecevit'in Türkçesini bu halk çok 
iyi anlamaktadır ve örneğin bundan 700 yıl önce, 650 
yıl önce yaşamış olan bir Yunus Emre'nin Türkçesini 
bu halk hâlâ gayet iyi anlamaktadır. 

Bu önergeyi veren arkadaşım kürsüde konuşur
ken sordu, dedi ki: «Eşgüdüm sözcüğünü Türk halkı 
anlıyor mu?» Her halde bunu iddia ederken, bunu 
öne sürerken, onun karşılığını da, kendilerinin kullan
dıkları sözcüğün halkımız tarafından anlaşıldığı var
sayımından hareket ediyorlardı. Yani eşgüdüm karşı
cılığında koordinasyon sözcüğünü her halde Türk 
halkının, Türk köylüsünün anladığını varsayıyorlar
dı. 

Geçen yıl ben bu kürsüde bir vesileyle konuşur
ken, bir sayın Adalet Partili arkadaşımız oturduğu 
yerden bağırmıştır. «Sav» demiştim ben. «Ne demek 
sav?» demişti. «Var mı Türkçede böyle bir kelime?» 
Kendisine döündüm «Her halde haklısınız» dedim, 
«Siz onun yerine tez kullanıyorsunuz, acaba tez mi 
Türkçedir,» dedim. 

Arkadaşlar, bu örnekleri çoğaltmak olanağına sa
hibiz. Şundan kuşku duymasınlar: Biz Atatürk'ün aç-
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tığı yoldan Türk dilinin arılaşması için, durulaşması 
için tutarlı bir çizgiyi izlediğimiz inancındayız. Ata
türk, Sayın Gazalcrnın da belirttiği gibi, Türk Dil 
Kurumunu kurarken, bu görevi de Türk Dil Kuru
muna vermiştir, ve bugün Kültür Bakanlığı da müs
teşarlık görevinin Türk Dil Kurumunun Genel Başka
nı tarafından yapılmış oluşu da bu açıdan hiç bir 
kuşkuya yer bırakmayacak kadar tuttuğumuz yolun 
açıklığını gösterecek niteliktedir. 

Arkadaşlar, zamanım az olduğu için bir kaç mu
halefet partisi sözcüsünün değindiği bir konuya yanıt 
vererek sözlerime son vermek istiyorum. 

Sansür konusuna geleceğim. İki türlü denetim 
vardır. Birisi ön denetim ki, arkadaşlarımızın sansür 
olarak nitelendirdikleri şey budur, ötekisi yargı de
netimi. Ön denetim memurlar tarafından yapılır, ya
ni siyasal iktidara doğrudan doğruya bağımlı olan, 
güvencesi bulunmayan bürokratlar tarafından yerine 
getirilir. Oysa yargı denetimi, Anayasal güvence al
tındaki organlar ve organlarda görev alan kişiler tara
fından yerine getirilir. 

Biz ceza yasalarında bir değişikliği düşünmüyo
ruz. Günün birinde sayın kurulunuz elbet bunu da 
düşünebilir; ama böyle bir önerimiz olmamıştır. Ya
ni yasalar yürürlüktedir ve bu yasalar çerçevesinde 
filmleri denetleyecek olan, yargı denetimini yerine 
getirecek olan organlar vardır. 

Biz siyasal iktidarlara bağlı olan ön denetimi kal
dırmayı öneriyoruz ve onu da önerirken, kendilerin
den farklı olarak, çok daha ahlak anlayışına uygun, 
çok daha toplumun değer yargılarına uygun bir dü
zenleme getiriyoruz. 

Arkadaşlarım seks filmlerinden söz ettiler ve bu
rada konuşan Milli Selâmet Partisinin sayın sözcüsü 
«Bizim zamanımızda gelen sansür dedi. Hayır, san
sür kendileri zamanında gelmemiştir; Polis Vazife 
ve Selahiyetleri Yasasının 6 ncı maddesi gereğince 
gelmiştir. Kendileri zamanında da, bugün ne oynu-
yorsa seks filmi diye adlandırılabilecek, kendileri za
manında da aynı filmler oynamıştır. 

Biz şimdi neyi öneriyoruz? Yasal yargı denetimi 
sürsün. Şimdiye kadarki uyuglamadan farklı olarak 
bu tür filmler, seks filmlerinin gösterildiği sinema
lar afiş koyamasınlar. Daha doğrusu afişlerinde re
sim bulunmasın diye öneriyoruz. Getireceğimiz yasa
nın kurallarından bir tanesi budur. Ve yine öneriyo
ruz ki, bu tür filmleri 18 yaşından küçükler göreme-
sinler. Yine öneriyoruz ki, bu tür filmleri her sinema 
göstermesin; ancak belirli sinemalar gösterebilsin ve 
yine öneriyoruz ki, bu tür filmleri gösteren sinema
lar çok daha ağır bir vergi ödesinler. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Bakan lütfen. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Şimdi kendilerine soruyorum; kendilerinin döne

minde yürürlükte olan uygulama mı ahlâka daha uy
gundu, yoksa bizim önerdiğimiz uygulama mı ahlâ
ka, aynı zamanda hukuka ve aynı zamanda çağın 
gereklerine ve çoğulcu demokrasiye, özgürlükçü de
mokrasiye, düşünce özgürlüğüne uygundur? Bunun 
yanıtını kendi vicdanlarında vereceklerdir.-

Arkadaşlar, burada yanıtlamak zamanını bulama
dığım başka suçlamalar da oldu. Bekliyordum ki, o 
suçlamaları bütçe müzakereleri sırasında yinelesinler, 
biz de kendilerine gereken yanıtları vermek olanağını 
bulalım. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Kırşehir Milletvekili Payın Musta

fa Eşrefoğlu ve 9 arkadaşının, Kültür Bakanı hak
kında verdikleri Gensorunun görüşülmesi tamamlan
mıştır. 

Gensoru açılıp açılmamasını oylarınıza sunaca
ğım. Gensoru açılmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Açılmaması kabul edilmiştir efendim. 

Daha önce Genel Kurulumuzun aldığı karar ge-** 
reğince, saat 20.00'de toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.07 

- n 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), İrfan Biııay (Çanakkale) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili İ. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının ay
nı kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Millet
vekili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana 
Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu nun, Hâkim, Savcı, 
Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, 
Anayasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, ka-
nunsözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör 
ve savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(1) 

BAŞKAN — Genel Kurulumuzun daha önce al
dığı karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 1 nci 
sırasında yer alan 141 S. sayılı, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1897 sayılı Kanunla Değişik Ek 
Geçici 8 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerindedirler. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Rapor okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Tasarının tümü üzerinde şahısları adına söz isteyen
leri okuyorum: Sayın Rahmi Kumaş, Sayın Hasan 
Yıldırım, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu. 

Grupları adına, Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın İsmail Hakkı Köylüoğlu, buyurun efendim. Süre
niz 20 dakikadır efendim. 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

AP GRUBU ADİNA İSMAİL HAKKİ KÖYLÜ
OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; hepinize saygılarımı arz ederim. 

Bu tasarının içerisinde benim de teklifim var. Bu 
teklif, 1977 yılının ilk aylarında ve yine "1978 yılının 
ilk aylarında yapılmıştı. Sonradan Hükümet de bir 
tasarı olarak, hâkimlerin bu ek göstergesini sevk et
miştir. 

Birinci tasarı Meclis gündemindeyken geri alın
mıştır ve sonradan teikrar sevk edilmiştir, komisyon
lardan geçmiş ve bugünkü halini almıştır. 

Bu, uzun müddetten beri hâkimler ve savcılar ta
rafından beklenen bir tasarıdır. Bugün gelmiş, görüş
meye başladık, bundan ötürü memnuniyetimi arz ede
rim i 

«Ülkede adalet» diyoruz. «Adalet mülkün teme
lidir.» diyoruz ve «Adalet, yüksek bir duygudur» di
yoruz, Ülkenin geleceği adaletle kaimdir» diyoruz ver 
zaten beşer de, bugüne kadar ideal adalete yaklaş
mak için elinden gelen gayreti ve çabayı sarf etmiştir 
ve etmektedir. Ülkede adalet üzerine çok söz söylen
miştir. Dünyada da söylenmektedir ve söylenecektir. 
Ben bunları tekrar edecek değilim. Adalet mülkün 
temeli olduğuna göre, bu cümle, bu ilke, bu prensip 
içerisinde bütün hakikatler yatmaktadır. 

Adalet tavziinde baş unsur hâkimdir. Hâkim 
adil olacak, hâkim tarafsız olacak, hâkim bilgili ola
cak, hâkim tecrübeli olacak, hâkim adaleti tevzi ede
cek. İşte bunun için hâkimin bu bizim istediğimiz va
sıflarda ve bu hususiyetleri taşıması için, hâkimin ge
lecek ve geçim endişesinden uzak olması lâzımdır. İşte 
bu getirilen kanun bunun için getirilmiştir. 

Hâkimlerin özel bir durumu vardır : Hiç kimse 
tazminat almazken, yan ödeme almazken, bu hak hâ
kimlere tanınmıştır ve bütün devletler elinden gel
diği mali imkânları nispetinde de her devirde bu hâ
kimlerin maddi imkânlarını müsait hale getirmek için 
çalışmıştır, çalışmaktadır ve bundan böyle de çalışa
caktır., 
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Bir hâkimin geçim endişesinden uzak olması lazım, 
gelecek endişesinden uzak olması lazım. Eğer hâkim 
geçim sıkıntısı çekiyorsa kürsüye oturduğu zaman, 
ondan istenilen şekilde bir adalet beklenemez. Hâki
min bu sıkıntıdan uzak olması için, ta eskiden c/f/ 50 
tazminat ve ondan sonra da ek göstergeler kabul edil
miştir. Gelecek endişesinden de uzak olması lazım
dır hâkimin. 

Hâkimler 65 yaşına kadar, Anayasanın bir hük
müne göre vazife başındadırlar ve ancak ondan sonra 
emekli olurlar. Hâkim emekli olduktan sonra, merde 
namerde muhtaç olmadan, aldığı emekli maaşıyla 
geçinmesi lazımdır. Şimdi bu ek gösterge 600 olduğu 
takdirde, emekli maaşına tesir edecektir ve tazmina
tına da tesir edecektir. Hiç olmazsa emekli olduktan 
sonra bir apartman dairesi alabilmeli ve ondan sonra 
da çoluk çocuğuyla, eğer yetişmedik daha okuyan ço
cuğu varsa onlarla birlikte, namerde muhtaç olmadan 
yaşayabilmeli. Bunu temin etmek, bunu vermek bizim 
Devletimizin başta gelen vazifelerindendir. 

Hâkimin can emniyetinin de sağlanması lazımdır 
ve hâkimin, vazifesini bihakkın yapabilmesi için hu
zur içerisinde olması lazımdır. Bunu da devletin sağ
laması şarttır. 

Son zamanlarda ülkede bir anarşi sorunu vardır. 
Gençler ölmektedir ve bu kadar ölüm olmasına rağ
men henüz daha mahkemelerimizden, taammüden iş
lenen bu suçlardan ötürü verilmiş bir cezayı ben ha
tırlayamıyorum. Milletin şikâyetleri vardır adaletten, 
adliyeden. Diyor ki : «Çabuk, .doğru ve masrafsız 
adalet bekliyorum.» 

Doğru ve çabuk adalet için işte baş unsur hâkim
dir. Hâkim iyi yetişirse, tecrübeli, tarafsız ve bilgili 
olursa, o hâkim işleri çabuk görür ve doğru görür. 
Yani, doğru görmekten kastım, tatbikat çok mühim
dir, tatbikatta hata etmez demek istiyorum. 

Hâkimler, bugüne kadar bütün bu şartlar karşı
sında dahi- yılmadan, bezmeden, usanmadan ve dev
letin, milletin kendilerine verdikleri vazifeyi bihakkın 
yapmak için olağanüstü bir gayret sarf etmişlerdir, et
mektedirler ve bundan böyle de edeceklerdir. 

Yalnız biz, hâkimlere gereken maddi ve manevi 
'imkânları sağlayalım. 

Hâkimlerin bizzat kendi gayretleriyle doğru ve 
çabuk adaleti sağlamak için çaba göstermeleri yet
mez, onlara sair imkânları da sağlamak lâzım. Bir de 
şunu belirteyim; adalet bir küldür, bir bütündür. Bu 
adalet içerisinde bir de personeli vardır; yani kâtipler 
vardır, mübaşir vardır; bunların da maddi imkâna ka
vuşturulması lazımdır. 
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Şimdi biz bu kanunları niye getiriyoruz? Mahke
medeki işlerimiz çabuk görülsün, doğru görülsün, 
masrafsız olsun diyoruz. Peki, bunları yaparken hâ
kimleri bu imkânlara kavuşturuyoruz; hâkimlerin 
hakkıdır ve doğrudur, verilmesi lazımdır diyoruz; 
doğru. Bir de personel meselesi vardır; kâtipler, mü
başirler meselesi 'vardır ki, bu hususta, mesela bizim 
arkadaşlardan Zonguldak Milletvekili Sayın Toptan 
bir teklif getirmişti; biz bu teklifi Adalet Komisyo
nunda kabul ettik. Bu teklif, Bütçe Komisyonuna sevk 
edildi ve bizim yaptığımız metne göre, teklifin esasına 
göre, bütün personele c/c 50 tazminat verilecek. Bu 
da bunların hakkıdır. Şimdi bir mübaşiri düşünün, 
bir kâtibi düşünün, bunların da hiç olmazsa maddi im
kânlara kavuşturulması, şu hayat sıkıntısından kısmen 
olsun kurtarılması lazımdır. Bu sıkıntıyı kabul edi
yorsunuz. Mademki kabul ediyoruz ve vardır bu 
memlekette bir geçim sıkıntısı, bir enflasyon vardır, 
pahalılık vardır; öyleyse bunları da düşünmemiz la
zımdır. Yalnız hâkimlere vermekle bu iş yürümez, 
yetmez. 

Dün bu kürsüden yine söyledim, bu devletin top
lanan vergileriyle, şu devleti masraf devleti olmaktan 
kurtarırsak, hâkimine de, hekimine de, .mübaşirine de, 
kâtibine de, memuruna da, işçisine de, hepsine mik
tarı kâfi verecek parayı buluruz, bulabiliriz. Yalnız 
yeter ki, şu devleti masraftan, masraflı devlet olmak
tan kurtaralım. İsrafa, sizin tabirinizle savurganlığa 
son verelim. Mesele bu, halledilecek mesele budur. 
Bunu hallettiğiniz takdirde, mesele kalmaz. Yoksa, 
devletin, milletin... Efendiler... 

Burada da çok gürültü oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, siz devam edin Sayın Köy-
luoğlu, arkadaşlarımız sükûneti sağlar. (CHP sırala
rından «Biz. dinliyoruz» sesleri) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu kadar muhterem üyenin karşısında 
konuşmak kolay değil, insanın dizlerinin bağı çözü
lüyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Zatıâliniz kürsüye alışkınsınız Sayın 
Köylüoğlu, bu bakımdan sizin için problem değil 
efendim, buyurun. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, 30 sene hâkimlik yaptım, 5 senedir 
mebusluk yapıyorum; y'ne bu nutuk meselesi, kürsü 
meselesi kolay değil, kolay değil. (Gülmeler) 

Muhterem arkadaşlar, bir de, buraya çıkmışken, 
şu Ankara'nın bir adliye sarayı sorunu vardır. Avu
kat arkadaşlar iyi bilirler; bu, Ankara'nın başta gelen 
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dertlerinden birisidir. İhale edilmiş, 350 milyon lira
ya bir müteahhide ihale edilmiş; ama yeri müteahhi
de teslim edilemediği için temeli atılamadı. Sayın Ad
liye Bakanından rica ediyorum; bir an evvel bu yer 
müteahhide teslim edilsin de bu işe başlansın. Başla
mak bitirmek demektir. Çok sıkıntı içerisinde, Anka-
ra'daki adliye aşağı yukarı 5 - 6 yerdedir. Vatandaşın 
şikâyeti, avukatların şikâyetleri ayyuka çıkmıştır. Bu
nun için, bunun üzerinde titizlikle, ehemmiyetle du
rulmasını arz ederim. 

Şimdi efendim, tabii ben her zaman, her yerde 
söylüyorum, gene de söylüyorum; bizim bugün mem
leketteki bütün bu mevcut mevzuatı hakkıyla işletti
ğimiz kanaatinde değilim. Bazı tasarılar getiriyoruz, 
kanunları çıkarıyoruz, bunların cezalarını artırıyoruz. 
Mevcut kanunlardaki cezalan ve suçluları cezalandır
dık da bunlar mı kaldı? Yani ben şunu demek istiyo
rum; devlet çarkı işletilemiyor. Bu duran devlet çar
kını, yavaş işleyen devlet çarkını - adliye de bunun 
içerisindedir - işletmek bir başarıdır ve marifettir; 
ama başarı ve marifet de kolay değildir. İşte bu başa
rıyı gösterene «Başarılı kimse, başarılı iktidar, başa
rılı bakan» diye bakılır. Yoksa, normal işlerin seyri, 
ben de gelsem yaparım, Ali de gelse yapar, Veli de 
gelse yapar. Asıl marifet, iktidar, kuvvet, güç işte 
buradadır. Başarı buradadır; devletin çarkını işlete
bilmektedir. Bunu, adliyeden şikâyetimiz vardır; ad
liyede hâkim vardır, mahkeme vardır; çabuk iş gö
rür, doğru iş görür, çabuk iş çıkarır. Ama hâkim var
dır, mahkeme vardır; sürüncemededir, işleri zamana 
hallettirir. İşte bunları işletmek de Yüksek Hâkimler 
Kurulunun ve Adliye Bakanlığının vazifesi cümlesin-
dendir. Yani bu çarkı işletmenin çaresine bakalım. 

HAYRETTİN UYSAL ((Sakarya) — Köylüoğlu, 
çıkarıyoruz. Fazla konuşma da bitirelim. Çıkaracağız, 
çıkaracağız; 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yahu 40 yılda bir konuşalım diyoruz, ona da sağdan 
soldan bağırıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köylüoğlu, siz de
vam ediniz efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri, söylenecek söz çok. ama 
arkadaşlar acele ediyorlar. Ben de bunu böylece özet
leyerek bitirmek istiyorum. 

Benim son olarak, buradan, hâkim ve savcılara 
bir ricam var. Bunu tekrar edip sizlere saygılarımı 
arz edeceğim. Hâkim ve savcılara bu kürsüden sesle
niyorum ve millet adına rica ediyorum; devlet her 

devirde hâkimlerimize mali imkânları nispetinde ge
çim ve gelecek endişelerini hafifletmek için elden ge
len gayreti sarf etmiştir, yapmıştır, yapmaktadır ve 
bundan böyle de yapacaktır. Yalnız, hâkimlerimizin 
bunu takdir etmesini ve bunun hakkını vermesini, 
bunun için çaba ve gayret sarf etmelerini arz eder, 
hepinize saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Şahısları adına Sayın Rahmi Kumaş?.. Yok. 
Sayın Hasan Yıldırım?.. Yok. 

Sayın Köylüoğlu, bütünü üzerinde görüşlerini 
Grubu adına belirtti efendim. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Madde i. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek ge
çici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri; 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı 
birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Baş-
kanunsözcüsü ve Sayıştay Savcısının aylık ödemeleri, 
birinci derecenin son kademesine ilave edilecek 600 
rakamından sonra bulunacak sayının belli katsa
yı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının 
aylık ödemeleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademe
lerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gös
terge rakamlarına eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 3 
ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarına ekle
necek 300; 1 nci derecenin kademelerinde bulunan
lara o derece ve kademelerin gösterge rakamına ek-
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lenecek 400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına ka
rar verilmiş olup da 1 nci derece aylığını almış olanlar 
ile Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yar
dımcılarından üyeliğe seçilme hakkını kazanmış ve 
1 nci derece aylığını almış olanlar, bulundukları de
rece ve kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrıl
malarına karar verilmiş olup da 1 nci derece aylığını 
almış ve bu derecede yedi yılmı ikmal etmiş ve Yar
gıtay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar
la, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre üye seçil
me hakkını kazanmış ve 1 nci derece aylığını almış 
meslek mensuplarından bu derecede yedi yılını ikmal 
etmiş ve üyeliğe seçilme hakkını kaybetmemiş olanla
ra bulundukları derece ve kademenin gösterge raka
mına ilave edilecek 600 rakamından sonra buluna
cak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar sas alınarak yapılır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Kendi özel kanunlarında deği

şiklik yapılıncaya kadar; askeri hakimlerin aylık öde
meleri, gösterge tablosunda rütbeleri karşılığında gös
terilen 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerin
de bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge ra
kamına eklenecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 300; 1 nci derecenin kade
melerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 400; birinci sınıf askeri 
hâkimlere, bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamına eklenecek 500 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonun
da elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 42 nci 
ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 80 nci maddesi gereğince bu Kanunun 
1 nci maddesi kapsamına girenlere ilişkin hükümler 
saklıdır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın gruplar ve sayın üyeler?.. Yok. v 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır, önce 
okutup sonra aykırılık derecesine göre işleme koyaca
ğım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad

desine, ilişikteki gerekçemiz dikkate alınarak, aşağı
daki fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Yozgat Mardin 
Hüseyin Erdal Abdülkadir Timurağaoğlu 

Konya İstanbul 
Şener Battal Abdullah Tomba 

Trabzon İstanbul 
Lütfi Göktaş Fehmi Cumalıoğlu 

«1 rici derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük
sek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kay
betmemiş birinci sınıf askeri hakimlerin aylık kademe-

" leri, bulundukları derece ve kademesinin gösterge 
rakamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunan 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 6C0 ek gösterge 
rakamını aldıktan sonra herhangi bir nedenle seçilme 
hakkını kaybedenler hakkında eski statüsü olan 500 
ek gösterge rakamı uygulanır.» 

AHMET SAYİN (Burdur) — Sayın Başkan, bi
raz daha yavaş okuyamaz mı acaba, anlayamıyoruz 
da? 

BAŞKAN — Ses cihazları bu, arkadaşımız da 
imkânı dahilinde gayret ediyorlar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad

desine, ilişikteki gerekçemiz dikkate alınarak, aşağı
daki fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. Konya 

Şener Battal 
«1 nci derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük

sek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kay
betmemiş birinci sınıf askeri hâkimlerin aylık öde
meleri, bulundukları derece ve kademenin gösterge 
rakamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunan 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edi
lecek miktaresas alınarak yapılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad

desine, ilişikteki gerekçemiz dikkate alınarak, aşağı
daki fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kars Adana 
Turgut Artaç Muslihittin Yılmaz Mete 

Hatay Malatya 
Mevlüt Önal Ali Kırca 

Kahramanmaraş Kars 
Orhan Sezai Hasan Yıldırım 
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«1 nci derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük
sek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kay
betmemiş birinci sınıf askeri hâkimlerin aylık öde
meleri, bulundukları derece ve kademenin gösterge 
rakamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunan 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edi
lecek miktar esas alınarak yapılır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad

desine, ilişikteki gerekçemiz dikkate alınarak, aşağı
daki fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«1 nci derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük
sek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kay
betmemiş birinci sınıf askeri hâkimlerin aylık öde
meleri, bulundukları derece ve kademenin gösterge 
rakamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunan 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edi
lecek miktar esas alınarak yapılır.» 

İstanbul Ankara 
Ekrem Ceyhun Hayrettin Turgut Toker 

Nevşehir .... Ankara 
Esat Kıratlıoğlu İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 2 nci mad

desine, ilişikteki gerekçemiz dikkate alınarak, aşağı
daki fıkranın 2 nci fıkra olarak eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Adana Kars 
Muslihittin Yılmaz Mete Turgut Artaç 

Hatay Kars 
Mevlüt Önal Hasan Yıldırım 

Kahramanmaraş 
Orhan Sezai 

«1 nci derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük
sek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kay
betmemiş birinci sınıf askeri hâkimlerin aylık öde
meleri, bulundukları derece ve kademenin gösterge 
rakamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunacak 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edi
lecek miktar esas alınarak yapılır.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işleme ko
yacağım efendim. 

Hüseyin Erdal ve arkadaşlarının önergesi : 
Yüksek Başkanlığa 

«1 nci derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük
sek yargı organları üyeliğine seçilme hıkkını kay
betmemiş birinci sınıf askeri hâkimlerin aylık öde

meleri, bulundukları derece ve kademenin gösterge 
rakamına eklenecek 600 raJcamından sonra bulunan 
sayının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edi
lecek miktar esas alınarak yapılır. 600 ek gösterge 
rakamını aldıktan sonra herhangi bir nedenle seçilme 
hakkını kaybedenler hakkında eski statüsü olan 500 
ek gösterge rakamı uygulanır 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU ADİNA MEHMET DEDE-

OĞLU (Kırklareli) — Sayın Başkan, bu önergeye 
katılmıyoruz. Zira, bu konular, Komisyon çalışma
larında enine boyuna tartışılmış, belli bir dengeyi 
bozmamak, hassas bir konu olan bu gösterge ve 
katsayı konusunda da dengenin bozulmaması için bu 
önergenin kabul edilmemesini istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. * 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 

önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum efendim. 
Şener Battal'ın önergesi : 
1 nci derecede 7 yılını tamamlamış, askeri yük

sek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kaybet
memiş birinci sınıf askeri hakimlerin aylık ödeme
leri, bulundukları derece ve kademenin gösterge ra
kamına eklenecek 600 rakamından sonra bulunan sa
yının belli katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU ADİNA MEHMET DE-
DEOĞLU (Kırklareli) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Şener Battal'ın ve Sayın Turgut Artaç ile 

sayın Muslihittin Yılmaz Mete ve arkadaşlarının; Sa
yın Esat Kıratlıoğlu, Ekrem Ceyhun ve arkadaşlarının 
önergeleri de aynı mahiyette, aynı gerekçeli önerge
lerdir. Bu bakımdan üçünü bir işleme koyuyorum 
efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye ka
tılmadılar. Önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Madde üzerinde önergeler var, işleme koyuyo

rum : 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddeye, «Bu kanun 1 . 3 . 1978 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer» 
fıkrasının ilavesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Kastamonu 

İsmail Hakkı Köylüoğlu İ. Hilmi Dura 
Çorum Ankara 

Mustafa Kemal Biberoğlu Mustafa Başoğlu 
Kütahya Kastamonu 

Ali irfan Haznedar Ali Nihat Karol 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz efendim? 

PLAN KOMİSYONU ADINA MEHMET DE-
DEOĞLU (Kırklareli) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılmıyor, Sayın Hükümet öner

geye katıldığını belirtiyor. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım: Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler..*. Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabifl edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?.. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Lehte Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha önce 
verilmiş istek var. 

Lehte; Sayın Rahmi Kumaş, Sayın Hayrettin Uy
sal, Sayın Hüseyin Doğan, Sayın İsmail Hakkı Köy
lüoğlu. 

Bir kişiye söz verme imkânımız var. Sayın Rah
mi Kumaş?.. Feragat ediyor. 

Sayın Hayrettin Uysal?.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sözümü 

Hüseyin Doğan'a veriyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızı Hüseyin Doğan'a ve
riyorsunuz. 

Buyurun Sayın Doğan. 
HÜSEYİN DOĞAN (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 

Hükümet programında «Bağımsız yargı organları
nın etkenliği artırılacak, yargı işlemlerinin hız kazan
ması için yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır» den
dikten sonra «Hâkimlerin, savcıların ve tüm adalet 
görevlilerinin tam bir güvenlikle, huzurla ve maddi 
sıkıntı çekmeksizin görev yapabilme olanakları ge
nişletilecektir» denmiş bulunmakta idi. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığım taşıyan Hükü
metimiz, programına uygun olarak az önce kabul 
buyurduğunuz bu kanunu kabul etmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, hâkimlik mesleği, özellik
le içinde bulunduğumuz son dönemlerde daha büyük 
hassasiyetle üzerinde durulması lazım gelen bir mes
lek olmuştur. Bu meslek onurunu, yalnız kendisine 
maddi yönden refah getirecek bu kanunda bulmaya
caktır. Hâkimlik son dönemlerde, özellikle üzerin
de hassasiyetle durulması gereğinden giderek, daha 
çok manevi yönden de tatmin edilmeli, son günlerde 
hâkimlerimize karşı vuku bulan birtakım hareketler 
karşısında, hâkimlerin özellikle manevi varlığrnın ko
runması üzerinde de durulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yargıçların kanunlardan 
başka genel ve özel hiçbir görev almamaları Ana
yasamızın emridir. Yine Anayasamızın bir emrine gö
re, yargıçların aylık ve ödenekleri özel hükümlere 
bağlanır. Hükümetimiz bu kanunu Yüce Meclise ge
tirmekle Hükümet, programında vaat ettiği taahhü
dü yerine getirmiş, Anayasanın hâkimlerle ilgili ola
rak koymuş olduğu hükümlere tam manasıyla riayet 
etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunla hâkimlerimiz 
aylık maaşlarına yapılan birtakım ilâvelerle kısmen 
maddi yönden sıkıntılarını atlatacaklardır. Yalnız, 
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yargıçlık mesleğini bir bütün olarak almak, özellik
le mahkemelerimizde çalışan kât ip ve o sınıftan sa
yılan kimselerin de, yargıçlar hakkında düzenlediği
miz kanunlara benzer kanunla özlük haklarına ka
vuşturulması gereği üzerinde de durmak lazım gelir. 
Bir karar yalnız yargıç imzasıyla tekevvün etmez, 
bir kâtibin o kararın altında imzasının bulunmama
sı halinde bir karardan bahsetmeye imkân yoktur. 
Yargıçlarımıza sağladığımız bu imkânları, gece ya
rılarına kadar, sabahlara kadar çalışan kâtiplerimi
ze ve o sınıftan sayılan diğer adliye personeline de 
sağlamak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, toplumumuz şu anda sağ
lam bir yapıya kavuşma özlemleri çekmektedir. Bu 
uğurda oluşumu hızlandırmak Anayasal kuruluşla
rımızın temel görevidir. Bu görev başta adliye organ
larına ve onun başında bulunan yargıçlara düşmek
tedir. Yargıçlıkla hakemlik arasındaki yakınlığı bi
lenler, yargıçların bu oluşumu hızlandırmak yönün
den büyük bir görev ve sorumluluk altında bulun
duğunu bilmelidirler. Hâkimlerimiz bu açıdan, Türk 
toplumunun gelişmesini engelleyecek tek yanlı bir 
tutumdan kaçınmak zorundadır. 

Bu düşünceler altında bu yasanın, tüm yargıç ve 
o sınıfta sayılanlara ve tüm ulusumuza hayırlı olma
sını diler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Aleyhte söz isteyen? 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILTŞIK (Zonguldak) 

—'Ben istiyorum Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kızılışık. 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
—• Saygıdeğer Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir kanunun aleyhinde söz almak, mutlaka o ka
nunun aleyhinde konuşmayı gerektirmez; ama kanu
nun geliş şekli ve geliş zamanı konusunda bir beyan
da bulunulursa, o zaman aleyhte mi, lehte mi konu
şulduğu ortaya çıkar. Hüküm size aittir. 

BAŞKAN — Siz aleyhte söz alıyorsunuz Sayın 
Kızılışık. 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Devamla) — 
Ben aleyhte söz aldım ve sonunda sözümü aleyhte bi
tireceğim efendim. 

Her kanunun, her zaman söylediğimiz gibi, han
gi kitleye hitap ederse etsin, onun menfaatlerini ko
ruması arzumuz, isteğimiz ve Meclisten en iyi şekil
de çıkışı da en büyük iştiyakımızdır. Ama- bir mi
salle niçin kanunun aleyhinde konuştuğumu arz etmek 

istiyorum. Dün bitirdiğiniz Belediye Gelirleri Vergisi 
Kanununda, örneğin belediyelerin taşıtları plakaya 
bağlaması, şoförleri ehliyetnameye bağlaması en aşa
ğı 800 milyon lira belediyelere bir gelir sağlaması 
gerektiğini ilgili arkadaşlarıma bildirdiğim ve bunu 
ek madde olarak getirmelerini arzu ettiğim, arz et
tiğim halde (Arz ettiğim diyorum, arz etmek yüksek 
makama olur, kendinden yüksek gördüklerine kar
şı olur, çoğunluğa karşı olur), bu gelmemiştir. Şim
di biz bu gelmeyişi kusur kabul etmiyoruz. Ama gö
nül arzu ederdi ki, bu-yasa daha evvel gelsin ve sı
kışık bir zamanda gelmesin. Biz geliş zamanı, geliş 
şekli bakımından kanunun aleyhinde söz aldık. Ka
nunun getirdikleri eğer getirdiği gruba fayda sağ
layacaksa, ondan biz de memnuniyet duyarız. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte görüş

meler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, açık oylamaya sunulmayacak mı? 

BAŞKAN — Böyle bir şart yok; ama 15 sayın 
üyenin böyle bir isteği olursa açık oya başvurulurdu 
efendim. Ben tümünü oylarınıza sunduğum zaman 
da böyle bir istek belirtilmedi, bu bakımdan tümünü 
oylamış oldum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
akçalı yasa olduğu için. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bütün parasal şey
lerin mutlaka açık oya sunulması şart değil. 

2- — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas ^Milletvekili Azimet Köylü-
oğlunun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (Ifî32, 2/470) (S .Sayısı : 110) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki. 1475 
sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısıyla, Ankara Milletvekili Semih Eryıldız 
ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun aynı 
kanuna bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi
nin. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) Görüşülmesine 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?... Yerinde. 
Sayın Hükümet?... Yerinde. 

(1) 110 S .Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Rapor okunmayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?... 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Başoğlu, Grubunuz adına 

mı, şahsınız adına mı? 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Grup adına 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Toker belgeyi gönderiyor mu

sunuz efendim? 
HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Mustafa Başoğlu, buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞOĞLU 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz tasarı, daha önceki Hü

kümetin Başbakanı bulunan Sayın Süleyman Demi-
rel tarafından Yüce Meclislere sevk edilmiş, fakat 
o dönemde yasalaşması gerçekleşemediği için bugün 
görüşülmek durumunda kaldığımız bir tasarıdır. 

Kapıcı ve kalorifercilerin, İş Kanunu kapsamın
da olmayan bu arkadaşlarımızın, daha önceleri 
3.4.1970 tarihinde ve 1348 sayılı Kanunla 931 sayılı 
îş Kanunu değiştirilmek suretiyle, kanun kapsamına 
alınmış, böylelikle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa da bağlanmak suretiyle sosyal gü
venlikleri temin edilmiştir. 

Bu arada, kapıcılık hizmeti görmesine rağmen 
bazı grupların, bu işi gören bazı arkadaşlarımızın 
bu imkândan yararlanamadıklarını ve sosyal güven
liğe kavuşturulamadıklarını bu vesileyle belirtmek is
terim. 

Görüşmekte olduğumuz değişiklik teklifi ve ta
sarısıyla, uygulamada görülen bazı ihtilaflar gideril
miş olacaktır. Ancak, bu değişiklik de sanıyorum ile
rideki gelişmelere göre yeni değişiklikleri gerektire
cektir Zaten dünyanın hiçbir Meclisinin çıkardığı 
bir kanunla yıllarca ihtilafları çözümlediğini iddia 
etmek imkânı yoktur. Nitekim, zaman zaman, sadece 
kanunlar değil Anayasaları değiştirmek ihtiyacı bile 
doğmaktadır. 

Bu teklif, yürürlükteki kanunda mevcut olmayan 
birtakım yenilikler getirmektedir. Bunların başında 
bir işveren tarifi yapılmaktadır. Bundan sonra kapı
cılar kendileri bakımından kimin işveren olduğunu, 
bu tasarı kanunlaştıktan sonra bulmak imkânını gö

receklerdir. Böylelikle, ayrı ayrı daire sahiplerine hi
tap etmek ve ihtilaflar çıktığı zaman ayrı ayrı daire 
sahipleriyle mahkemelik olmak durumu ortadan kalk
mış olacaktır. 

Yine bu tasarı kanunlaştığı zaman, kapıcılarla ko
nut sahipleri arasında meydana gelen ve Yargıtaya 
kadar giden ihtilaflardan doğan bir başka konu orta
dan kalkmış olacaktır. O da, kapıcılar oturdukları 
yerler için konut bedeli Ödemek durumunda kalma
yacaklardır. 

Mevcut uygulamada, kapıcıların bulunduğu ko
nut için kira verip vermeyecekleri tartışma konusu 
olmuştur. Bazı. yerlerde bazı anlaşmalar, sözleşmeler 
imzalanmış ve konut ücretinin kapıcıya ödenen ücret
ten düşülmesi gibi uygulamalara gidilmiştir. Sonun
da da Yargıtayımız, kapıcıların oturdukları konuttan 
kira alınabileceğine karar vermiştir. Böylelikle, bu 
tasarı kanunlaştığı zaman, bu uyuşmazlık da ortadan 
kalkacaktır. 

Ayrıca bir başka yenilik daha gerçekleşmiş ola
caktır. Kapıcı arkadaşlarımız bir fıkra ile 1475 sayılı 
İş Kanununun kapsamına alınmışlardır; fakat bu ka
nunun tümünün kapıcılar hakkında uygulanıp uygu
lanamayacağı tam bir açıklık göstermemektedir. Ta
sarı kanunlaştığı zaman, kapıcıların günlük çalışma 
süreleri, *tatil günleri, ulusal bayram ve tatil günleri 
ile, yıllık izinlerinde ne gibi bir işlem yapılacağı, na
sıl bir yol izleneceği, Çalışma Bakanlığı tarafından 
çıkartılacak bir tüzükle tespit edilecektir. Böylelikle, 
kapıcının günde kaç saat çalışacağı, haftalık iznini 
nasıl kullanacağı, ulusal bayram ve genel tatil gün
lerinde çalıştığı takdirde ne gibi bir muameleye tabi 
olacağı ve yıllık iznini ne şekilde kullanacağı bir tü
zükle belirlenecektir ve bu değişikliklerden sonra, 
kapıcılar tam olarak îş Kanununun getirdiği haklar
dan daha açık bir biçimde, bugünkü duruma göre 
daha açık bir şekilde faydalanmak, yararlanmak im
kânını bulacaklardır. 

Arkadaşlar, bu değişikliklere rağmen yine de so
runu kökünden çözdüğümüzü iddia etmek elbette 
mümkün değil. Biraz evvel arz ettiğim gibi, uygula
mada başka şikâyetler, başka yorumlar doğacaktır 
ve böylelikle belki Yüce Meclis bu çıkan ihtilafların 
sonucunda yeni yasal düzenlemelere gitmek suretiyle 
ortaya çıkabilecek sıkıntılara çözüm bulacaktır. . 

*- Kapıcılık hizmetini küçümsememek gerekir. Bu 
aslında çok önemli bir görevdir. Çünkü, bunlar çoğu 
zaman aile olarak bu işi gören kimselerdir, hanımı ve 
çocuklarıyla birlikte bu işi gören kimselerdir ve ço-

— 5; ;S5 — 
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ğu binalarda iskân edildikleri yerler, gerçekten in
sanın rahatlıkla yaşayabileceği yerler değildir. Bunlar 
bodrum katındadır, havasızdır ve çocuklarıyla orada 
bir aile olarak o apartmanın, binanın ihtiyaçlarını 
karşılamak durumundadır. 

Kapıcı sabah kalkacak, kalorifer- kazanlarını ya
kacak, daire, daire dolaşarak zilini çalacak, erzakını 
getirecektir, vereceğimiz notlra göre tekrar bakkal, 
kasap ve sair yerden erzakımızı temin edecektir. Onu 
bitirdikten sonra çöplerimizi alıp atacaktır. O bite
cek, apartmanın genel temizliğini yapacaktır. Kalo
rifer kazanları için getirilen akaryakıtın tamamını tek 
başına veya yardımcılarıyla depoya aktaracaktır. Ka
lorifer kazanlarının sönmemesine dikkat edecektir. Çok 
defa da apartmanın sakinlerinin özel işlerine koş
mak durumundadır ve bütün bunlara ilave olarak, 
apartman kapıcısı, konutun korunması ve güvenliği 
ile ilgili olarak da üzerine düşen görevi yerine ge
tirecektir. 

Belki bazı istisnalar, çok az istisnalar, bu kapıcı
lık görevinin hava parası ile devredildiği şeklinde söy
lenen birtakım istisnalar - henüz tespit edilebilmiş de
ğil - eğer dikkate alınmayacak olursa, gerçekten ka
pıcılık hizmetini gören bu vatandaşlarımızın, bu ar
kadaşlarımızın çalışma şartlarını yeni esaslara bağ
lamak ve bunları huzura kavuşturmak, elbetteki Yüce 
Meclisin yerine getireceği en önemli görevlerden bi
risi olacaktır. Daha doğrusu, bundan önce yerine 
getirdiği görevin eksik kalan ıkısımlarını böylelikle 
tamamlamış olacaktır. 

Bu arada değerli arkadaşlarım, Sayın Hayrettin 
Uysal Grup Başkanvekili olarak oyunu nasıl kulla
nacak bilmiyorum, çünkü pek konuşmalara iltifat et
miyor, özür dilerim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bizim gün
deme getirdiğimiz öneri bu, Cumhuriyet Halk Par
tisinin getirdiği öneri bu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Şimdi, Sa

yın Uysal, eğer olayları, bizim getirdiğimiz, sizin ge
tirdiğiniz açıdan ele alacak olursanız, o zaman ben 
size derim ki, biz anamuhalefet partisi olan Adalet 
Partisi olarak... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İşte o pole
miği yapmayasınız diye çıkmayın dedim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Hayır, o 
polemiği yapmıyorum, ama siz söyleyince bir konu
yu açıklamak durumundayım. Biz şimdiye kadar, 
<Şunu getirdiniz, bunu getirdiniz, şunu siz getirdiniz 
bunu biz getirdik diye bir münakaşaya girmedik. 
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ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Seçimde konuşur
sunuz, polemik yapmayın. 

BAŞKAN — Siz görüşlerinizi belirtin Sayın Baş-
oğlu. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Ama, şim
di izin verilirse Saym Başkan, konudan ayrılmamak 
üzere bu münakaşaya girmek, ya da gerçekleri, kül-
lenmiş gerçekleri veya bazı gözlerin görmedikleri ger
çekleri dile getirmek gerekecektir. 

Türkiye'de kapıcıları, biraz evvel arz ettim, ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasını sağlayan 
ve sosyal güvenliklerini temin eden Adalet Partisi ik
tidarlarıdır; kanunlarımız böyle olur. 

Uygulamada görülen aksaklıkları gidermek için 
Yüce Meclise değişiklik teklifini sevk eden Başbakan 
Süleyman Demirci'dir, elimizdeki tasarı böyle yazı
yor. Bunun, Sosyal İşler Komisyonunda iyileştirilme
si için gayret gösteren, üyesi bulunduğum komisyon
da gayret gösteren arkadaşlarımdan birisi benim. 

Şimdi bizim yaptıklarımızı, Adalet Partisinin yap
tıklarını bir çırpıda silip atarsanız, ondan sonra ben 
burada yine Adalet Partisi iktidarları döneminde yü
rürlüğe konulan bazı kânunların numaralarını ver
mek durumunda kalacağım. 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, rica ediyorum konu 
üzerindeki görüşlerinizi belirtiniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — İş Kanu
nuyla ilgili Sayın Başkan, konunun içerisinde efen
dim, tabii efendim kanunla ilgili, kanunun dışında 
değil. 

İş Kanunu değişikliği ve İş Kanunu üzerinde ya
pılan görüşmeler, çalışma hayatımızın genelliğini il
gilendiren görüşmelerdir. Şu anda görüştüğümüz 1475 
sayılı İş Kanununa bir yeni madde eklenmesi, bir ye
ni düzenleme yapılması, konusu var. Bu halde İş 
Kanununyla ilgili, iş hayatıyla ilgili her konuda sa
nıyorum Sayın Başkan, çalışma hayatını ilgilendiren 
her konuda bazı konuları Yüce Meclisin bilgisine sun
mak, konunun dışında olmamak gerekir. 

1475 sayılı İş Kanunu, 1248 sayılı kapıcıların bu 
kanunun kapsamına alınması, 554 sayılı Deniz İş 
Kanunu, 864 sayılı Yurt Dışında Çalışanların Eş ve 
Çocuklarına Yeni Haklar Getiren Kanun, 1071 sayılı 
yurt dışında çalışan işçilerimizi ilgilendiren başka bir 
kanun, Sendikalar Kanununun bazı madelerini- de
ğiştiren 1317 sayılı Kanun, işçi kıdem tazminatlarını 
15 günden 30 güne çıkaran ve 24 ayını vergi dışı bı
rakan Kanun, demiryolu işçilerini her türlü sosyal 
güvenliğe kavuşturan 931 sayıl Kanun, emekli aylık-
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larını artıran 506 sayılı Kanunda çeşitli zamanlarda 
değişiklik yapan, emekli aylıklarını artıran kanunlar, 
emekli olabilme süresini 30 yıldan 25 yıla indiren 
başka bir kanun, işçi emeklilerinin asgari ücretlerini 
artıran; eş ve çocuklarının Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerinden yararlanmasını sağlayan kanunlar 
ve işçi mesken kredilerini 60 metreden 100 metreye 
çıkartan, asgari ücretleri Türkiye çapında düzenleyen 
ve son olarak 3 300 liraya yükselten... 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Seçim propagan
dası yapıyorsunuz, aferin, aferin. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Seçim pro
pagandası değil, ne söylerseniz, burada özellikle iş 
hayatı' konusunda çok rahat cevap arz edebilirim. 
Çünkü, 15 senedir bu işin içindeyim, 

Şimdi, biraz sonra da sizin söyleyip de yapmadık
larınızı söyleyeceğim, onu da dikkatle dinlemenizi ri
ca ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Çıktınız, ber
bat ettiniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Hiçbir şey 
yok, gayet iyi, gayet iyi bu Sayın Uysal, gayet iyi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, böylelikle Adalet Partisi iktidarları 
zamanında yapılan bazı değişiklikleri, kanun deği
şikliklerini bilgilerinize kısaca sundum. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — 226'yı bulduğu
nuzda söyle. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Bana 
boşuna laf atmayın, bana ne kadar laf atarsanız, o 
kadar çok cevap vermek imkânım vardır. Sakin 
olarak dinlerseniz, sakin olarak bilgi sunacağım. 

Şimdi arkadaşlarım, çalışma hayatımızı ilgilen
diren bir konu üzerinde görüştüğümüze göre, Tür
kiye'de çalışanların ve özellikle işçilerin bu Hükü
metten bekledikleri, muhalefette vaadettiklerinden 
gerçekleştirmedikleri bazı konular var. Şimdi bun
ları hatırlatmak istiyorum birkaç cümileyle. (AP ve 
CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar) 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler, kar
şılıklı görüşme diye bir şey yok efendim. Adet edin
mişsiniz sıralar arasında birbirinizle muhabbet eder 
gibi buradaki meseleyi tartışmaya. Çok rica edi
yorum karşılıklı görüşmeyelim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Halk Partili değerli arkadaşlarım be
ni bağışlasınlar, Halk Partisi her nedense gerçekle
rin dile getirilmesine tahammül gösteremeyen, sabır 

gösteremeyen anlayışından kurtulamamaktadır ve 
Halk Partisi âdeta elimize kendisinin beğenebileceği 
bir metni tutuşturup bu kürsüden okumamızı iste
mektedir. Biz, güdümlü muhalefet değiliz, bizi din
leyeceksiniz, gerçekleri kabul edeceksiniz; bunu 
böyle kabul etmek lazım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, Hükümetin, Halk Partisinin vaat et
tiği. konuların birkaç tanesini arz ediyorum : 

İşçiler etkin bir biçimde yönetime katılacaktı 
- tabiri tam olarak Halk partisinin kullandığı şekil
de söylüyorum - arrta bekliyoruz, henüz işçilerin yö
netime katılmasıyla ilgili bir gelişme yok, suçlu çı
karmalarda işçilere kıdem tazminatı ödenecekti; 
bekliyoruz, bu konuda henüz hiçbir adım atılmış 
değil. 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, beni dinler misiniz 
bir dakika? 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Zamian zaman, konunun dışına çık
tığınızı siz de takdir ediyorsunuz; ama bunda ısrar 
etmenizi anlayamıyorum. . Mümkün olduğu kadar 
ikaza meydan vermeden konu içerisinde rahatlıkla 
bu meseleyi görüşebilecek bir arkadaşsınız, lütfen 
öyle devam ediniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Tabii efen
dim, teşekkür ederim Sayın Başkanım, ben konunun 
dışına çıkmıyorum, Halk Partisinin vaat ettiklerini 
bumda İş Kanununun değişikliği ile ilgili olarak 
arz ediyorum ve üstelik bazı arkadaşlarımızın da sa-
bir gösterememeleri, laf atmaları sonucunda da on
lara cevap vermek durumunda kalıyorum. Eğer. o 
arkadaşlarımız sabır gösterirlerse yine İş Kanununun 
değişikliğiyle ilgili olarak Halk Partisinin vaat et
tikleri ve bu ana kadar gerçekleşmeyen bir iki ko
nuyu daha hatırlatmak istiyorum. 

Kamu kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın 
kıdem tazminatlarını elde etmeleriyle ilgili olarak 
bir sürü aksaklık vardır. 

Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi milletve
kili değerli arkadaşımız Sayın Durukan'ın bir tek
lifi komisyonda süresi. İçinde yasalaşamadığı için 
doğrudan doğruya gündeme alınmış; fakat bu de
ğişiklik henüz gerçekleşememiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (SaTcarya) — Hey gidi 
sendika ağası hey. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Eğer ba
na sendika ağası demekte ısrar ederseniz Sayın Uy
sal, ben sendika ağası olmadığımı rahatlıkla ispat 
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edebilirim; ama ben de sizi parti ağası olarak ilan 
ederim. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Emekli 

sandığında geçen hizmetlerin İş Kanununda geçmiş 
gibi dikkate alınarak kıdem tazminatında değerlendi
rilmesiyle ilgili benim vermiş olduğum bir değişiklik 
teklifi komisyonda süresinde görüşülemediği için doğ
rudan gündeme alınmış; fakat henüz gerçekleşeme
miştir. 

Kreş ve çocuk ' yuvalarının, çalışan işçilerin ço
cuklarınla daha iyi bakabilmelerinin sağlanması ba
kımından vaat edilen husus henüz yerine getirile
memiştir. 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazıla 
çalışmalardan dolayı çalışma hayatında meydana 
gelen uyuşmazlıkları giderecek İş Kanunu değişik
likleri henüz gerçekleşememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu tasarıya çalışan
lardan bir kısmına yeni haklar getirdiği için Adalet 
Partisi olarak elbetteki olumlu oy vereceğiz. Zaten 
geçmiş uygulamamızın bir tamamlayıcısı niteliğinde
dir. Hükümette biz olsaydık mutlaka bunu biz 
gerçekleştirecektik; ama hükümette olmayış sebep
lerimizin tartışmasınla girmiyorum, bunu defalarca 
bu kürsüden söyledik. Hükümette olmamamız nede
niyle böyle bir teklif gelmemiştir; biz buna olumlu 
oy vereceğiz. 

Bizim olumlu oy vermeyeceğimiz konular belli
dir. Eğer bir teklif veya tasarı vatandaşı zarara 
sokuyorsa... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Tabii bi

tiriyorum efendim. 
... Vatandaşı ısdıraba sokuyorsa, mesele burada 

72 saat yoğun bir mücadele vermemize rağmen ço
ğunluk oylarını geçemediğimiz için vatandaşın ce
bine elini sokuyorsa, onu mağdur ediyorsa bizden 
beyaz oy alamaz. 

Eğer bir teklif çalışanları himaye ediyorsa, on
ları koruyorsa, onilara yeni imkânlar getiriyorsa, 
iktidarda kim olursa bizden anlayış görecektir; çün
kü bizim kuruluş felsefemiz budur, olumlu hizmetin 
yanındayız, onun için kurulduk, ona devam ediyo
ruz, 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, 'alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ke

nan Durukan, buyurunuz efendim. (Cumhuriyet 

Halk Partisi Çorum Milletvekili Şükrü Bütün ile 
Adalet Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu arasında karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bütün, siz, Meclis görüşme
lerinde hep aynı usulü kullanıyorsunuz, rica edece
ğim ikaza bir daha meydan vermeyin, rica edeceğim. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Teşekkür ederim 
elendim. 

Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADİNA KENAN DURUKAN 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Yedi günden beri, büyük bir özveriyle, tüm ge

celerini burada geçirmek suretiyle, halkına birşeyler 
götürebilmeyi amaçlamış ve tamamen grubumuzun 
sırtında, muhalefet partilerinin büyük engelleriyle 
çalışmalarımızı sürdürüp şu saate kadar geldik. Ger
çekten, Adalet Partisi Grup Sözcüsünün bile, «bu 
kanuna müspet oy vereceğiz» demesini gerektirecek 
kadar bir ihtiyacı kapamak ve o ihtiyacı tam an
lamıyla yerine getirebilen mütekâmil bir tasarı üze
rinde, bu derece yorgun çalışmadan sonra Grubu
muz, görüş belirtmeye gerek görmeyebilirdi. 

Fakat, sanki bir haftadan beri, bu Millet Mecli
sinin, Parlamentonun, yasa yapma görevini yerine 
getirmek için, gerçekten büyük özveriyle, hastasına 
rağmen, hastalarına rağmen, hastaneden ambulansla 
arkadaşlarımızı taşımak suretiyle kanun yapmak, bir 
yandan da kendimizi denetlettirmek için salı, çarşam
ba, perşembenin dışında cuma, cumartesi, pazar, pa
zartesi günleri de kendilerine denetleme olanağı sağ
ladığımız Adalet Partisi Grubunun değerli sözcüsü
nün, çıkıp, bu kadar engellemeden sonra, hele biz
zat, verdikleri Gensoruyu görüştürebilmek için gru
bumuz burada çoğunluğu onlara sağlama çabası ver
diği bir günde, çıkıp, Hükümetin getirdiği tasarıya 
sahip çıkma gafletini göstermesini gerçekten kına
mak ve bunu zabıtlara bir kez daha tescil ettirmek 
ihtiyacıyla söz almayı gerekli saydık. 

KAYA ÇAKMAKÇr (Antalya) — Konuyla ne 
alakası var? 

BAŞKAN — Sayın Durukan, sizi de bir kere ikaz 
ediyorum; siz de mümkün olduğu kadar, karşılıklı 
cevap verme yerine, konu üzerinde kalarak görüş
menin. salimen devamını sağlayınız. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Bu tasarı, bu Hükümetin tasarısıdır ve bu Hükü
met, getirdiği tasarılardan birisini daha yasalaştıra-
caktır. Mesele bundan ibarettir. 
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Böylece, konut kapıcıları, İş Kanununun kapsamı 
içerisine girmek, iş güvenlliğine kavuşmak ve kapıcı
ların maruz kalmakta oldukları birtakım haksız, bir
takım insaf dışı uygulamalardan kurtulacaklardır. 
Artık Kat" Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanda 
oturan daire sahipleri ile ayrı ayrı mahkemeye düş
meyecek, işveren belirlendiği için, yönetici onun ka
nuni işveren vekili durumunda olacak, onunla ara
sındaki uyuşmazlığı çözebilecektir. Kapıcı artık otur
duğu apartmianın, pek çoğu sağlık şartları yeterince 
yerine getirilmemiş olmasına karşın, kendisinden ki
ra istenen konutlar için kira vermeyecektir. 

Bu alanda, iş alanının, iş sektörünün bu kolunda 
çalışan ve kentleşmenin bir doğal sonucu olarak ye
mi bir meslek olarak beliren kapıcıları iş güvenliğine 
kavuşturması bakımından böyle bir tasarı, Cumhu
riyet Halk Partisinin İktidarda olduğu bir dönemde 
gerçekleşebilirdi, gerçekleşecektir. 

Tasarının ülkemize ve kapıcılara hayırlı olmasını 
dileyerek hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durukan. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biraz evvel iki parti sözcüsünü bir manada üzün
tü ile takip 'ettik. O da yapılan bir hayırlı hizmetten 
dolayı hayırda yarışmak yerine birbirini karalamak 
suretiyle bu hayırlı hizmetin Parlamentoya mal edi
leceği gerçeğini ısrarla kamufle etmek gibi bir yan
lışlığın içine girdiler. Biz Parlamentomuzun böyle
sine gecikmiş bir saatte bile sosyal maksatlı bir Ka
nunu ele almasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. 
Danışma Kurulu Önerisi olarak gündemin baş tara
fına alınmasında bütün partilerin iştiraki vardır, bü
tün partilerin şerefi vardır. Değilse bu parti şöyle 
yaptı da bu kanunu çıkardı, diğer parti siz istemiyor
sunuz gibi bir uslüp bizim inanç sistemimizdeki hayır
da yarışınız, hayırda müsabaka ediniz emrine, prensi
bine aykırıdır. Onun için Parlamentoda hayırda ya
rışmanın yolunu araştırmamız lazım. Bir parti oy ge
tirecek bir teklifle huzurumuza geldi, aman bu ka
nun çıkarsa onun oyu artar diye diğer partilerin kar-
şısfna çıkmasına hiç gerek yoktur. Türkiye'nin mese
leleri, Türk insanının dertleri o kadar çoktur ki siz 
bundan daha hayırlısını bulur getirirsiniz, hem o ha
yırda yarışa katılmış olursunuz, hem de oy hesapları
nız varsa o da gerçekleşmiş olur. Onun için değerli 

| Parlamenterler gecenin bu saatinde bırakınız sen 
ben meselesini, Parlamentonoun şereti olarak sosyal 

I maksatlı bir kanun çıkaracaktır, bu kanuniyi en iyi 
1 şekilde çıkması için ne yapmamız lazım geldiği hu-
I susunu tartışmamız lazımdır. 

I Muhterem arkadaşlarım, kapıcıların kanunundaki, 
kanun teklifindeki ifadesiyle, konut kapıcılarının hiz-

I metlerini iyi şekilde yapabilmesi için onlara kat tah
sisi hususu tanzim edilmektedir. Kapıcıları İş Ka-

I nunu kapsamı içinde daha imkânlı hale getirmeyi gö
rüşüyoruz. Ama bazı meselelerde Türkiye de hiçbir 
kanuna, ne Bağ - Kur'a, ne İş Kanunununa, ne Dev
let Personel Kanununa tabi olmayan görevliler var-

I dır. Onları bu vesileyle satırlamaya mecburuz. Hü-
I kümetin üyeleri buradadır. Sosyal Güvenlik Baka-
I nımız buradadır ve bilhassa Sosyal Güvenlik Bakanı

mıza hatırlatmak üzere ifade etmek istiyorum; Tür-
kiyede yabancı devlet elçilikleri vardır. Yani bü-

I yükelçiler, konsolosluklar vardır. Orada çalışan Türk 
I vatandaşı personel, şoförden tutunuz da ahçıya ka

dar hizmet yapan insanlar vardır. Bunların hizmetleri 
hiçbir şekilde ne Bağ - Kur'a, ne Sosyal Sigortalar Ka-

I nununa, ne de Emekli Sandığı Kanununa tabidir. 
Onun için muhterem arkadaşlarım kapıcıların mese
lesini konuşurken günümüzde dünya sosyal -güvenlik 
anlaşmalarıyla yönetilen bir dünya haline gelmişken. 
o devleti önere etmek suretiyle sizin elçiliğinizde ça
lışan Türk insanına sosyal güvenlik hakkı tanımanın 
imkânlarını lütfen rica ediyoruz diye bir devlet, bir 
hükümet çıkışı olduğu takdirde bu büyükelçiler ken
dilerinin sosyal hakları tanıması konusunda belki de 
yarış haline geleceklerdir. 

Kapıcılarla ilgili bu yasa hakkında grubumuz müs-
bet görüştedir. Faydalı bir yasa teklifidir. Bundan do
layı ben herhangi bir partiyi değil, Parlamentoyu teb
rik ediyorum, hayırlı olsun, ama dediğim gibi herhan
gi bir kanuna tabi olmayan ve sosyal güvenlikten 
mahrum insanları da bu vesileyle hatırlamadan geçe
miyorum. 

Hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener Bat
tal. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Fa
ruk Demirtola, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; alınteri ve hizmet kutsal bir çalışmadır. Hangi 
kademede olursa olsun, insanların ezilmemesi, ezin-

j tiye uğramaması, vazife ve görevlerinden dolayı bir-
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birlerine tahakküm etmemesi lazım gelir. Bu kanun, 
Meclise malolmuş bir kanundur. Şu veya bu partinin' 
malı gibi gösterilmek, sosyal yönlü bu kanunun değe
rini azaltır. Bütün partiler şu anda, bütün konuşma
cılar bu kanunun Meclise malolduğunu teyit etmiş 
durumdadırlar. 

Yıllardan beri kapıcılar birçok haklarından mah
rum kalmıştır. Kiracılar ve kapıcılar arasında uzun 
sürtüşmelere yol açan bir boşluğu kapatacak olan bu 
kanunun çıkarılmasından grubum adına memnuni
yet duyduğumu ve bu kanuna olumlu oy vereceğimi
zi belirtmek isterim. 

Hazırlanacak tüzük birçok ihtilafları yok edecek
tir. Bu bakımdan kanunun alınteriyle çalışıp hakkını 
kazanan bütün iş er'babına hayırlı olmasını temenni 
eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Demirtola. 
Tümü üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza suna

cağım: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
1475 Sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir 

Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1475 sayılı İş Kanununa aşağı

daki ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde — Bu Kanunun 5 nci maddesinin (e) 
fıkrasında sözü geçen kaloriferli konut kapıcıları ile 
çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 
korittt kapıcılarının işvereni konutun maliki veya or
taklarıdır. 

Konut yöneticisi işveren vekili olup, mali sorum
luluklar işverene ait olmak üzere, yargı uyuşmazlık
larında ve bu Kanunun uygulanması bakımından iş
verenin temsilcisidir. 

'Kapıcı konutları için kira istenemez. 

Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile 
günlük çalışma sürelerinin, hafta tatili, ulusal bay
ram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları 
ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenme
sinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar, bu Kanun
da tanınan haklar saklı tutularak Çalışma Bakanlı
ğınca çıkarılacak bir tüzükte belirtilir.» 

Geçici Madde — Ek maddede belirlenen tüzük, 
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
altı ay içinde düzenlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edeneler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
geçici maddeyi oylamadınız. Onun da oylanması ge
rekirdi. 

BAŞKAN — Geçici ikinci maddeye ek.. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖNER MİSKİ (Hatay) — Hayır Sayın 
Başkanım, ek madde altında geçici madde var. O oy
lanmadı efendim. 

BAŞKAN — Madde içerisinde okunulmuştu, ama 
tekrar okutup, oylayacağım. İkaz > ettiğiniz için teşek
kür ederiz efendim. 

Tekrar okutup oylayacağım: 
Madde l'in geçici maddesi: 
Geçici Madde — Ek maddede belirlenen tüzük, 

yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç al
tı ay içinde düzenlenir. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin içindeki ek geçici 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci çerçeve maddeyi ek geçici madde ile bera
ber oylarınıza tekrar sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde son söz olarak bir lehte, 
bir aleyhte sayın üyeye söz vereceğim. Lehte Sayın 
Hayrettin Uysal, söz istemiş. 

Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklenmesiyle 

ilgili bir tasarı ve yine değerli Ankara Milletvekili 
Sayın Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Sayın Azi
met Köylüoğlu'nun aynı anlamda verdikleri iki tekli-
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fin birleşmesinden meydana gelen bir metni bugün bu
rada görüştük ve kabul ettik. 

Komisyonumuzda değerli çalışmalarıyla kapıcıla
ra sosyal hakları yönünden önemli bir eksikliği gi
derici yönde tedvin edilen bu maddeler hiç kuşkusuz 
on binlerce yoksul halk kesiminin kırsal alanlardan 
büyük kentlere çağımızın yeni mesleği olarak gelen 
insanların hizmet üreterek yaptıkları çalışmalajı iyi 
değerlendirmenin bir sonucudur. Bu değerlendirmeyi 
yapan Hükümete teşekkür etmek isterim. Böyle bir 
değerlendirme ile bugün Yüce Meclisin onayından ge
çen ve kanunlaşan tasarı ile yüzb'inlerce yoksul hal
kımızın emek üreterek kendi çoluk - çocuğunun rız
kını kazanmaya çalışan ve apartmanların en dibinde, 
en altında bazan güneşten yoksun ve bazan da büyük 
ölçüde insanların kendilerine yardımından yoksun ola
rak yaşamak durumunda kalan bir apartmanın çoluk 
- çocuğuna, ailesine hizmet için didinen bu insanlara 
bu kanun tasarısı ile yeni bir sosyal hak, yeni bir hiz
met geetirilmiş ve yeni bir ufuk açılmıştır. 

O bakımdan bu tasarıyı hazırlayan Hükümetimi
zin çabasına ve bu çabaya değerli katkılarda bulunan 
milletvekillerimize ve Yüce Parlamentoya Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına teşekkür etmeyi bir 
borç biliyoruz ve gece - gündüz çalışarak gecelerini 
bu yasa tasarısının çıkması için uykusuz kalan gece
lerini bu emekçilerin iyi değerlendirilmesi için katkı
da bulunan milletvekillerine ayrıca Grubum adına te
şekkür ederek bu tasarının kapıcılara, emekçilere 
hayırlı olmasını diliyoruz, teşekkür ediyorum, saygı
lar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Aleyhte söz isteyen sayın Üye?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerinde görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

3. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (1) 

(l) 259 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. \ 
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BAŞKAN — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Bazı Maddeler Eklenrrfesine ve 20 nci 
Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısıyla, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun De
ğişik 5 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan Komisyonları raporları. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 
Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini almış 

bulunuyor. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu

susunu oylarınıza sunacağım: 
Raporun okunmasını Kabul edenler.. Etmeyen

ler.. Rapor okunmayacaktır. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye

ler?.. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Adalet Partisi-Gru-

bu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Sayın Rahmi Kumaş 
konuşacaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Özer Yılmaz, buyurun efendim. (AP sıralarından al
kışlar). 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da Sayın 
Rahmi Kumaş söz istemişlerdir. 

AP GRUBU ADİNA ÖZER YILMAZ (Bursa) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Ziraat Banka
sının kademelerinden yetişmiş bir arkadaşınız olarak 
bu kanunun aleyhinde söz söylememiz mümkün de
ğildir. 

Nitekim Ziraat Bankasında yetkili makamlarda 
görev aldığımız sırada, hazırlamış olduğumuz kanun 
teklifini kıymetli milletvekili arkadaşlarımızın saye
sinde o tarihlerde Meclise sevk etmiş; fakat 1977 se
çimleri dolayısıyla kadük olmuştu. 

Yeni getirilen kanun tasarısı ve benim teklif etmiş 
olduğum kanun teklifi arasında büyük farklar yoktur. 
Yalnız muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Par
tisi «Bakkal Ali'yle, Ali Bakkal» arasındaki farkı an-
lamamazlıktan gelme arzusundadır. Eğer «Bakkal Ali» 
diyecek olursanız daha sosyalist bir havası oluyor, 
daha halkçı bir havası oluyor; ama «Ali Bakkal» di
yecek olursanız o zaman bunun anlamı değişiyor. 

MUSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) — Si
ze benziyor? 
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ÖZER YILMAZ (Devamla) — Mevcut 3202 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde yani Cumhuriyet Halk 
Partisi devrinde yapılmış olan kanun teklifinde de 
getirmiş olduğunuz ilkeler mevcuttur. Yalnız burada 
bazı kelime değişiklikleri yapılmak ve yeni Türkçe 
diyeceğimiz kelimeleri koymak suretiyle anlamına bir 
değişiklik verilmiş gibi bir tavır takınılmıştır. Biz de 
bunu parti prensipleriniz bakımından hoş gördük. 

Musterem arkadaşlar, Adalet Partisi Milletvekil
leri tarafından getirilmiş olan kanunun 1 nci madde
sinde de ve yine aynı şekilde 3202 sayılı Kanunda as-
lolan Ziraat Bankasının evvelemirde kredi vermiş 
olduğu zümre küçük çiftçidir. Bunun aksini hiçbir 
arkadaşımızın iddia edeceğini tahmin etmiyorum. 
Çünkü mevcut yasaya ve kelimelere ters düşmüş olur. 
Böyle bir iddia muhakkak ki yerini bulmayacaktır. 

Arkadaşlar, Ziraat Bankası memurları için getiril
miş olan paralı haklara bu memurlar layıktır. Nereye 
giderseniz gidiniz, bir kazaya gidiniz; gecenin geç vak
tinde eğer bir yerde ışık yanıyorsa biliniz ki orası 
Ziraat Bankasıdır. Oraya gittiğinizde orada çalışan ar
kadaşlarınız görür. Ziraat Bankası çiftçiyle bir asın 
aşkın zamandan beri halhamur olmuştur. Ziraat Ban
kası mensupları, yağan bereketli yağmurlara daima 
gözyaşlarını katmışlardır. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Ya yağmur yağmaz
sa. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Ziraat Bankası, 
yağmur yağmadığı vakit, aynı çiftçi gibi, eli böğrün
de kalan çiftçi gibi düşünceye dalmış ve onun borç
larının tecilini kanun maddelerine uyarak temin et
miştir. Yüce Parlamento bugüne kadar çiftçilerin öde
yemediği borçlarının affını kabul etmek suretiyle 
büyük bir kadirbilirlik göstermiştir. Bunu burada bir 
kere daha tescil ettirmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin hatırladığı gibi, 
bir reklam vardı, adam bir bankadan içeriye girer der 
ki: «Ben arazi almak istiyorum, şartları nedir?» Ora
daki banka memuresi döner, kafasını kaldırır, «Bu
rası Ziraat Bankası değildir» der. 

Arkadaşlar, çiftçinin rahatlıkla girip çıkabileceği 
yegâne müessesede çalışan arkadaşlarımızın hakları
nı elbirliğiyle korumak muhakkak ki vazifemizdir. Bu 
getirilen paralı haklar üzerinde Grubumuz en ufak 
bir tereddüt göstermeyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, namuslu olmak muhak
kak ki esas olandır. Namuslu olmak bir fazilet örne
ği değildir; ama bir bankacının namuslu olması mu
hakkak ki bir evrak memurunu* namuslu olmasından 

çok daha önem taşımaktadır. Paraya hükmeden, pa
rayı dağıtan kimsenin namusu muhakkak ki namus
lu kalması, evrak memurunun namuslu kalmasından 
çok daha önemlidir. Bu bakımdan, Ziraat Bankası 
memurlarının maaşlarına % 75 zam getirilmesi elzem
dir arkadaşlar. 

Ziraat Bankasının bir müdürü 4 bin lira almakta
dır. Bir müdür düşününüz, ona 300 milyon, 400 mil
yon parayı dağıttıracaksınız, kredi verecek, kredide 
sübjektif esaslar olacak ve bu kimseye 4 bin lira 
maaşla geçinmesini temin edeceksiniz. Böyle bir şey 
olamaz arkadaşlar. 

Bu bakımdan, eğer Ziraat Bankasını diğer ban
kalarla, aynı şartlarla mücadele etmesini arzu ediyor
sanız, bu paralı haklarda en ufak bir tereddütümüz 
olmaması gerekir. Bugün bir îş Bankası müdürünün 
yıl sonu ikramiyesi olarak eline geçen - şubesine göre -
50 ila 400 bin liradır. Buna mukabil Ziraat Bankası 
mensubunun almış olduğu para bunu» yanında çok 
az kalmıştır. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Bu yasa onun için 
geldi. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) —Bu yasayı çıkarmak 
için muhakkak ki iktidar ve muhalefet olarak bazı ko
nularda birleşmemiz gerekir. Demin söz atan arkadaşım 
benim konuşmamı dinlemedi. Ziraat Bankası Kanun 
Tasarısı 1977'den evvel gelmiştir ve onun altına im
za koyan Adalet Partisi milletvekilleridir. Kendile
rine, eski bir Ziraat Bankası mensubu olarak teşek
kür ederim. 

Yine aynı şekilde paralı haklar ve diğer değişik
likleri getiren arkadaşınız olarak ben, yine Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşlarımından birikişinin da
hil olduğu tahmin ediyorum, bizim imzamızla gelmiş
tir. 

O bakımdan, bunu Ziraat Bankasına ben getir
dim, sen getirdinden ziyade, bu Meclisten çıkan her 
kanun bu Meclisin malıdır, burada oy veren millet
vekillerinin malı sayılmaktadır. Onun için ayrıcalık 
yapmayalım. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun sadece bir madde
sinin bir fıkrasına karşıyım. Tasarının 5 nci madde
sinde, Ziraat Bankasına, Yönetim Kuruluna, Banka
nın tüm memur ve hizmetlilerin kendi aralarından se
çecekleri bir üyenin de katılması arzu edilmiştir. Bu 
kanaatimizce yanlıştır. Aramızda askerlikten gelmiş, 

s yüksek kumanda mevkileri işgal vetmiş olanlar mev
cuttur. Bilirler ki, bir hiyerarşik düzende emir ve ku
manda zincirini bozacak her hareket, o teşkilatı zaafa 
uğratır. 
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Muhterem arkadaşlar, Anayasa, işçilere sendika 
kurma hakkını vermiştir ve bir işçinin yönetime katıl
ması, toplusözleşmeler bakımından elzemdir; ama, bir 
memurun yönetime iştirak etmesi, bir teğmenin, bir 
astsubayın kalkıp da, Genelkurmayda görev alıp, söz 
sahibi olmasına benzer. Bu, sizin getirmiş olduğunuz.. 
(CHP sıralarından «Özyönetim» sesleri) arkadaşımız 
ifâde etti, ben mümkün olduğu kadar ondan kaçın
mak istiyorudum, bu dostluk havası içerisinde, özyö
netim hevesinizin bir neticesidir. Bir memur eğer kal
kar da yönetime iştirak ederse neye göre iştirak ede
cek? 

Şimdi, «endika olacak olsa, Anayasamız sendika 
kurma hakkını memurlara vermiş olsa, sendikanın 
temsilcisi buraya girecektir. Peki, neye göre girecek? 
Dernekler kurulacak. Arkadaşlar, bugün maalesef 
üzülerek ifade edeyim ki, Ziraat Bankasında birta
kım nahoş hadiseler olmuştur. Bunların müsebbibi de, 
bankayı eline geçirmeye çalışan dernek mensuplarının 
çıkardığı hadiselerdir. Ben, Ziraat Bankasının eski bir 
mensubu olarak bundan büyük üzüntü duydum. Bir. 
doktorun dövülmesi, ^muhakkak ki çirkin bir olaydır 
ve diğer kimselerin de uğramış oldukları bu tecavüz
ler, muhakkak ki, çok çirkindir, telin ederim, üzüntü
lerimi belirtmek isterim; ama, buna sebep, mevcut 
memur derneğinin hâkimiyetini tesis etme, sindirme 
politikasıdır. Bir de bu adamların ellerine böyle bir 
silah verir de, yönetime iştirak ettirecek olursanız bu
nun vebalini ileride tartarsınız arkadaşlar. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Bankanın yükünü 
çeken memurlardır. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Arkadaşlar, ban
kanın yükünü çeken memurlardır, memurların maaş
larına zam veriyoruz, memurların paralı haklarına, 
memurların yasal haklarına dokunan bir madde geti
rilmemiş ki. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Niçin yönetime kat
mıyorsunuz? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Eğer memuru yö
netime iştirak ettirecek olursanız, yarın bir kanun 
teklifi getirelim, Genelkurmay'Başkanının üst kade
medeki kumanda heyetine teğmenlerin, subayların ve 
astsubayların da temsilcisini katalım, mümkün mü
dür bu? 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Askeriye ayrı. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — O zaman askeri

ye, mümkün müdür? Memurun ne işi var gelip de üst-
yönetimde görev almasında? 

Muhterem arkadaşlar, eğer bir memur iyi bir ça
lışma içerisindeyse, Ziraat Bankasında her kademeye 
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gelmesi mümkündür; ama, bizim sizden ayrıldığımız 
nokta budur ve buna, bu kısmına muhakkak ki, 
kırmızı oy kullanacağız. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahasar) — O asker, o 
sivil, ikisini karıştırma. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Akın, rica edi
yorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaratıisar) — Sayın Baş
kan, kibarca söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, karşılıklı görüşme 
usulünü yapmayalım efendim. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, aşa
ğıdan seslenenlere muhatap olmak istemem, siz de 
kabul edersiniz ki, benim muhatabım grup ve zatı 
devletlerinizdir; o bakımdan, bu şekilde gürültü çıka
ran arkadaşlarımı hoş görüyorum. 

BAŞKAN — Bu hususları bilen bir arkadaşınız, 
buyurun devam edin. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, Adalet Partisi olarak getirilmiş bulunan ve bi
zim de bundan evvel arzu etmiş olduğumuz Ziraat 
'Bankası mensuplarına paralı haklar getiren ve küçük 
çiftçilere birtakım yetkiler getirildiği iddia edilen ka
nuna oy vereceğiz. Şimdi, biliyorum Sayın Bakan çı
kacaklar, getirecekleri kanunda küçük çiftçiye ne gi
bi teminatlarla yeniden imkânlar sağladıklarını ifade 
edecekler; o zaman, şahsım adına çıkıp, kendilerinin 
takdire değer görüşlerine ne nispette iştirak ettiğimi
zi izah edeceğim ve hepinizin, aranızda bulunan bir 
arkadaşınız ve öyle tahmin ediyorum ki, bugüne ka
dar hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, MSP'li, AP'li, 
MHP'li ve bağımsızı kırmamış bir arkadaşınız olarak 
sizden rica ediyorum, bu kanuna lütfen müspet oy 
kullanın. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tasarının tümü üzerinde Sayın Rahmi Kumaş, 

buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADİNA RAHMİ KUMAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri Ziraat 
Bankası Yasasında değişikliği öngören yasa tasarısı
nı görüşmek üzereyiz. Bankacılık bir disiplini gerek
tirir. Disiplinin sivil yaşamda en etkin olması gereken 
yerlerden birisi de bankacılıktır. Bu bakımdan, dev
let kuruluşlarının en önemlilerinden birisi olan Ziraat 
Bankasının da bu disipline kavuşturulmasında, iste
nilen düzeye yaklaşabilmek bakımından getirilen bu 
tasarıyı CHP Grubu olarak olumlu karşılamaktayız. 
Yalnız bu disiplinin özelliklerinden birisi de, kişisel 
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yeteneklerin başarıdaki büyük etkisini gözönüne al
maktır; yalnız öğrenim açısından, ya da bankada es
kitilen yıllar açısından soruna yaklaşmamaktır. Böy
le yaklaşamayınca, yeniliğe gereken değeri verince, 

- ister istemez banka yönetim kuruluna banka görevli 
ve hizmetlilerin temsilcilerinin de girmesini olağan ve 
zorunlu görmek durumundayız, tşte burada Adalet 
Partisi adına konuşan sayın sözcüden ayrılıyoruz. 
Ayrılıyoruz; çünkü Ziraat Bankası bir bütündür, ge
nel müdüründen en alt düzeyde görev yapan da bir 
aradadır. Böyle bir yerde çalışanların yönetime or
tak olmasından daha doğal b!ir şey olamaz. Ama ne 
yazık ki AP bu tür gerçekledi algılamakta ve balbul 
etmekte her zaman arkadan gelmektedir Türk sıiya-
slal yaşamında. Burada zorla bir çeşit sivil yaşamla 
asberisıel yaşam arasında bir özdeşlik kurulmak isten
miştir; bu çok garip bir özdeşlıilktlir. 

Sayın milletvekilleri, bankacılığın bir ülkenin ya
şamındaki önemi üzerinde duracak değilim, bu çok 
açık bir gerçek; ama kamu kesimi bankacılığında Zi
raat Bankasının işlevleri üzerinde kısaca durmakta ya
rar var ki, getirilen tasarının önemi anlaşılsın. 

Ziraat Bankası yurdun her yönünde tarım kesimi
ni kredilendiren bir bankadır. Ama Ziraat Bankası
nın tarım kesimini kredilendirmesinde birçok düzen
sizlikler ve Ziraat Bankasından umulana aykırı uygu
lamalara tanık olmaktayız. Bu, bir bakıma içinde 
'bulunduğumuz bozuk ekonomik düzenin Ziraat Ban
kasındaki yansıması olarak anlaşılmalıdır. Ama yine 
de tarım kesimini kredilendirmede ülkemizde en et
kin kuruluş Ziraat Bankasıdır, fakat yeterli değildir. 

Ziraat Bankası bunun dışında başka bankacılık 
hizmetleri de yapmaktadır. Maliye Bakanlığı adına 
vergi topdamakta, Merkez Bankasının bulunmadığı 
yerlerde bu görevi yürütmekte ve Emekli San'dığıyla 
SoSyal Sigortalar Kurumuna ait ödemeleri yapmakta
dır. Ziraat Bankası çalışanları bir bakıma öteki ban
kalar çalışanlarına göre çok daha ağır bir yük altın
da bulunmaktadırlar. Ama ne yazık ki uygulamada 
böylesine yoğun bir emeği gösteren Ziraat Bankası 
çalışanlarının, öbür banka çalışanlarına göre daha az 
bir ücreti elde '.ettiklerini görmekteyiz. İşte Bakan
lar Kurulunca getirilen bu tasan bir bakıma bu eşit
sizliğe, adaletsizliğe de çözüm getirici niteliktedir. Per
sonele yeni bir atılım ve yeni bir çalışma gücü sağla
yacak maddi olanaklar düşünülmüştür bu tasarıyla. 
Bu olanaklar 1 ve 4 ncü derece kadro için belli un
vanlara erişmiş başarılı bankacıları kapsamakta, ger
çekten Banka bütçesine de bir yük getirmemektedir
ler. Öbür olanaklar daha çok yönetmelik ve yönetim 

kurulu kararlarıyla, nesnel değerlendirme ölçütlerine 
göre gerçekleştirilecektir. 

Bu olanaklar arasında deminden beri üzerinde du
rulan, banka yönetiminde çalışanların temsili işte bu
rada bir kez daha önemini ortaya sermektedir, çün
kü banka yönetimi bir bakıma bankada çalışanların 
ellerine geçecek ücreti belirlemede son kararı verici 
durumda olacaktır. 

Ülkemizin kalkınması, tarımsal gelişmenin hızlı 
ve yaygın bir sanayileşmeden geçer. Tarımsal geliş
meyi hızlandırabilmenin birincil koşulu da çiftçileri 
üretici örgütlerde bir araya getirmekten geçer. Devlet 
sağlıklı bir toprak politikası gütmeli ve bu alandaki 
kooperatiflere destek olmalıdır. 

Bu gün tarım kredi kooperatifleri ve tarım satış 
kooperatifleriyle yapılan tarımsal kredi istemlerine 
uygulanan vergi, resim ve harç bağışıklığından öbür 
tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üst kuruluşların 
da yararlanması bu tasarıyla amaçlanmıştır. 

Tarımsal kesimi kredilendirmede Ziraat Bankası
nın elindeki olanaklar tam yeterli sayılamaz belki ama, 
küçümsenemeyecek oranda önemli bir varlık göster
mektedir. 1978 yılı çalışma ve yatırım izlencesine gö
re, aynı yıl için kaynak ve olanakları 107 239 394 000 
liradır. Böylesine bir kaynağı ve olanakları değerlen
dirmede özellikle tarımsal üretimi artırıcı yönde kre
dilendirmede Ziraat Bankası Yasasını değiştirmede 
Hükümetin öncülük yapması bizi sevindirmiştir. Bura
da Adalet Partisi Sözcüsü, kendileri hükümetteyken 
getirilmiş bulunan bir yasa tasarısından da söz açmış
lardır. Oysa kendilerinin getirdikleri yasa tasarısı bi
zim dolaplarımıza bırakılan, Sıra Sayısı, şimdi gö
rüşmekte bulunduğumuz bu tasarı olan 259 sayılı bu 
tasarıda gösterilmektedir. Burada Süleyman Demirel' 
in, başı .bulunduğu Hükümetin üyelerinin imza ettiği 
tasarıda yalnız şu cümle geçmektedir: «Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının itibari sermayesi 5 milyar 
liradır.» Bu değişikliği önermişlerdir 29 Nisan 1976 
günü. Bu bir cümlelik değişikliği l Ocak 1978'e gel
dik, gerçekleştiremediler. Ama bizim Bakanlar Ku
rulu 14 Ağustos 1978'de bu yasa tasarısını Millet Mec
lisi Başkanlığına sunmuş ve Adalet Partililerin tüm en
gellemelerine, tüm yoklamalara - özellikle son gün
lerde - katılmamalarına karşın Cumhuriyet Halk Par
tisi ağırlıklı Hükümet Mecliste tabanını hazır bulun
durarak Meclisi çalışır duruma getirmiş ve bu tasa
rıyı bugün Millet Meclisinde kabul edilecek duruma 
getirmiştir. (AP sıralarından gürültüler) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Yoklama isterim böy
le konuşmaya devam ederse. (Gürültüler) 

— 574 — 



M. Meclisi B : 50 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Bu tasarının ye
ni Türkçe sözcüklerine takılan Adalet Partililere şu
nu da söylemek isterim; banka dili de elbette Türk-
çeleşecektir. (AP sıralarından gürültüler) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Grup Başkanvekili 
bu arkadaşı telin etmezse yoklama isteyeceğiz. Ne 
demek oluyor «Ağırlıklı Hükümet?» (Gürültüler, 
Başkanın tokmağı vurması) Cumsuriyet Halk Parti
si sıralarında 50 kişinin bile olmadığı kaydolunsun. 
(Gürültüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, bu tasarının getirmek istediklerini çok kı
saca vurgulayıp . sözlerime son vermek istiyorum. 

Kooperatiflerin, kamu kuruluşlarının ve geniş 
halk yığınlarının katılımıyla gerçekleştirilmiş ortak
lıklar ve çiftçilerin Plan doğrultusunda yapacakları 
tarımsal çalışmaların desteklenmesi ve çiftçilerin 
güçlü kooperatiflerinin sağlayacakları olanaklardan 
yararlandırılması. (AP sıralarından gürültüler) 

Tarımda üretimi çoğaltmak ve yönlendirmek he
def alınacaktır. Ayrıca, Bankanın yönetiminde bir çe
şit özerklik sağlanacaktır. Yönetim Kuruluna giren 
üye sayısı artırılacak, böylece Bankanın daha çağdaş 
bir biçimde işlemesi sağlanacaktır. (Gürültüler) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Olur mu yani, bi
zim ağırlığımızla çıktı demek? Ağırlığa bakın yani 
rica e'defim.. (Gürültüler) 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın arkadaş
larım.. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, devam ediniz konu 
üzerinde. 

RAHMÎ KUMAŞ (Devamla) — Adalet Partisi 
sıralarında birtakım sözler var, ama onlar bizi daha 
ağır eleştirdiler, açık söylüyorum, onlar bizi daha 
ağır eleştirdiler; ama ben yine burada sözlerimi bitir
mek durumundayım. 

Tasarının Türk halkına hayırlı olmasını diler, siz
lere saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim: 
Tasarının tümü üzerinde, Milli Selâmet Partisi 

Grubu adına Sayın Şener Battal, buyurunuz. (AP sı
ralarından gürültüler) 

Rica ediyorum sayın arkadaşlar, lütfen oturunuz, 
lütfen. (Gürültüler) 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine ve 20 nci maddesinin kaldı-
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rılmasına dair kanun teklifi üzerinde Milli Selâmet 
Partisi Grutm adına görüşlerimizi arz etmeye çalışa
cağım. (AP-ve CHP sıralarından gürültüler). 

Sayın Başkan, çok kısa görüşeceğim, sükûneti lüt
fen temin ediniz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler.. Sayın Aydın, Sayın 
Günay.. Lütfen oturunuz sayın üyeler. (Gürültüler) 
Efendim, yerinize oturmadığınız takdirde Meclisi ben 
talik edeceğim, lütfen, rica ediyorum, rica ediyorum. 
(Gürültüler) Çok rica ediyorum arkadaşlarım, kür
südeki konuşan hatibin konuşmasını anlamak imkânı 
yok. (Gürültüler) Sayın üyeler.. Çok rica ediyorum, 
yerinize oturun efendim, lütfen, lütfen yerinize otu
runuz sayın üyeler. 

Evet, Sayın Battal, devam ediniz efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile ilgili bu 

kanun, geçen devre Milli Selâmet Partili üyeler ta
rafından hazırlanmış ve o devre... (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Binay, Sayın Binay, sizi de 
sükûnete davet ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ...Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Başkanı olan Turan 
Utku arkadaşımızın teklifi olarak sunulmuştu; seçim 
sonunda kanun kadük oldu. Bugün yenilenerek tek
rar gelmesi, memnuniyetimizi teşkil etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türk eko
nomisine çok faydalı hizmetler yapmıştır; ancak, te
mennimiz, böylesine Türk Milletine faydalı hizmet
ler yapma imkânı olan Bankanın, Türk köylüsüne 
imkânlar verirken, Türk tarımını kalkındırırken kla
sik bankacılık anlayışıyla hareket etmemesidir. 

Ziraat Bankası, geçen devrede bazı kesimlerde 
faizsiz kredi uygulaması yapmış ve bundan son de
rece olumlu neticeler almıştır. Ziraat Bankasını, di
ğer ticari bankalar gibi, finansman bankaları gibi 
kâr amacıyla, kâr insiyakıyla hareket eden diğer özel 
sektör bankaları gibi telakki etmek yanlıştır. Onun 
için Türk köylüsüne ve sosyal maksatlı her türlü kre
dilerden faiz almaması elbette faydalı olur. Ziraat 
Bankası personeline getirilen bu yasa teklifi iyi im
kânlar getirmektedir. Hakikaten fedakâr Ziraait Ban
kası personeline bu imkânların verilmesi son derece 
faydalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Ziraat Bankası Yönetim 
Kuruluna, çalışanlardan bir üye alınmasını az bu
luyoruz. Çünkü çalışanların haklarını korumak ba-
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kimin dan çalışanlardan iki üye alınması, Yönetim 
Kurulunda onların görüşlerini, onların düşüncelerini 
ifade imkânı bakımından daha faydalı olur. 

Bu genel düşünceler içinde yasa teklifinin lehinde 
oy kullanacağımızı ve beni dinleyen sükûnetli üyele
re ilaveten gerekli sükûneti göstermeyen üyelere dahi 
saygılarımı sunmayı vazife telakki ediyorum. Size de 
özellikle teşekkür ederim Sayın Baş'kan. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Tümü üzerinde başkaca söz alan sayın üye?.. Yak. 
Şahısları adına söz alan sayın üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza suna

cağım : Kabul edenler... Kaîbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 3202 Sayılı TC Ziraat Bankası Ka
nununun 1 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının anaamacı, tarımsal amaçlı kooperatiflerle 
bunların üst kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu ik
tisadi teşebbüsleri, yerel yönetim kurumları ve kü
çük tasarruf sahiplerinin, birlikte ya da ayrı ayrı 
kurdukları her çeşit ortaklıkların, özellikle ve önce
likle 'küçük ve orta tarım işletmelerinin tarımsal üre
timlerine, pazar! anmasın a tarımsal sanayiin ve bun
larla ilgili her çeşit girişimlerin kalkınma planı ilke
lerine göre yürümesine ve gelişmesine gerekli ve el
verişli kredileri düzenlemek, dağıtmak, denetlemek ve 
bu amaçların elde edilmesini güden teşekkülleri kur
mak ve korumak, bu konular için kurulmuş ve kuru
lacak teşekkül, yapılmış ve yapılacak teşebbüslere 
gereği halinde katılmaktır. 

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

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

Banka, bu Kanuna ve bu Kanunda açıklık bu
lunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, tü
zelkişiliğe sahip, çalışmalarında özerk, sermayesinin 
tamamı Devlete ait ve sorumluluğu sermayesiyle sı
nırlı bir kuruluştur. 
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i BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 3202 sayılı Kanunun 629 sayılı Ka

nunla değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki biçimde değiştirilmiştir. 

TC Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş mil
yar liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

Bankanın sermayesi aşağıda yazılı unsurlardan 
oluşur. 

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

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 3202 sayılı Kanunun 11 nci madde

si aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
Madde 11. — TC Ziraat Bankası tarımsal kredi 

kullandırırken aşağıda belirtilen karşılıklardan yeteri 
kadarını inanca olarak alır. 

1. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların üst 
kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu iktisadi teşeb-
büpkri, yerel yönetim kurumları ve küçük tasarruf 
sahiplerinin kurdukları tarımsal ortaklıklara, tarıma 
dayalı ya da tarıma girdi, araç, gereç ve makine üre
ten sanayi ortaklıklarına, yukarıda anılan tüzelkişi
lerin herbirinin aynı konularda kurdukları .işletmele
re ve öncelikle küçük ve orta tarım işletmelerine, 
üretken nitelikte ve özellikle projeye dayalı orta ve 
uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri kullandırıla-
bilmesi için; projenin geçerliliği kuruluşun güvenir
liliği, ortaya konulan artırım ve artırım olanakları, 

2. 1581 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

3. 2834 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Satış 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

4. Diğer tarımsal amaçlı kooperatifler veya bun
ların üst kuruluşlarının kefaleti, 

5. Çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil 
kefaleti, 

6. Gayrimenkul ipoteği, 
7. Kanuni hükümlerin ve diğer mevzuatın elver-

I diği ölçüde iş, çift ve irat hayvanları ile her türlü 
I tarımsal araç, gereç ve makinenin, toplanmış ve top-
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lanmamış ürünlerle işlenmemiş ve işlenmiş maddele
rin rehni, 

8. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetle-
riyle benzeri taşınır değerlerin rehni, 

9. Devletin ve yerel yönetim kurumlarının kefa
leti, 

10. Yönetmelikte yer alabilecek diğer inanca
lar. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, söz rica .ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Teşkilat Yasası
nın değişikliği ile ilgili bu madde görüşülürken şunu 
özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine be
lirtmek isterim ki, bu tasarının gerek komisyonlarda 
düzenlenmesinde, gerek Genel Kurulda görüşülme
sinde tüm siyasi partilerin yıllarca Ziraat Bankasının 
eskimiş olan Teşkilat Yasası üzerinde değişiklik ya
pılması konusundaki bütünleşmelerinden dolayı Hü
kümet adına memnuniyetimi belirtmek isterim. 

Biraz önce grup adına konuşan arkadiaşımızın 
buradaki bir sözü değişik anlama gelirmiş olabilir. 
Ancak hepimiz bütün siyasal partiler bu yaisa dieği-
şikf ğinin değişmesinde birleştiğimize göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisli bu dönemde hem komisyon
da, a l komisyonlarda hem Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gerçekten Ziraat Bankasının Kredi düze
ninde, çalışanların da gelecekte onlara büyük ola
nak veren bu tasarıda bütün siyasal partilerin kat
kısı vardır. Hepinizi saygı ile selamlıyorum arka
daşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde söz isteyen başkaca sayın üye?.. 

Yok. Madde ile ilgili değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 3202 sayılı Yasanın bazı mad-

delterinlin değiştirilmesine ilişkin yasanın 3202 sayılı 
Yasanın 11 nci madidlesünıi değiştiren 3 ncü madde
sinin 1 nci fıkrasının «TC Ziraat Bankası tarımsal 
kredi kuşandırırken aşağıda belirtilen karşılıklardan 
yeteri kadarını sırasıyla inanca olarak alır» biçimin
de değiştirilmesini ve inanca sırasının; 6 ncı sırada 
yer alan gayrimenkul ipoteğini sırayı değiştirerek 

9 ncu sıradan sonra yer 
de oluşturulmasını öneririz 

Saygılarımızla. 
Samsun 

Ahmet Altun 
Burdur 

Cemal Akıtaş 
Elazığ 

Faik Öztürık 
Mıalatya 

Mustafa Şentürk 
Zonguldak 

Kemal Anadol 
Çorum 

Şükrü Bütün 

almasını sağlayacak biiçim-

îzmrir 
Mustafa Öztin 

Muş 
Burhan Garip Şavlı 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

Niğde 
Burhan Ecemiş 

Denizli 
Ömer İhsan Palköz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİU MU
HARREM SÖKELİ (Aydın) — Sayın Başkan, bu
radaki sıralama Ziraat Bankası Kanunu ile iliğin* 
uygulamaların tümü derecelendirilmek ve bu derece
ler içerisinde daıha rasyonel hareket edebilmek için 
gerçekten çok ciddi bir çalışmanın sonunda mey
dana gelmiştir. 

Şimdi bu sıralamaları, önergede bahsedildiği gi
bi, birtakım değişikliklere uğratmanın ilerde uygu
lamalarda birtakım sakıncalar ortaya çıkartacağı gö
rüşündeyiz. 

Bu nedenlerle önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakam? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Aynı nedenlerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan ve Sayın Komisyon katılmıyor. 
AHMET ALTUN (Samsun) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altun. 
AHMET ALTUN (Samsun) — Sayın Başkan, 

Meclisimizin değerli üyeleri; 
Biz bu önergemizle, Ziraat Bankası Yasasmdia 

bazı maddelerini değiştirerek ve yeni Hükümetimizin 
programı doğrultusunda, ülkemizin % 70'iniin, ta
pusu olmayan üretici köylülerin yararına işletilmesi 
ile ilgili bu maddede, bu düzenlemeyi getirerek, 
tasarıyı amacına ulaştırdığımız kanısındayız. 
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Örneğin, madldie metninde «Tarımsal kredi kul-
İamdırariken aşağıda belirtilen karşılılkliaırdan yeteri 
kadarını inanca olarak alır;» demiyor. 

Bunu Ziraat Bankası müdürü veyahut da orada
ki görevi, burada sıralamaya tahi tutulmadığı için, 
kendisimin başanya ulaşmasını ve verdiği kredinin 
geriye dönüşünü kUasilk bir anlayışın sonucu olarak 
sağlamayı düşüneceği için, yine gayri menkul ipo
teğimi ve tapuyu isteyebilecektir. 

Biz burada bu değişikliği -sıralamaya göre-
örneğin, önce yine tasarıda ve bizim düşüncemize 
uygun olarak, Ziraat Bankasından kredi istenirken, 
önce, yapacıalklları, uygulayacakları proje; ikincisi, 
1581 sayılı Yasaya göre kurulmuş Tarım Kredi Koo
peratifleri ve üst örgütlerinin güvencesi tabii, eğer 
onun ontağı ise; üçüncüsü; Tarım Satış Koopera
tifleri ve üst örgüitlerinun güvencesi; dördüncüsü di
ğer tarımsal amaçlı kooperatifler veya bunların üst 
örgütlerimin güvencesi; beşincisi, çiftçilerin müşte
rek borçluluk ve müteselsil kefaleti; 

Burada, altıncı olarak, gayri menkul ipoteği yer 
almaktadır; sıralamaya geçildiği için buna 9 ncu 
maddeden sonra yer veriyoruz. Dokuzuncu koşulu 
da yerine getiremeyen, hiçMriı&im/i yerine getireme
yen, yanıi, bir proje uygulamayan veya herhangi 
'bir .kooperatife üye olmadan kemdi kuruluşu yoluy
la bir güvence veremeyen veya müşterek kefaleti 
sağlayamalyan üretici köylüler, az topraklı ve top
raksız köylü, o zaman son çare olarak - o sırayı de-
ğiştirmemıi'zin nedeni - gayri menikul ipoteğini ban
ka isteyebilecektir. 

Bugün Türkiye'de üretici köylülerin % 7Q'inin 
tapusu yoktur. Bugün, kadastro çalışmalarıyla da, 
Türkiye'de gerek orman ve gereklse diğer kadastro 
çalımallarııyla, 20 - 30 yılda Türkiye'de kadastro 
çalışmaları bittirilerek tapu alamayacaklardır köylü
ler. 

Yalnız kendilerinin kredi gere-ksinmelerinli değil, 
kendilerinim, özelikle az topraklı ve küçük, orta 
'boy tarım işletmelerine sahip köylülerin oluşturduğu 
(kooperatiflerin yatırımlarını da yapabilme olanak
larını sağlayamayacaklardır. Çünlkü, bu aynen çıik-
tığı takdirde, banlka müdürü, gerek: onların fcoo-
peratffintim yatırım yapacağı yerin tapusu yoksa kre
di vermıeyecektir; gerekse, kendisi kredi isterken ta
pu vermedliği vakit, kredi vermeyecektir; büyük ak
saklıklar çılkaracakitır. 

Bu aksaikîılklSarı düzeltirliz düşüncesiyle bu öner
geyi verdik. Aslında, teknik bir düzeltmedir. 
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Bu önergemizi Yüce Meclisin desteklemesini dili
yorum: 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Önerge sahibi önergeslimi izah etti. 
Sayın Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 

belirttiler. 
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım: Önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge redde-
dilmişıtlir. 

Maddeyi olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediknu'ş-
ıt/iır efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — 3202 sayılı Kanunun 30 ncu mad

desi ve maddenin bölüm başlığı aşağıdaki biçimde 
değişıtirilimiştdr. 

TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu : 
Madde 30. — 1. Genel Müdür, 
2. Biri teknik olmak üzere üç Genel Müdür 

Yardımcısı, 
3. Mıaliye ve Ticaret Bakanlıklarınca imha edile

rek Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak birer üye, 

4. Tarım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir 
üye, ile 

5. Bankanın tüm memur ve hizmetMlerinin ken
di aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur. 

Teknik Genel Müdür Yardımcısının Yüksek Tek
nik öğrenim görmüş ve planlama tekinliklerini kulla-
nabileeelk uzmanlık niteliklerine sahip olduğumu be
lirleyen lisansüstü bir uzmanlık sınavını geçirmiş ol
ması şarttır. 

Maliye ve Ticaret BakanlıJklarını temsilen Yöne
tim Kuruluna katılacak üyelerin, Yükseköğrenim gör
müş, Bankanın sermaye ve diğer kaynaklarının en 
verimi biçimde kullanımını sağlayacak yeterliğe, 
bilgi ve deneyime sahip bulunmaları gerekir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları dı
şındaki Yönetim Kurulu üyelerimin hizmet süreleri 
üç yıl olup sürelerimi dolduranlar yeniden atanabilir
ler ve seçilebÜliirler. Üyelik niteliklerimi yitirenler 
atanımalarındaki usule göre süreleri dölmadam da de
ğiştirilebilirler. Bunların yerime atananlar değiştiri
len üyelerin süresini tamamlar. 

Personel temsilcisinin seçim biçimi Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 

Yönetmi Kurulu toplantılarında kararlar üye tam
sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın katıldığı görüş oy çokluğu sağlamış olur. 

578 — 



M. Meclisi B : 50 

Yazı, tutanak ve dosya işlerini düzenlemek üze
re Yönetim Kurulu emrinde bir büro bulunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Başoğlu, şahsınız adına mı? 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Grup adı

na efendim; yetkü belgem geliyor. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başoğlu. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA BAŞOĞLU 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu maddemin üzerinde durmak istediğim konusu, 
Bakanın bünyesinde çalışan memur ve hizmetlilerin 
yönetime katılmalarıyla ilgilidir. 

Ülkemizin en önemi kuruluşlarından birisi Ban
kanın yönetimine, onu ayakta tutan ve geliştliren 
kişilerim katilmalarımdam daha tabii bir şey olamaz. 
Zaten, biraz önoe burada konuşan değerli arka
daşım Sayın Yılmaz da, Grup adına yaptığı konuş
mada aynı konuyu belirttiler; falkat bir konunun 
açıklığa kavuşması gerekir; o da, bu yönetime 
katılmamm-şekli nasıl olmalıdır? 

Böylesine kurumların bünyelerlinde yönetime ka
tılmaların çeşitli uygulamaları vardır ülkemiz Türki
ye'de. Bazıları, eğer kuruluş kanunu yeterliyse, 
kuruluş kanununda hüküm varsa, genel kurullarına 
seçilme olabilir; bazılarında, 440 sayılı Kanuna bağlı 
olan işletmelerde, genel kurulları yoiksa, yönetim ku
rulları, o bünyede çalışanları temsil edenlerin yöne
tim kurulları bunu seçebilmektedir. Çok az olan 
bir uygulama da, tasarıda" olduğu gibi, o müesse
senin bünyesinde çalışanların kendi aralarından genel 
nitelikte yapacakları seçimle, kendi analarından seçe-
oekleri bir üye ile katılmalarıdır. 

Burada özellikle Sayın Bakanın ve Komisyonun 
dikkatini çökmek isliyorum. Burada, benim, üze
rinde durmak istediğim, uygulamada görülen zor
lukları bildiğim için, diğer ünitelerde, ülkelerde, 
diğer işletmelerdeki uygulamaları bildiğim için, eğer 
kendi bünyesinden bunu Bankanın bünyesiindlekîi me
mur ve hiızmetlilerin tümünün katılacağı bir seçimle 
ıbu yapılacalkisa, çoğu zaman bu uzun tartışmalara, 
çeşitli ayrılıklara, birtakımı propagandalara yol aç
maktadır; zaman zaman hizmetin aksamasına ve 
gruplaşmalara sebep olmaktadır. 

Oysa, bunun değişik bir sekilini yapmak müm
kündür. O da, sanıyorum, bu Bankanın da, diğer 
kurumlarda olduğu gibi, kendi bünyelerimde çalı
şanların dermekleri olmak gerekir. Bunlar işçi sta-
'tüsünde olmadıklarına göre, ki o konudaki görüşle-
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ı rimi 7 noi maddede arz edeceğim, ama mutlaika 
I bunların dernekleri vardır, Burada denebilir kli, 

Bankanın bünyesinde çalışanları temsil eden, en faz-
I la çalışanı temsil eden derneğin yönetim kurulu bu-
I raya bir müdür üye, ya da yönetim kurulu üyesi se-
I çip gönderebilir; bu, çalışanların yönetime katılma-
I sini gerçekleştirir, fakat, seçim başladığı an ya da 
I seçime birkaç ay kala, çeşjiitl propagandalara, çe-
[ şitli gruplaşmalara ve çeşitli tartışmalara yol açaibi-
I lir. 
I Sayın Başkam, ben özellikle Sayım Baklanım dik-
I katini çekmek istiyorum bu önemli konuda; ama Sa-
I yın Balkanı rahat bırakmıyorlar. 
L BAŞKAN — Buyurun efendlilm. 
I MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Arz et-
I mek istediğimi şudur: 
I Bankanın bünyesinde çalışanların yönetime katıl- ' 
I maları doğrudur. Çalışanlar, kendi müesseselerini ko-
I ruyup geliştirmede, elbette ki onların da gayretleri ve 
I yönetim kurulunda temsil edilmeleri dloğruıdur. 

j Yanlız, bu seçim yapılırken, buraya çalışanları 
I temsilen birisinin gönderilmesi sağlanırken, koyaeağı-
I mız sistem önemlidir. Eğer, bunu bünyede çalışanla-
I ra, tasarıda olduğu gibi, bünyede çalışanların tümü-
I nün kendi aralarımda yapacakları bir seçime dönüş-
I türecek olursak, öyle bir sistem benimseyecek okır-
I sak, bu seçimden... (Gürültüler) 
I BAŞKAN — Evet efemdim, buyurun. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Sayın Baş-
1 kanım, özür dilerim. 
I Ben, özellikle, eğer bir değişiklik olacaksa, Sayım 
I Bakanın bunu benimsemesi lazım; bunun üzerimde 
I duruyorum. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
I (Ankara) — Dinliyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan dinliyorlar efendim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Bu, Seçimle 
I olacaksa, birkaç ay öncesinden propaganda başlaya-
I çaktır; şubelerde, merkezde, çeşitli broşürler, bülten-
I 1er ve çeşitli gruplaşmalar olacaktır. Bu, hizmetin ak-
I şamasına yol açabilir; zaman zaman, çalışanları, is-
I ter istemez, birbirine düşürmese de, birtakım kırgın-
I lıklara yol açabilir. 
I Oysa, bunum çeşitli uygulamalarımdam bir başkası, 
I harikanın bünyesinde çalışanların dernekleri vardır 
I mutlaka.Olmamasına imkân yok; yoksa, zaten böyle 
I bir hüküm koyduğunuz zaman bir demek kurulur, 
I bankanın bünyesinde çalışanlarından en fazlasını 
I temsil eden derneğin yönetim kurulu buraya birisini 
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seçip gönderebilir. Böylelikle aylarca seçim propa
gandasına, Kurumun personelini sokmaya gerek kal
maz ve bankada çalışanlar da, yönetim kurulunda 
(kendilerini temsil eftitirmek imkânını bulurlar. Tatbi
katta, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunda, bu ta
sarıda olduğu gibi bir uygulama vardır. 3 ay önce
sinden tartışmalar, çeşitli broşürler, bültenler; bazen 
seçime karışmaması gereken bazı kuruluşlar seçime 
karışmaktadır ve çeşitli tartışmalara yol açmaktadır. 

Sayın Bakan, Hükümet olarak ve sayın komisyon 
bu düşüncemi eğer uygun görürlerse, bir değişiklik 
halinde, hem, istenilen gerçekleşir yönetime katılma 
gerçekleşir, hem de çeşitli huzursuzlukların şimdiden 
önlenmesini Yüce Meclisimiz benimserse, kabul et
miş olur ve iyi bir hizmet yaptığımızı ümit ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Madde üzerimde verilmiş bir değişiklik önergesi 

vardır; okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan TC Ziraat Bankası Kanunu

nun 4 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının kaldırılmasını 
arz ve rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Sakarya 

Özer Kenan Yılmaz Selâhattin Gürdrama 
Nevşehir içel 

İbrahim Boz * Ramazan Çalışkan 
Samsun 

İ. Etem Ezgü 

Gerekçe: Memurların yönetime iştiraki emir ve 
kumanda zincirini tahrip edici bir keyfiyettir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde işçi temsilcisinin 
bulunması toplu sözleşmeler bakımından uygun bir 
görüştür. 

Fakat Anayasaya göre sendika kurması mümkün 
olmayan memurların yönetime katılması özyönetim 
özentisinden başka bir şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
HARREM SÖKELÎ (Aydın) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyor. 

ÖZER YİLMAZ (Bursa) — Takrir sahibi olarak 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Grup adına yapmış olduğum konuşmada da be
lirttiğim gibi ,eğer memurları yönetime iştirak etti
recek olursanız, bumidan mahzur doğacaktır; bunun 
acısını da elbirliği ile çökeceğiz. 

Hepinizin bildiği gibi, öğrenmenin çeşitli metotla
rı vardır; ama şimdi bu kanun tasarısını getiren Hü
kümet, tahminimce, hata yoluyla doğruyu bulma yo
lunu seçmiştir; hatayı yapacaklar, halta ettiklerini an-
liayıacalklar ve bu bat alanından -sonra rücu edecekler. 
Bu, pahalı bir öğrenme si'sltemidir. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi
nin çoğunluğunun buna müspet oy 'kullanacağını bi
liyorum; ama bir inanmış bir kimsenin görevi, inanç
larını, 'sonuna kadar, yasal haklarına dayanarak mü
dafaa etmektir. Bu bakımdan söz aldım ve sizlere, 
getirilmiş olan tasarıdaki bu kısmın hatalı olduğunu 
ifadeyle, bizim değişiklik teklifimize itibar etmenizi 
isterim. 

Muhterem arkadaşlar, zabıtlara tescil ettirmek 
bakımından da, müsaade ederseniz ve Sayın Başkanın 
müsaadelerine dayanarak şunu ifade etmıek Merim 
ki, arkadaşınız olarak, benim diğer arkadaşlarla bir
likte imza ettiğimiz ve teklif ettiğimiz Ziraat Bankası 
Kanunun bazı nıaddiefetirim değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi, 18.1.1978 tarihinde Ticaret Ko
misyonuna gelmiş bulunmaktadır. Bundan evvelki 
yapılan da, tasarı değil, teklif, yine Ticaret Komis
yonundan ileriye geçmemiş ve kadük olmuştur. Ti
caret Komlisyonundam geçirdik; Bütçe Komisyonun
dan geçirmiştik; Genel Kurulda görüşülememiş ve 
kadük olmuştur. 

Bu kanun tasarısı geldiği vakit, bu kanun tasarısı
nın arkasında Hükümetin olması bakımından ve Cum
huriyet Halk Partili arkadaşların da sempati göster
melerini teminen, Öncelik arz eden benim teklifimin 
geri bırakılmasını ve Hükümet tasarısının desteklen
mesini arzu etmiştim ve bu sayede hep birlikte, bü
tün Meclisin malı olan bir kanuna, Ziraat Bankası 
kavuşmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, tekrar ifade etmek isterim 
ki, kanun .tasarısına oy verecek olursanız, yalniiş yol-
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elasınız; bunun acısını hep birlikte çekmiş oluruz. 
Gelin, bu 4 ncü maddenin 5 nci fıkrasında, memurla
rın yönetime iştirak etmesi hükmünün kaldırılmasına 
müspet oy kullanalım. 

Hepinizi, şahsım adına sevgi ve saygıyla selam
larım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet iştirak etmiyor; sayın komisyon 

iştirak etmiyor; sayın önerge sahibi önergesini izah 
ettiler. 

Önergeyi oylarınıza 'sunacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İbrahim Boz, Sayın Ramazan Çalışkan, 
Sayın Özer Yılmaz, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu 
ve arkadaşlarının 'bir önertgesi vardır. 

Sayın üyeler, önergeler işleme, aykırılık derecesine 
göre konulduğu için, önergeler işleme konulmadan 
önce önergelerin Başkanlığa ulaşması gerekir. 

Önergeniz, önergeler işleme konulduktan sonra 
Başkanlığa ulaştığı için işlernıe .koymuyorum efendim. 

4 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — 3202 sayılı Kanunun 367 sayılı Ka

nunla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

TC Ziraat Bankasını Genel Müdür temsil eder 
ve bu Kanun ile yönetmelik hükümlerine göre ban
kanın çalışma ve yönetimini sağlar. Bankanın tüm 
memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel Mü
dürden alırlar. Genel Müdürün biri teknik olmak 
üzere altı yardrmıcı bulunur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi oikutuyorum: 
Madde 6. — 3202 sayılı Kanunun 50 nci mad

desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir. 

TC Ziraat . Bankasının tarımsal amaçlı koopera
tiflerle üst 'kuruluşlarına ve çiftçilere kullandıracak
ları her çeşit krediler banka muameleleri vergisinden 
muaftır. Bu kredi işlemlerine ait alacak senetleriyle 
bu kredilere ilişkin tüm senet, kâğıt, belgeler ve ka
yıtlar, defterler ve hesap özetleri ve gayrimenkul 
ipotek ve menkul rehin işlemleri, damga, tapu ve 

noter harçları, banka muameleleri vergisi diğer her 
türlü vergi ve rüsumdan muaf olduğu gibi yine bu 
kredilere ilişkin- borçlar hakkında icra makamları, 
kamu kuruluşları ve yargı organları nezdinde yapı
lacak takip ve tahsile ilişikin her türlü talep, tebliğ 
ve kararlar da tüm resim ve harçlardan muaftır. 

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

Madde üzerinde değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — 3202 sayılı Kanunun 71 nci mad

desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 71. — A) Personel Rejimi: 
TC Ziraat Bankası personuli bankanın memur ve 

hizmetlilerinden oluşur. 

Banka memuru deyimi asli ve sürekli görevlere 
devaimlı* görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmet
li deyimi ise bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve-
yardrmcı hizmetleri yürütmekle yükümlü kılınan ki
şileri ifade eder. 

Banka personeli bu Kanun ve Banka Yönetim 
Kurulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine ta
bidir. 

Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, 
Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli olarak yerli ya 
da yabancı uzman çalıştırabilir. 

B) Personel Hakları: 
Banka personeline İktisadi Devlet Teşekkülleri 

personeli hakkındaki hükümler uygulanır. 
Ancak : 
Bankanın Müdür, II nci Müdür, Müdür Yardım

cısı, amir, muhasebeci, şef ve veznedar kadrolarımda 
fiilen hizmet gören personeline tahsil koşulu aran
maksızın ve başka görevlere atanmaları halinde ka
zanılmış hak sayılmamaik koşulu ile müktesep hak 
aylıkları ile hizmet gördükleri kadronun karşılığı ay
lık arasındaki fark, Yönetim Kurulu kararı ile taz
minat olarak, 

Banka personelinin aylıkları, banka hizmetlerinin 
geliştirilmesi, mali yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kesimindeki bankacılık hizmetlerinin üstlenil-
mesinin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin gideril
mesi amacıyla görev kusurları saptananlar hariç ban
kayı kazandırmak ve olumlu görev görmek yoluyla 
yararlı olan personele % 75 oranına kadar artırıla
rak, 
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Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulun
ca onaylanmasından sonra 440 sayılı Yasa hüküm
leri saklı kalmak koşulu ile banka personeline bir 
maaş tutarında, kârin artırılması veya zararın düşü
rülmesi veya mevduatın çoğaltılması ya da tahsilat ,w 
artırılmasında etken olduğu yönetmeliğindeiki kıstas
larla saptanan banka personeline buna ek olarak iki 
maaş tutarında teşvik primi, 

Yönetmelikle saptanacak sınav ile yabancı dil bil
gisinin geçerliliği kanıtlanacak yabancı dil bilen ele
manlarına aylıklarının % 25'ine kadar lisan primi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen 
parisiotoıele işin çabukluğu ve işin riski nıedbnlledyile, 
bütçe yasalarında saptanan en üst yolluk tutarının iki 
katını aşmıaimak üzere belirtonan ücretler ve banka
mın acenltaljığını yaptığı siigorta şiriketlterünin işlemle-
rinde emeği geçen personeline, tahsil olunan sigorta 
primlerinden pay, 

Ödenebilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üye?.. 
Sayın Başoğlu, Grup adına mı? 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Şahsım adı

na. 
BAŞKAN — Grup adına söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Şahsınız adına buyurunuz Sayın Başoğlu. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Huzurlarınıza bir gerçeği tespit etmek üzere çık

mış bulunuyorum. O da, «banka memuru deyimi, as
li ve sürekli görevleri devamlı yapmak üzere atanan 
kişileri; hizmetli deyimi ise, bedensel çalışması ağır
lık taşıyan ve yardımcı hizmetleri yürütmekle yü
kümlü kişileri ifade eder» denilmek suretiyle, banka
da çalışanlar iki grupta gösterilmiştir : Birisi, me
mur olanlar, diğeri de, bedeni çalışması ağırlık taşı
yan hizmetliler. 

Aslında, Cumhuriyet Halk Partisinin vaatlerini 
dikkate alırsak, seçim öncesi ve seçimde yaptığı açık
lamaları dikkate alırsak, Bankanın yönetiminde 'bu
lunanların, üst yönetiminde ıbulunanların dışında ka
lanların tümünün işçi olması lazımgelir; Genel Mü
dür Yardımcısı gibi, yönetimi elinde bulunduranların 
dışındakilerin tümünün işçi olması lazımgelir. Fakat 
burada çalışanlar iki gruba bölündüğüne göre, bunu 
da Hükümet getirmediğine göre, işçi - memur ayı-
rımıyla ilgili olarak yürürlükte olan yasaların bazı 
hükümlerini hatırlatmakla yetineceğim. 

O da, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci mad
desinin 4 ncü bendine göre, kamu. kuruluşlarında 

bedeni çalışması, fikri çalışmasına üstün olanlar işçi 
sayılmaktadır. Yani burada hizmetli olarak geçen
lerin işçi statüsünde çalıştırılmaları gerekir. 

Yürürlükte olan bir başka yasa, 657 sayılı Ka
nunu değiştiren 1897 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
dir. Ona göre, geçmiş hükümetler tarafından çıkarı
lan ve Resmi Gazetede yayınlanan uygulamaya göre, 
yine bu sıfatları taşıyan, bedeni çalışması ağırlıklı 
olan kişilerin işçi statüsünde olmaları lazımgelir. Oy
sa, Hükümet, getirdiği tasarıyla, işçi statüsünde ça
lışması gereken kimselerin tümünü memur saymak
tadır. Böylelikle, toplusözleşme ve grev hakkından 
mahrum bırakmaktadır. 

Bu gerçeğin sadece tutanaklara geçmesi bakımın
dan burada, huzurunuzda arz ediyorum. Değişiklik 
önergesi sunmak istemedim. Çünkü, Hükümetin ve 
Komisyonun biraz önce üzerinde önemle durduğum 
ve öyle olsaydı daha iyi olacağını sandığım değişik
liğe de katılmadığına göre, vereceğimiz önerge, sa
dece burada oylamadan ibaret kalacaktır; ama bu 
gerçekler de böylelikle tutanaklara geçmiş olmakta
dır. 

Daha önceki hükümetlerin işçilik haklarını ka-
. zandırdığı banka mensuplarının, hiç değilse bir kıs
mının haklan, bu tasarı kanunlaşmak suretiyle elle
rinden alınmaktadır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7 nci maddenin (B) fıkrasının üçüncü bendindeki. 
l«% 75 oranına kadar...» 
İfadesinin. 
ı«ı% 50 oranına kadar artırılarak...» şeklinde de

ğiştirilmesini arz ederiz. 
CHP Grup Başkanvekilleri 

Sakarya Ankara 
Hayrettin Uysal Altan Öymen 

Kırklareli İstanbul 
Gündüz Onat Cenigiz Özyalçın 

Hatay Ordu 
Mevlüt Önal Ertuğrul Günay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, her ne kadar 
Komisyonumuzun benimsediği metlinde, 'bu «'% 75 
oranına kadar artırılarak yükseltilebilir» denmişse de, 
diğer devlet bankalarında bu konuda uygulanan sis-
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temle, Ziraat Bankasına getirilmek istenen sistem ara
sında büyük bir ayrıcalık olacağı göze çarptığı için, 
Komisyonumuz da, % 50 ile bunun sınırlandırılma-
sının doğru olacağı kanısındadır efendim. 

O nedenle katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Önergeye katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 
Maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — 3202 sayılı Kanunun 73 ncü madde

si aşağıdaki »biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 73. — «TC Ziraat Bankasının yönetim ve 
denetim biçimi, tarımsal kredi işlemleriyle bu kanun 
hükümlerine göre yapmaya yetkili ve görevli bulun
duğu diğer işlerde takip edeceği usuller, Bankanın 
merkez ve taşra örgütü ile örgüte ait görevler ve tüm 
memur ve hizmetlilere ait görev ve sorumlulukları 
Banka Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönet
melikle 'belirlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Sayın Hasan Ali Dağlı. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Dağlı. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Bir Fransız iktisatçısı olan Jean Jedoroc ismindeki 
bilim adamı «Zenginler kendi aralarında birleşip bir 
banka kurup zengin olabiliyorlarsa, zenginlikleri akıl-
lılıklarındandır. Fakirler kendi aralarında 'birleşip bir 
banka !kuramıyorlarsa, fakirlikleri de bu aptalhkların-
dandır» diyor. 

İşte, 100 yılı aşkın uzun bir süre önce Türkiye'de 
ilk bankacılık tarihini oluşturan, Türk köylülerinin 
emek ve alınterleriyle, onların verdikleri ürünlerle ku
rulan bu banka, ne yazık ki, Türk köylüsünü yıllar 
yılı bir türlü zengin edememiştir. Çünkü, adı Ziraat 
Bankası olan bu banka, uzun yıllar, ziraatla uğraşan
lardan ziyade, ticaret erbabına yardım etmiş, hizmet 
etmiş, o bakımdan onu kuranlara faydalı olamamış; 
Türk köylüsü yeterince kredi alamadığı için de, de
vamlı surette hep tefecilerin ve aracıların kucağına 
düşmüştür; ama getirdiğimiz bu yeni kanunun Türk 
köylüsüne büyük hizmetler getireceği inancındayız. 

Ayriyeten, bu Bankada çalışan personelin büyük 
fedakârlıkları vardır. Ziraat Bankası devamlı işiyle 
gücüyle meşgul olan Türk köylüsüne hizmet götür
düğü için, bazı zamanlar, köylüler işinden kalmasın 
diye binbir fedakârlık yaparak, bu Bankanın mensup
ları, köylere kadar hizmet götürürler; onların kredi
lerini yerlerinde öderler, onların beyannamelerini 
yerlerinde alırlar ve Türk köylüsüne hizmet etmek 
için çalışırlar. 

Ülke ekonomisine bu kadar katkıda bulunan Zi
raat Bankası personelinin mutlu yaşamları, ekono
mik bakımdan güçlenmeleri için yeni hazırlanacak 
yönetmeliğin bu personelden yana ve onların bu ve
fakâr çalışmalarını gözönüne alacak yönde hazırlan
ması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Şahsınız adına, Sayın Ablum; buyurun. 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hakikaten, Türk köylüsünün kaderine büyük öl
çüde etkili olacak, eski, eski olduğu kadar köklü ve 
geniş bir müessesemiz olan Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasının önümüzde bulunan tasarısını görü
şüyoruz. 

Eel'bette ki, ıbu denli geniş bir kitleye, Türk köylü
süne hitap eden ve köylüye hizmet götürmekle sorum
lu bulunan bu banka ile ilgili hükümlerin ve dikkat
le, itina ile ele alınması icap ediyor. 

Biraz evvel benden önce konuşan değerli arkada
şımın da ifade buyurdukları gibi, hakikaten bu Ban
kanın değerli ve feragatkâr elemanları, gece gün
düz, kırsal alanlara kadar giderek hizmeti götürmeye 
çalışıyorlar. 

Yalnız, bu arada şunu ifade etmek isterim ki, üzü
lerek; bu şekilde ifade edilen, Banka mensubuna 
ı% 75'e kadar olan bir artışı, maalesef esirgemiş bu
lunuyorlar. Benim burada arz etmek istediğim husus 
şudur : 

Mademki, hep birlikte mutabıkız, bankanın hiz
meti, hitap ettiği kitle 'bakımından bakacak olursak, 
yönetmelikle getirilmek ve düzenlenmek istenilen hu
suslar da çok geniştir ve önemlidir. Ne oluyor bura
da? «Takip edilecek usuller...» Niçin takip edilecek 
usuller? «Bankanın tarımsal kredi işlemleriyle bu ka
nun hükümlerine göre yapmaya yetkili, görevli bu
lunduğu işlerde takip edeceği usuller.» Ne diyor? 
«Bankanın merkez ve taşra örgütüyle ve bu örgütün 
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görevleriyle ilgili hizmetlere ait olan hususlar ve Ban
kanın sorumlulukları.» 

Zaman zaman bizim tarihimizde müşahede edil
miştir ki, iktidarlar, çeşitli nedenlerle banka yöneti
mine müessir olabiliyorlar. Bilhassa, geçmiş olan 11, 
12 aylık dönemde bunun acı misallerini görmüş bu
lunuyoruz. 

Bu itibarla, bunun bir yönetmelikle tanzimi ye
rine, bir tüzükle ıbu hususların tanziminin ve iktidar
ların kolay kolay Banka yönetimine müessir olafak, 
yönetmelik hususlarının değiştirilmesi için arzu edil
meyen bir neticenin doğmamasına sebebiyet vermesi 
bakımından, ben, burada Sayın Bakanın da hazır 
bulunduğu bu celsemizde, bu hususun, yönetmelik ye
rine, bir tüzükle ele alınmasının, tanzim edilmesinin 
daha yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın A blum. 
Madde üzerinde başkaca söz alan sayın üye?.. 

Yok. 
Değişiklik önergesi yoK. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Tarımsal kredi uygulamasında, 
eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratmak için bir Da
nışma Kurulu kurulur. 

Danışma Kurulu; Ticaret, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Tek
noloji, Orman ve Yerel Yönetim bakanlıkları ile 
Devlet Planlama Teşkilatının ve tarımsal amaçlı koo
peratiflerin merkez birliklerinin birer temsilcisinden 
oluşur. 

Kurul, ilgili Bakanın başkanlığında genel müdür
ler düzeyinde, görevli olduğu işleri yürütmek üzere 
yılda en az iki kez toplanır. 

Bu kurulun çalışma esasları yönetmelikle sapta
nır. 

. BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Buyurun Sayın Dağlı. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün az gelişmiş
liklerinin nedenlerinden birisi de, Türkiye'de devlet 
kuruluşları arasında bir organizasyon, bir eşgüdümün 
olmayışındandır. Bugün Tarım Bakanlığını... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Eşgüdüm olursa bu 
iş olur. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, lütfen... 
HASAN ALİ DAĞLI (Devamla) — ... Tarım Ba

kanlığını ilgilendiren bir konu, Ticaret Bakanlığı ile 
ilgilidir ve bu yüzden, bu anlayış ve birlik olmadığı 
için, devlet kuruluşları arasında verimde devamlı 
bir düşüklük vardır, düşük verim alınmaktadır ve 
bu yüzden de ülke ekonomisi her yıl büyük zarar
lara uğramaktadır. 

Binaenaleyh, Ziraat Bankasının Türk köylüsüne, 
ekonomide Türk köylüsünün daha verim alabilmesi, 
Türkiye'de milli gelire daha büyük katkıda buluna
bilmesi için, bu şekilde, bakanlıklararası bir koor
dinasyonun kurulması, bu Bankanın daha verimli 
bir çalışma düzeni sağlayacağından bu maddeye ka
tılıyoruz, şahsen katılıyorum ve bu iyi bir girişimdir. 
Türkiye'de diğer bütün devlet teşekküllerinde bu şe
kilde bir organizasyona gitmesi suretiyle Türkiye'de 
verimin artmasına, milli gelirin artmasına yardımcı 
olacaktır. 

Sayın Hükümete bu maddeyi getirdiği için teşek
kür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 

İBRAHİM ETHE'M BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Boz. 
İBRAHİM ETHBM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 

9 ncu maddenin, ek madde Tinde, tarımsal kredi 
uygulamalarında koordinasyon birliği ortamı ya
ratmak için bir danışma kurulu kuruluyor; fakat, 
danışma kurulu, Ticaret, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Tekno
loji, Orman ve Yerel Yönetim bakanlıklarıyla, Dev
let Planlama Teşkilatı ve tarımsal amaçlı kooperatif
lerin merkez birliklerinden birer temsilci seçiyor; fa
kat Türk köylüsünün en büyük kuruluşu olan Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği alınmıyor. O zaman yine 
bir koordone olmuyor. Köylünün hakkını kim koru
yacak? Oralarda, gerek bankalarda, gerekse danış
ma kurullarında, Türkiye Ziraat Odaları Biriiği var 
iken, köylünün sesi çıkmayacak, oradaki kuruluşlar 
bu işi halledecekler. Noksanlık vardır. 

Binaenaleyh, mademki köyden bahsediyoruz, köy
lünün, fukaranın yanındayız, alın terini dökenin ya
nındayız; o bakımdan, Ziraat Odaları her zaman köy
lünün yanında, onunla haşır neşir olmakta; binaen
aleyh köylünün sesini duyuracak yegâne organ da 
budur. 
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Bunları buraya almamaktaki maksadı bir türlü an
layamıyorum. 

Binaenaleyh... 
SAFFET URAL (Bursa) — Yeter be. 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Sayın Pa

şam, biraz sabret. 
BAŞKAN — Sayın Ural, rica ediyorum... 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — İlk çıkı

yorum kürsüye, 
BAŞKAN -— Sayın üye hakkını kullanıyor. Rica 

ediyorum. 
Sayın üye, siz devam edin. 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — 1,5 sene

ye yakın sizleri dinledik; müsaade buyurun da, bir de 
siz bizü dinleyin, rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın üye, sizin muhatabınız Genel 
Kurul, siz devam edin. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Devam
lı sizler konuştunuz, bir kere de siz bizi dinleyin Sayın 
Paşam. Kazmanın, küreğin sapından gelmiş, amelelik 
yapmış, ırgatlık yapmış, 5,5 sene köy muhtarlığı yap
mış ve bu kürsüye gelmiş benim sesimi dinlemeye
ceksiniz de, kimin sesini dinleyeceksiniz? Köylü ço
cuğu sesleniyor. Hani fakirden fukaradan yanaydı
nız?..(AP sıralarından alkışlar) Rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boz, Sayın Boz, lütfen... Rica 
ederim konu dışına çıkmayalım. Ben size söz hakkı 
verdim, devam ediniz efendim, lütfen. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Eğer 
halkın insanlarını susturmak işitiyorsanız, bugün Türk 
köylüsü, senelerden beri... 

BAŞKAN — Sayın Boz, eğer konu dışına çıkarsa
nız, ben susturmak zorunda kalacağım, lütfen. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — ... Eğer 
sesini çıkarmamışsa, bu Parlamentoda köylü sayısının 
az olmasından ileri gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Boz, lütfen... 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — İşte, hu
zurunuzda bir köylü çocuğu konuşuyor ve dile ge
tiriyor; bunu kabulünü istiyor. Rica ederim... Bu hu
susta ben politika yapmıyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) —• Politika yapıyorsun. 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Hayır, 

hayır; ben politika yapmıyorum Sayın Paşam; köy
lünün sesini dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Boz, lütfen... 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Siz, «köy 

nedir?» bilir misiniz? Siz, toprağı saksıda görenlerle, 
patatesi tencerede görenlerle... 

BAŞKAN — Sizin sözünüzü kestim efendim; be
ni dinleyiniz bir dakika. Sayın Boz, sözünüzü kes
tim, beni dinleyiniz bir dakika, sakin olunuz Sayın 
Boz. (Başkan, hatibin mikrofonunu kapattı) 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — ... Bura
da karşı karşıya bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Boz, sözünüzü kestim; lüt
fen... 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Asıl 
siz beni dinleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Boz, ben size söz hakkı ver
dim. Elbette ki, görüşlerinizi ifade edeceksiniz. Ar
kadaşımızın o türlü müdahalesi sizin söz hakkınızı 
kısıtlamaz. Devam ediniz, yalnıa konu içinde kalınız; 
devam ediniz, konu üzerindeki görüşünüze devam 
ediniz Veriyorum, açtım mikrofonu; görüşünüz, bu
yurunuz efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — O söz, hatiple 
ilgili değildi. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, şu anda benim böyle olduğunu, bir köy
lü çocuğu olduğumu ve amele ve ırgatlık yaptığımı, 
Halk Partisi sırasında oturan ve milletvekili olan ar
kadaşım da şahittir; yalanı yoktur bu işin. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ona itiraz etmedik. 
İBRAHİM BTHBM BOZ (Devamla) — Onun 

için, politika yapmıyorum; kendimden bahsediyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, devam ediniz gö

rüşmenize. Süreniz doldu zaten. Konu üzerinde söy
leyeceğinizi söyleyin efendim. 

İBRAHİM ETHEM BOZ (Devamla) — Benim 
ileri sürmek istediğim, köylünün sesini Ziraat Banka
sında duyurmak için kurulmuş olan odalardan birer 
tane temsilcinin alınmasından ibarettir; bunda yadır
ganacak bir şey görmüyorum. 

Bu hususta bir takrir verdim, kabulünü rica ede
rim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Boz. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Grup adına madde üzerinde görüşebilir miyim? 
^ BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim, yetki 
belgesini de rica edeceğim. 

AP GRUBU ADİNA EKREM CEYHUN (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime başlı
yorum. 
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Üzerinde konuştuğumuz 9 ncu madde, tarım kre
di uygulamasında etkinliği artırıcı bir maddedir. An
cak, bu maddenin ölü doğmaması için, kanaatimizce, 
düzeltilmesinde yarar vardır. Şöyle ki, ek 1 nci mad
de «Tarımsal kredi uygulamasında eşgüdüm ve işbir
liği ortamı yaratmak için bir Danışma Kurulu kuru
lur» ibaresini getiriyor, birinci paragrafta. 

O halde, bu kurulan kurul, yalnızca kredi uygu
lamasında görev yapacak. Yüksek malumları olduğu 
üzere, eğer (bir hizmetin planlaması sırasından itiba
ren koordinasyon temin edilmemişse, onun uygula
masında 'bunu yapmak mümkün değildir. Binaenaleyh, 
kanaatimizce, birinci paragrafta «Tarımsal kredi 
planlaması ve uygulamasında eşgüdüm ve işbirliği 
ortamı yaratmak için bir Danışma Kurulu kurulur» 
şeklindeki paragrafın düzeltilmesi çok daha gerçekçi 
olur. Aksi takdirde, burada zikredilen bakanlıkların 
hiçbirinin görüşü veya kooperatif birliklerinin görüşü 
veya Sayın Boz arkadaşımın biraz önce ifade ettiği 
gibi, halkın oluşturduğu kuruluşların görüşü alınmak
sızın, bir merkezi organ tarafından yapılacak bir kre
di planlamasının uygulamasında çiftçiye dönük her
hangi bir işbirliğini sağlamak mümkün olamaz. 

Kanunun 2 nci maddesinde, «Ticaret, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sa
nayi ve Teknoloji, Orman ve Yerel Yönetim bakan
lıklarıyla, Devlet Planlama Teşkilatı ve tarımsal amaç
lı kooperatiflerin merkez birliklerin birer temsilcile
ri» nazarı itibara alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu paragraf bu haliyle 
kaldığı zaman, sakat doğar. Neden sakat doğar? Çün
kü, tarımsal kredi uygulaması, tarımın birçok dalın
da meydana gelmektedir; tarımsal kredi uygulaması 
gübre için yapılmaktadır; tarımsal kredi uygulaması, 
traktör için yapılmaktadır; tarımsal kredi uygulama
sı, ilaç için yapılmaktadır; tarımsal kredi uygulaması, 
canlı hayvan, damızlık hayvan alımı için yapılmakta
dır; birçok hizmetler için yapılmaktadır. 

Bu hizmetleri üretenler, 2 nci maddede yer almı
yor. Binaenaleyh, bu ikinci paragrafın 'bütün bu ku
ruluşları kapsayacak şekilde ele alınmasında yarar 
vardır. 

Bu hususta bir önergeyi ben takdim edeceğim. 
Yüce Meclisin tasvibine mazhar olursa madde ölg 
doğmamış olur. 

Son paragrafta, «bu kurulun çalışma esasları bir 
yönetmelikle saptanır» diyor. 

Yönetmeliği kim yapacak, belli değil; bu yönet
meliği, her halde, bu yasayı yürütecek 'bakanlık ya

pacak. O halde, buraya, «Bu kurulun çalışma esas
ları falan bakanlık tarafından tespit edilecek bir yö
netmelikle yerine getirilir» şeklinde bir ibarenin ek
lenmesinde yarar vardır. 

İkinci paragrafa, çiftçi birliklerinin tarım kredi 
girdilerini üreten endüstricilerin, özel- sektör temsil
cilerinin girmesinde yarar görmekteyiz. 

Değiştirge önergemize iltifat edileceğini ümit eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

Grup adına söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Grup adına buyurun. 
CHP GRUBU ADINA NECCAR TÜRKCAN 

(İzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Bugün bu yasa ile, Ziraat Bankasının, Türk köy

lü çiftçi üreticisine daha yararlı hale gelmesini ve 
Bankada çalışan personelin daha iyi şaftlar altında 
çalışma imkânı ile köylümüze ve üreticimize hizmet 
aşkını artırmaktayız. Bu konuda tüm partilerin uyum
lu olarak çalışması da bize gurur vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal kredi dağılımında 
eşgüdümün kurulmuş olması, zirai kredilerin yerine 
ulaşmasında, daha iyi proje yapılmasında ve üreti
min artırılmasında büyük etkisi olacaktır. Bu neden
le, Sayın Bakanlık gayet güzel şekilde yasayı hazır
layarak, komisyonlarımızda da en iyi şeklini alarak 
Parlamentomuza gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulunu, tarım
sal amaçla ilgili bakanlıklar oluşturmaktadır. Böy
lece, «en iyi şekilde ve en iyi, yeterli şekilde kredi na
sıl verilebilir, projelerin nasıl yapılması gereklidir?.» 
Bunlar için de yeterli imkân bulunacaktır. Bilhassa, 
geri kalmış ülkemizde, Devlet Planlama Teşkilatı 
hangi konularda, nerelere ağırlık verilmesi lazımgel-
d'iğini de işaret edeceği için, bu, Türk çiftçisine bü
yük yarar sağlayacaktır. Bu nedenle, yasanın böyle
ce geçmesinde büyük yararlar vardır. 

İnanıyoruz ki, yasa Meclisimizden aynı şekilde 
geçecektir. Gerek personeline, gerekse Türk çiftçisi
ne hayırlı olsun der, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Ek 1 nci madde üzerindeki değişiklik önergesini 

okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 9. md. nin «Ek Madde 1. —» met
ninin Danışma Kurulu hakkındaki fıkrasına Tür-
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kiye Ziraat Odaları Birliğinin bir temsilcisinin de j 
dahil edilmesini sağlamak üzere, .«Danışma Kurulu; I 
Ticaret, Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri ve 
Kooperatifler, Sanayi ve Teknoloji, Orman ve Yerel I 
Yönetim bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı- I 
•v.n ve tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birlik
lerinin ve Türkiye Z raat Odaları Birliği temsilcisin
den oluşur» olarak kabulünü arz ve teklif ederiz. I 

Nevşehir tçel 
İbrahim Ethem Boz Ramazan Çalışkan 

Kocaeli Burdur I 
İbrahim Topuz Ahmet Sayın I 

Ankara I 
İsmail Hakkı Köylüoğlu I 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. I 
»BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. | 
Sayın Hükümet?.. I 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Katılmıyoruz. I 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon I 

önergeye katılmıyor efendim. I 
Önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... I 
RAMAZAN ÇALIŞKAN (tçel) — Önerge için 

söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın üyeler çok rica ediyorum, oy- I 
lamaya geçiyorum, ondan sonra söz istiyorsunuz I 
efendim. I 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Siz Komis
yon ve Hükümete sorduktan sonra söz istedim efen- I 
dim. I 

BAŞKAN — Ben oylamaya geçtim efendim; oy- I 
lamaya geçtim ve «önergeyi kabul edenler» dedim. I 

Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge redde- I 
dilmiştir. ' I 

Ek 1 nci maddeyi okunduğu... I 
SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan... I 

BAŞKAN — Efendim?.. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Bir önergemiz var, I 

geliyor. I 
BAŞKAN — Önergeyi işleme koyduktan sonra I 

yeni bir önergeyi işleme koyma imkânımız yoktur. I 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Ancak yetişti-

rebildik Sayın Başkan, biraz önce konuştum, aşağı I 
indim ve önergeyi hazırladık. I 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun, usul budur efendim; I 
biraz önce arz ettim, tekrar ifade ediyorum : Öner- I 
gelerde, eğer aykırılık derecesi olursa, onları tespit I 
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edip, ondan sonra işleme koyabilmek için önergele
rin işleme konmadan önce Başkanlığa gelmesi gere
kiyor; bu bakımdan, tekraren belirtiyorum. 

Ek maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Efendim, 
anlaşılmamıştır, oylamayı tekrar yapacağım. 

Ek 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 
ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, efendim, 
lütfeder misiniz? 

Ek geçici madde olarak oylamaya sunamazsınız 
efendim. 9 ncu madde olarak oylamak mecburiye
tindeyiz; çerçeve maddeyi oylayacağız efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın Alpaslan, ek maddeleri ayrı ayrı görüşüyo

ruz, ayrı ayrı görüşülüp kabul edildikten sonra da, 
çerçeve maddeyle birlikte tekrar oylayacağız; usul 
budur efendim. 

Sayın üyeler, oylama bir hayli karıştı; o bakım
dan ben de özür dileyerek tekrarlamak zorundayım. 

Ek 1 nci geçici madde... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bir 

tane Divan Üyesi eksik, oylamayı sıhhatli sayamaz
sınız. 

BAŞKAN — Ben sayıyorum. 
Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul et

meyenler... Redde'dilmiştir efendim. (CHP sıraların
dan «Kabul edilmiştir sesleri) Pardon efendim, özür 
dilerim, ek madde kabul edilmiştir. Kabul edersiniz 
ki, yorgunluklarda bazı hatalar oluyor arkadaşlarım. 

Evet, ek 1 nci madde kabul edilmiştir. 
Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, özür 

dilerim. 
BAŞKAN — Divan Üyesi istiyorsunuz; peki Sayın 

Sayın, peki sayın üye. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Tüzüğün 56 nci 

maddesi gereğince, Divan Üyesi eksik olduğu sürece 
görüşmelere devam edemezsiniz; bunu özellikle söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Peki sayın üye. Bu madde, Baş
kanlığın da malumudur; ama arkadaşlarımızın za
man zaman ufak ihtiyaçları ve rahatsızlıkları nede
niyle görüşmeleri aksatmamak bakımından bu mü
samahayı gösteriyoruz. 

Bir Divan Üyesi rica ediyorum efendim... 
AHMET SAYIN (Burdur) — O zaman ara ve

relim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Sayın, sizin arzunuza göre ha
reket edersek hiçbir şeyi halletmemiz mümkün olma
yacak. 

AHMET SAYİN (Burdur) — Tüzüğün amir hük
mü Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, evet biliyorum efen
dim, Tüzüğün hükmünü biliyorum. 

Bir sayın üyeyi rica ediyorum; Sayın Karaatlı ge
lir misiniz? Sayın üye gelinceye kadar rica edeyim 
efendim, görüşmeleri tamamlayalım. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bu oylamanın sayıl
maması lazım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir şey yok. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
Ek Madde 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 

44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen 150 OOOı 
liralık limit, TC Ziraat Bankasının tarımsal kredileri 
için, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Değişiklik önergesi, yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum : 
Ek Madde 3. — 3202 sayılı Kanunun 70 nci mad

desinin 1 nci bendindeki 20 000 liralık limit, sandık 
bütçesinin yüzde yirmibeşini aşmamak üzere, Banka 
Yönetim Kurulunca yükseltilebilir. 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

EKREM CEYHUN (istanbul) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ceyhun. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Tasarıyı biraz hızlı geçiriyoruz. Halbuki, uygula

ma sırasında, bu hızlı geçişin çok büyük acıları çe
kilecek, bunu, 25 sene idarede çalışmış bir arkadaşı
nız olarak duyurmayı görev sayıyorum. 

Teklif edilen önergemiz eğer kabul edilseydi, uy
gulamacıların çekeceği güçlükler ortadan kalkmış ola
caktı. Üzerinde konuştuğumuz ek madde 3'te, 3202 
sayılı Kanunun 70 nci maddesinin 1 nci bendindeki 
«20 bin liralık limit, sandık bütçesinin !% 25'ini aş
mamak üzere Banka Yönetim Kurulunca yükseltile
bilir» hükmü getiriliyor. 

Sandık bütçesi bir tarihte 100 milyonları bulursa, 
o takdirde bu % 25 baki kalacak mıdır? Herhalde, 

bizden önceki yasa koyucusu bunu rakamla tahdit 
ederken bir şey düşünmüş olsa gerek. Binaenaleyh, 
buradaki % 25 yerine, bu 20 bin lirayı kaça yükselt
meyi düşünüyorsak, o rakamın konmasında büyük 
yarar vardır. 

Bu konudaki bir önergeyi Başkanlığa takdim ede
ceğiz. 

Yüce Meclis iltifat ederse, yasayı daha iyi bir şe
kilde çıkartmak imkânını bulabiliriz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Sayın Ceyhun, değişiklik önergesi vereceğinizi 

ifade ettiniz. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Gönderiyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki, bir defaya mahsus olmak üze

re bekliyorum efendim. 
Ek madde 3 üzerindeki değişiklik önergesini oku

tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının. 
Ek Madde 3 
c/c 25'1'ik oran yerine, «100 OOOı TL. sına çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli İstanbul 

İbrahim Topuz Ekrem Ceyhun 
Kayseri Bursa 

Kemal Doğan Özer Yılmaz 
Manisa 

Sümer Oral 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ 

ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Mutlak rakam daha yanıltıcı olur. Hal
buki, bizim getirdiğimiz ek madde 3'te, «sandık büt
çesinin % 25'ini aşmamak üzere» diyoruz. Bu öneri 
daha da kısıtlayıcı olur; onun için katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Gerekçesiyle izah ettiler, daha kısıt
layıcı bir önerge getirilmek istendiğini belirterek Sa
yın Hükümet de katılmıyor. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet katılmadılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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Ek madde 4'ü okutuyorum : 
Ek Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 1897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle konu
lan ek geçici 21 nci maddedeki (ek geçici 7 ve 9 ncu 
maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 
13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele bu 
Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi 
bir ödeme yapılamaz) hükmü TC Ziraat Bankası per
soneli için uygulanmaz. 

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

Değişiklik önergesi?.. Yok. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Aydınlanmak 

bakımından sual sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

bu yasayla 657 sayılı Kanuna tabi memurlar arasın
da, anladığım kadarıyla bir ayrıcalık getiriliyor. Be
nim kişisel kanaatime göre, bankalarda çalışan per
sonelin 657 sayılı Kanuna ta'bi olmaması şarttır. Ya
ni, getirilen ayrıcalığa karşı değilim. Ancak, burada, 
tabii, yasaların maddeleri zikrediliyor, bu maddeleri 
bilen arkadaşlarımız var, bilmeyenler var. Acaba Sa
yın Bakanımız bu getirilen ayrıcalığı özet olarak ifa
de edebilirler mi? Haddizatında bu madde, banka
nın banka olarak çalışabilmesi için çıkarılması gere
ken bir maddedir ve yerindedir. Ancak, getirilen 
ayrıcalığın büyük çapta olup olmadığını Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

'•BAŞKAN — Ayrıcalık bakımından biraz aydın
latıcı bilgi istiyorsunuz. 

Sayın Bakan, buyurun. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Efendim, Sayın Ceyhun'un sorusu, ta
sarının 7 nci maddesinde biçimlenmektedir. Tasarının 
7 nci maddesinde, Ziraat Bankasında çalışan memur
lara 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri dışında, bir 
kısım akçalı yeni haklar getirilmektedir. Tazminat ve 
lisan bilen memurlara bir kısım ödeme ve diğer hak
lar... O bakımdan, bu madde, 7 nci maddeye geçer
lik kazandırmak üzere, bu 657 ile ilgili hükümlerden 
istisna tutulmaktadır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir yeni ek madde eklenmesi hususunda bir öner
ge vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanuna bir ek madde eklen

mesini arz ve teklif ederiz.. 

Ek Madde — TC Ziraat Bankası çiftçiye verece
ği kredilerden faiz almaz. Ayrıca sosyal maksatlı her 
türlü krediler faizden muaftır. 

Konya Sivas 
Şener Battal Temel Karamollaoğlu 

Tokat İstanbul 
Faruk Demirtola İhsan Toksan 

Bursa 
Cemal Külahlı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Anayasa ve yasalar açısından 
katılmak mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
katılamıyor. 

Sayın Karamollaoğlu, önerge sahibi olarak buyu
run efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; bir vazifeyi ifa etmek üze
re bu teklifte bulunduk. Yalnız, Sayın Komisyon 
Başkanının «Anayasaya ve kanunlara aykırıdır» de
mesini biraz garip karşıladım; çünkü bu Meclisten 
geçen dönemde Desiyab Kanunu çıkarken bu mese
leler görüşüldü, faizsiz bir bankanın kurulabileceğini 
bu Meclis tescil etti, böyle bir kanunu çıkardı. Onun 
haricinde, 1974 yılında Milli Selâmet Partisi ve Cum
huriyet Halk Partisi Komisyonu sırasında Bakanlar 
Kurulu, değil kanunla, bir kararname ile gerektiğin
de kâr ortaklığı prensibi ile kredi verilebileceğini ka
bul etti, ilan etti. O halde, böyle bir ek madde tek
lifini Anayasaya veya kanunlara aykırı görmek ol
dukça garip. Yalnız Sayın Başkanın şu ifadesinden; 
yani ben de bunu desteklerim ama... gibi bir mana 
da çıktığı için aslında bir noktada da memnun ol
dum diyebilirim. Yalnız, taahhüt ederim ki, böyle bir 
madde bu kanuna eklenir ise, ne Anayasaya ne de 
kanunlara aykırı olur. Bırakalım, o aykırılığa biz de
ğil de Anayasa Mahkemesi karar versin. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında faiz tümü ile za
rarlıdır; bugünkü enflasyonun kökünde faiz hadleri
nin yüksek olması yatmaktadır. Kredi dağılımında 
âdil esasları getireceğimize, kredileri kısmak ve yük
sek hadlerle kredi vermek suretiyle krediyi, bazı özel
likleri bulunan mahdut kimselere vermiş oluyoruz, 
böyle bir prensibi kabul etmiş oluyoruz. Halkın pa
rasını bankalarda tasarruf etmesini sağlamak için fa-
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izleri yükseltirken de pahalılığı biz kendi elimizle ge
tirmiş oluyoruz. Bugün Avrupa'da da enflasyon art
tığı için faiz hadlerini yükseltiyorlar. Ancak, faiz 
hadleri yükseldikçe enflasyon yavaşlamıyor, faizlerle 
beraber artıyor. Faizleri artırdığımız zaman, faizleri 
koyduğumuz zaman şunu bilmemiz gerekir ki, yatı
rımlar menfi yönde etkilenecektir; yatırımların hacmi 
küçülecektir, yatırım teşebbüsü azalacaktır. Ancak, 
şu anda üzerinde durduğumuz konu daha geniş ma
nada yatırımlarla ilgili değildir, çiftçilerle ilgilidir. Bu 
memleketin bel kemiğini teşkil eden, geliri çok az 
olan, bizi yediren içiren kimselerle ilgilidir ve şu anda 
üzerinde durduğumuz konu, Devletten milyarlar, mil
yonlar alan insanlarla değil... 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Karamollaoğlu. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — ... 

Çok basit ihtiyaçlarını karşılamak için Devletten 
5 bin lira, 10 bin lira, bilemediniz 50 bin lira kredi 
alarak çok zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen 
çiftçilerle ilgilidir. Ekseri çiftçiler bu faizleri ödeye
memektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bulunan arkadaş
larımın tümü fakirden, çiftçiden, köylüden, dar gelir
liden, ezilmişten yanadır. Bunu defalarla ifade ediyor
lar. O halde şöyle bir meseleyi neden biz elbirliğiyle 
çıkarmıyoruz? Neden beraberce halletmiyoruz? Eğer 
şu saatte mizaç itibariyle biraz bağırarak konuşurum 
ama, şu saatte de bağırarak konuşulmasa, tahmin 
ediyorum ki arkadaşlarımın çoğu uyur zaten, uyan
dırmak için söylüyorum. 

BAŞKAN :— Zaten süreniz de bittiği için, bağır
madan bağlayınız Sayın Karamollaoğlu. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu konuda arka
daşlarımın, teklifimizin kabul edilmesi yönünde oy 
kullanmalarını temenni eder, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Usul hakkında söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ne usulü Sayın Bütün? 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Bu teklifin oyla

maya sunulamayacağı hakkında efendim. 
BAŞKAN — Bu teklifin oylamaya sunulamaya

cağı hakkında. 
Sayın Bütün, üyelerin buradaki yapacakları bü

tün teklifler Genel Kurula sunulur, takdir Genel Ku
rulun olur. Bu bakımdan sizin, Anayasaya aykırı bir 
usul olarak sunulamayacağını ifade etmeniz hususu 
yeterli değildir. Bu türlü işlemler olmuştur. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Oylamada kabul 
edildiği takdirde, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı bir 
madde kabul edilmiş olacaktır. Bunun için usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bunu Sayın Genel Kurul bilir ve de
ğerlendirmesini buna göre yapar. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Müsaadenizle izah 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bütün, izah ettim efendim. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye ka

tılıyorlar mı? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Önergeye katılmadılar. Sayın önerge 
sahibi önergelerini izalh etti. Önergeyi oylarınıza arz 
edeceğim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir efendim. 

Çerçeve 9 ncu maddeyi biraz önce 'kabul ettiğiniz 
ek maddeleriyle birlikte tekrar oylarınıza sunuyorum: 
Çerçeve 9 ncu maddeyi olduğu gibi, kaibul edenler... 
KaJbu! etimeyenller... Madde kaibul edilmiştir. 

10 ncu maldideyi okutuyorum': 
Madde 10. — 3202 sayılı Kamuna aşağıdaki geçi

ci madde eklenmiştir. 
Geçici Madde — TC Ziraat Bankasının Devlet 

destekleme alımları ve çeşitli kanun ve karartname 
hükümleri gereğince Hazineden olan alacaklan il'e 
Kamu İktisaldi Kuruluşlarına açılmış bulunan kredi-
dertden vadesliınde tahsil edilemeyen alacaklar 
311 .12 . 1977 günü İtibariyle, TC Emekli Sandığı adı
na Bankaca yapılan Ödemeler sonucunda ilgili ku
rumdan tahsil edilemeyen alacaklar bu kanunun 
yürürlüğe güldüğü tarih itibariyle toplanarak bundan 
Bankanın TC Merkez Bankasına olan mevduat mun
zam karşılığı borcu düşülür, kalanı TC Ziraat Banka
sına Hazinece aylık eşit taksitlerle ödenir. Bu mahsup 
işleminin yapılabilmesi için Bankanın mevduat mun
zam karşılıklarından TC Merkez Bankasına olanı bor
cunum Hazinece üstlenilmesi, Maliye Bakanlığının 
TC Merkez Bankasına vereceği 100 yıl vadeli ve faiz
siz Hazine bonoları ile sağlanır. 

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

Değişiklik önergesi yok. Maddeyi okun'duğu şek
liyle oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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11 nci maddeyi okutuyorum1: 
Madde 11. — 3202 sayılı Kanunun 20 nci madde

si yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
'Üzerinde değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

lALt İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
'Başkan... 

BAŞKAN — Efendini, bir şey mii söylediniz? 
ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sıraya 

vurdum, söz alamadığım için müteessirim. 
BAŞKAN — Ben özür dilerim sayın üye, ben de 

dikkat ötmemişim. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür-

iüğ-i gireı'. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Değişiklik önergesi, yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunacağım: 

Kalbul ödenler... Kabul etmeyenler... Maidde kabul 
ddilmiiştiı. 

Madde 13. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütül". 

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

Değişiklik önergesi yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz alanları oku
yorum : 

Sayın Hayrettin Uysal, birinci sırada, Sayın Çağ
layan Eke ikindi sırada bulunuyorlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sıramı Sa
yın Çağlayan Ege'ye veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege'ye söz hakkınızı devretti
niz. Sayın Ege, süreniz 5 dakikadır. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Günlerden beri ilk defa bugün çoğulcu demokra
sinin gereği olarak siyasal partilerimiz, şu Millet Mec-
'liıs'i çatısı içerisinde Türkiye'de pek çok insanı ilgilen
diren, özellikle tarım kesiminde yaşayan büyük emek
çileri ve tarımda üretimi ilgilendiren bu yasada el
birliği ederek bir hizmet vermektedirler. Örnek ola-
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rak şunu görüyoruz ki, siyasal örgütler, «özlerimin 
başında da arz etmeye çalıştığım gibi, demokrasinin, 
çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan si
yasal örgütler, siyasal partiler, halktan yana pekâlâ 
bir araya gelebiliyorlar. Onun için ben, bu görevde 
halka, tarım kesimindeki emekçilere büyük hizmet 
getireceğine inandığım bu yasada bize destek olan 
tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi huzurunuzda arz 
ötmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarîm, tüm tarımsal amaçlı koope
ratiflerin ve tarım kredi kooperatiflerinin vergi mua
fiyeti içine bu yasa ile alınmış olması, gerçekten tarım 
keslümine ve kooperatifleşmeye ve tarımın üretime 
dönük hizmetlendirilmesinde çok büyük fayda geti-
recektk, 

Hepinizin bildiği gibi, Merkez Bankasının olmadığı 
yerlerde Ziraat Bankası, Merkez Bankasının görevimi 
ifa etmektedir. Bunun yanı sıra, yıllardan beri emek
lilerimizin emekli aylıklarını vermektedir; SSK prim
lerini, BAĞ'KUR primlerinü ve tüm Devlet dairele-^ 
rinin kamulaştırma bedellerinin blokelerinden tutunuz 
da diğer hizmetlerine kadar Ziraat Bankası, büyük bir 
işlevi yıllardan beri yerine getirmektedir. 

Ancak, bu kadar önemli olan ve tarımda, genelde 
büyük güçlenmeye yönelmesi gereken Banka, arka
daşlarımın bazılarının da belirtmeye çalıştıkları gibi, 
bugüne kadar tarı'm sektörüne hizmet edeceği yerde 
büyük kapital düzenine hizmet etmiş ve tarım kesi
mindeki çiftçilerimiz Ziraat Bankasından gerektiği 
gübi krediden yararlanamamışlardır. Bu aksaklık da 
devam etrriiş, gitmiştir. 

Yine, ziraat odalarının çalışmalarıyla Ziraat Ban
kası çakışmalarının kredi düzenlini düzenlemeye yöne
lik müşterek çalışmaları iyi bir örgütlenme içine git
memiştir. 

Biraz evvel söylediğim Banka personeliniin, bu 
denli ga'yretlıi çalışmalarına rağmen 440 sayılı Yasa 
kapsamından olmasına rağmen, Ziraat Bankası perso
neline, bu Yasada verilmesi gereken, başkaca KİT' 
lerde verilmesi gereken ekonomik olanaklar sağlan
madığı için Ziraat Bankası personeli bir kırıklığa, düş 
kırıklığına yıllardan beri itilmiştir. Aslında tarımda 
hizmeti çoğaltmak istiyorsak, tarım sektörüne nfamet 
veren tüm kuruluşlarda personelin emeğini gerçekçi 
açıdan değerlendirmek zorunluluğundayız. 

Onun için bu yasa burada görev yapan arkadaş
larımıza da ekonomik olanaklar sağlayacağı için, Zi
raat Bankasının tarım girdilerine, tarım kredilerinin 
genellendirilmesine ve geliştirilmesine daha büyük des
tek olacağı kanısındayım. 
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Özellikle sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : 
Ziraat Bankası sanıyorum bu yasa ile 'bundan önce 
eksik olan işlevine yönelecek, tarım kesiminin araç, 
gereçle ganlişleltilmes'inde, tarım personelinin çalışma
sında, banka personelinin köylere gidip çalışmasın
da, hele' hele uygulamalı ve teşvikli zirai krediler kap
samına alman bölgelerde çalışan Ziraat Bankası per
soneli ve diğer Ziraat Bankası personel'inin tümünün 
'daha güçlü çalışmasını sağlayacak, ülkemizdeki ta
rım üretimini artıracaktır. 

(Bu yasanın ülkemize ve ülkemizdeki büyük emek
çi kesim olan, ülkemizin dışarıya döviz sağlayacak 
olan girdilerini sağlayan tarım kesimine ve diğer tüm 
sektörlere hayırlı olmasını diJiiyor ve arkadaşlarıma 
'beni dinledikleri için teşekkürlerimi arz ediyorum 
efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Aleyhte söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oyla

manın sıralar arasında kupa gezdirilip, ondan sonra 
Kürsü önlüne konulması suretiyle yapılmasını oylarını
zla sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
(Kabul edilmiştir. 

Kupalar, sıralar arasında gezdirilip, ondan sonra 
'kürsü önüne konularak, sayın üyelerin oylarının alın
masına devam edilecektir. 

Sayın Balkan teşekkür için söz istiyorsunuz, buyu
run, 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

'Bu akşam Millet Meclisinde tüm siyasal partilerin, 
iktidar olsun, muhalefet olsun bir bütünlük halinde 
gerçekten Türkiye'de en büyük kesimi teşkil eden 
Türk köylüsüne, Türk üreticisine, eskimiş olan bu 
yasa tasarısında yapılan değişiklikle büyük katkıda 
bulunduğunuza inanıyorum. 

Türkiye Cumhuriyetî Ziraat Bankası Yasasında 
yapılan bu değişiklikle hem üreticiye daha iyi kredi 
olanakları verilmesi sağlanmış olmaktadır, hem Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kaynakları artı
rılmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'de en ücra köşe
de çalışan 30 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası mensuplarına yeni akçalı haklar getirilmek-
tediı', 

Böyle bir yasa tasarısını bu anlayış içinde görüşen 
ve gerçekleştiren bütün siyasi parti gruplarına ve 
temsilcilerine Hükümet adına teşekkürü bir borç bi
lirim ve hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. 
«(CHP sıralarında'n alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 

4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (l) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer 
alan; Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 ar
kadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Ş'imşek'in, 657 
sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 ncı 
maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin ye
niden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve Plan 
Komisyonu raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon?.. Yerinde 
efendim: 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunuyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Rapor okunmayacak
tın 

Tasarının tümü üzerinde AP Grubu adına Sayın 
Dalkıran, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET EMİN DAL
KIRAN (Bursa) — Sayın Başkan, çok muhterem mil
letvekilleri; 

Sayın Yılmaz Alpaslan ve arkadaşlarının getirmiş 
oldukları bu teklifi memnuniyetle karşılıyorum. An
cak, Komisyonda konuşulurken Sayın Nejat Ölçen... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim Sayın 
Dalkırana 

Saym arkadaşlarım, ikaz etmek lüzumunu duyu
yorum, özür dilerim; sayın üyeler, sayın hatibin sö
zünü anlama imkânı bulmuyorlar efendim. Sayın ar
kadaşlarımın yorgun olduğunu biliyorum, ama biraz 
daha müsamahakâr davranırlarsa sayın üyenin konuş
ması anlaşılır. 

Sayın üyelerin oylarını rahat kullanmaları için 
ikinci kupayı da sıralar arasında dolaştırınız efendim. 

Buyurunuz Sayın Dalkıran. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Devamla) — 

Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; bugünkü 
hayat şartları içinde 15 nci derecedeki devlet memur
larının asgari ücretten dolayı zaten 13 ncü dereceye 
yaklaşan, yani 3 100 lira gibi zaten asgari ücret sevi
yesinde bir yere getirilmiştir. Yalnız Sayın Nejat Öl-

(I) 140 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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çen'in Bütçe Plan Komisyonunda ifade ettiği şekilde, 
eğer asgari ücreti önümüzdeki yılda 150 yahut 200 
liraya çıkartırsak, kıymetli arkadaşlarım acaba 13 ncü 
dereceyi ne yapacağız, 10 ncu dereceye mi indirece
ğiz? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu gayesinin 
çok dışına çıkmış şekilde gördüm. Kısa bir tetkik so
nunda gördüm ki, 53 tane geçici madde eklenmiş, üç 
dört defa değiştirilmiş. Şimdi, Sayın Yılmaz Alpaslan 
ve arkadaşlarının getirrriiş olduğu bir hakkaniyet pren
sibini veyahut da mer'i olan, halen tatbik edilen bir 
prensibi tatbik etmek oluyor. Ama Meclisi Âliniz bu 
meselenin üzerine mutlaka eğilmelidir. Bugün bana 
tevdi edilen bu vazifeden dolayı baktığımda, gördü
ğüm kadarıyla büyük haksızlıklar var : Eğer kim 
güçlü geldiyse kendini 657 sayılı Kanunun dışına at
mış ve birçok haklar kopartmış. Yani eşitsizlik bariz 
şekilde güçlü olanlar tarafından, dayısı olanlar, arkası 
olanlar tarafından temin edilmiş arkadaşlarım gör
düğüm kadarıyla. Büyük haksızlıklar var bunun için
de, 

Bu yeniden tedvin edilmelidir, yeniden ele alınma
lıdır, 53 tane geçici madde getirmişiz, falanı şöyle ak
tarmışız, ötekini böyle aktarmışız, yok orkestra şefiy-
miş böyle vermişiz, dışarı gitmiş bir lisan öğrenmiş 
böyle vermişiz. Kim yapmış bunları nasıl yapmış, bil
miyoruz. 

Arkadaşlar, hizmette esas olan nedir? Bir memu
run bir maaşa gelmesinin yolu bizim zamanımızda şu 
idi : Tahsil, kıdem ve tezkiye idi. Burada, ne tahsil 
var, ne kıdem var, ne tezkiye var. Bunda adalet yok. 
Çalışanlara bir şey vermek lazım; kabul ediyoruz, 
asgari seviyede geçim indirimini. Ama hiç mesuliyeti 
olmayan, sabahtan daireye bir kere uğrayıp giden 
adama da devlet boyuna bakacak değil arkadaşlar. 
Devletten tekaüt olan bir Türk ferdine 60 - 70 sene 
bakıyoruz Türk milleti olarak, karısına, çoluğuna ço
cuğuna bakıyoruz. Evet verelim ama, bir yere kadar 
verelim. Bugün 1,5 milyar lira Ziraat Bankasına ver
dik, yarın devlete ver, bu 420 milyar lirayı taksim 
ediverelim, iş bitsin. 

Onun için Devlet Personel Kanunu mutlaka ye
niden ele alınmalıdır, buna dikkatlerinizi çekiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, arka sayfalara bir baktım, 
53 tane geçici maddenin içerisinde aklınıza ne geli
yorsa, tırnaklarının ucunda bale... îyi sanatkârmış, 
ayrı mütalaa edilmiş. Üniversiteleri ayırmışız, jeolog
ları ayırmışız, falanı ayırmışız, bunlar ne kardeşim 
yahu? Yani faikıyetleri nedir diğer memurlardan? 

Parmağının üzerinde gezmesi mi, orkestrayı güzel çal
ması mı? Sanatkâra hürmetkarım ama ne katıyor? 

Onun için aynı üniversitede çalışan kısımlar... 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sen sanattan an

lamazsın, karışma. 
MEHMET EMtN DALKIRAN (Devamla) — 

Ben karışmıyorum, sen biraz karış kâfi. 
Mevcut tatbikatın halen hükümetler tarafından bu 

seviyede olduğunu biliyoruz. 
Burada öğrenmek istediğim bazı hususlar var. 
Sayın Başkan, kanun teklifinde görebildiğim ka

darı ile başlangıç derecesi var bir ilkokul mezununun, 
ama hangi dereceye kadar yükseleceği hakkında bir 
kayıt yok. Eski kanundaki hükümler mi caridir bir 
ilkokul, bir lise mezununa, onu bilmiyorum. Meselâ, 
bakınız ilkokulu bitirenler 13 ncü derecenin 1 nci ka
demesinden başlıyor, eskiden ilkokulu bitirenler 7 nci 
dereceye kadar yükselebilirlerdi, burada bir noksanlık 
gördüm, yoksa bir atıfla eski Personel Kanunundaki 
1897 ile değiştirilen kısmına mı geçilmek isteniyor, 
onu anlayamadım, 

İkincisi; « 1 . 3 . 1973'ten bugüne kadar olan» de
mek suretiyle «ve halen de muvazzaf askerliğini ya
panlar kadro olsa da olmasa da, askerden döndükleri 
zaman bu haktan istifade ederler.» deniyor. 

Şimdi, zaten 1 .3 . 1970'ten bugüne kadar olanlar, 
mer'i kanun hükümlerine göre bu kanunun içerisinde
dirler. Yedek subaylığını yapan arkadaşlar veya mu
vazzaf subaylar da eğer kanun müsaitse ve kadrosu 
varsa alınacaktır, ama daha evvel muvakkat olarak 
bir yerde çalışmış bir arkadaşa yeni bir kadro mu ve
riyoruz? Yani 1 sene sonra gelecek bir zamanın içe
risinde bir kadro mu tesis edilecek, «torba kadro» 
dediğimiz kadro mu tesis edilecek? 

Kıymetli arkadaşlarım, bir şey daha var, aklım 
ermedi, bu konuyu pek bilmediğim için; şimdi bizim 
kullandığımız ve zannediyorum ki bugüne kadar ha
len devletin kullandığı 11'e yakın Kararname çıkmış
tır kanun hükmünde. Yüksek tahsilliler 7 senelik ise, 
orta tahsilliler de 10 senelik ise, Kanun Hükmündeki 
Kararname ile 1-4 derece arasındaki memuriyetlere 
oturtturulabilin'ir deniyor. 

Şimdi bir müktesep hakkın emeklilikte de sayılıp 
sayılamayacağını öğrenmek istiyorum? 7 nci derece
den bir memur olmuş, ama bu, Kararnamelerle 1 noi 
dereceye getirilmiş bir arkadaş, bu vazifeden alındığı 
zaman eski derecesine gelme konusu var, aks'i halde 
bu kararnamelerle bir vazifeye gelen kimseler aynı 
yerde 10 - 15 sene yahut da ölünceye kadar, tekaüt 
oluncaya kadar otururlar. 

— 593 — 
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Şimdi burada bu hakkı kazanmış arkadaş 1 nci 
dereceden mi, yoksa esas fiilen çalıştığı dereceden mi 
tekaütlük hakkını iktisap edecektir? Bunu öğrenmek 
istiyorum, 

Bu düşüncelerin içerisinde daha evvel haklarını 
kazanmış olan - ek maddelerle - bütün devlet memur
ları da birer derece yukarı çıkıyorlar mı, bu muğlak
tır, bunu öğrenmek istiyorum, bunların beyan edilmek 
suretiyle reyimizi, - eğer mantığımıza ve eğer devleti
mizin bütçe imkânları da müsaitse - müspet kullana
cağız. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Kişisel olarak Sayın Hasan Ekinci, buyurun. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan 657 sayılı Personel Kanunu
nun 14 ve 15 nci derecelerin kaldırılmasını öngören 
teklif yüzbinlerce memurun günlerdir, aylardır bekle
diği bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifinin Komis
yonda yeterince görüşülmeden geldiği, üyelerce tek
lifte beyan edilmiştir. 

Yine gecenin bu geç vaktinde yüzbinlerce memu
run beklediği ve belki bugünkü ağır hayat şartları 
içerisinde kendilerine yardımcı olur umuduyla bekle
dikleri bu tekliften hiçbir şeyin çıkmayacağı ortada
dır. Şöyleki, 14 ncü ve 15 nci dereceleri kaldırmakla 
asgari geçim seviyesine çıkarılmak istenmektedir. Bu
gün 3 300 lira asgari geçim miktarı vardır. 14 ve 15'i 
kaldırdığınız zaman sadece gösterge tablosunda 50 
rakamını değiştirebiliyorsunuz; 50 rakamını, bugün 
katsayıyı 16 olarak kabul ederseniz, bununla çarptı
ğınız zaman kendilerine bir şeyler verebilme umudu
nu taşıdığımız dar gelirli ilkokul ve ortaokul mezunu 
memurların eline sadece ve sadece 800 lira ile 900 lira 
arasında brüt ödeme yapmış oluruz. 

Böylece 14 ve 15'i kaldırdığımız zaman bir çözüm 
getirmeyiz. Bugün hayat pahalılığı fevkalade yüksek 
boyutlara ulaşmış, memurlarımız özellikle 14 ve 15 
nc'i derecede ve ondan sonra gelen derecedeki memur
lar fevkalade büyük geçim sıkıntısı içerisindedir. 
15 nci dereceden maaş alan bir memurun eline, 2 250ı 
lira, hatta 2 240 lira geçmektedir. Asgari geçim için 
3 300 lira tazminat olarak veriliyor; bu kısım zaten 
ödenmektedir. Sİz 14 ve 15'i kaldırdığınız zaman, 14 
ve 15'ten maaş alan memurların eline hiçbir şey ver
memiş olursunuz. Çünkü bu, zaten tazminat olarak 
ödenmektedir. 

Gelin, bu Yüce Kurulun önüne böylesine önemli 
bir konu gelmişken, bunu etkili ve bütün memurları
mızı memnun edecek ve hiç değilse umutlarını tama
men yıkmayacak bir şekle sokalım. 14 ve 15'i kaldır
mak bir şey getirmez; biz eğer gösterge tablosunda 
bir miktar değişiklik yaparsak bu daha kalıcı, bu daha 
etkili bir yol olur. 

Memurlar, ancak bundan, belki yukarıya doğru 
kayarken bugüne kadar kadrosuzluk nedeniyle terfi 
edemeyen memurlar istifade etmiş olabilirler. Ama 
bizim ve özellikle Yüce Parlamentonun hedeflediği 
dar gelirli memurlara bir çözüm getirmeyecektir. Bu 
nedenle bu konu önümüze gelmişken, gösterge tablo
sunda yapılacak bir değişiklikle memurlarımıza - hiç 
değilse - 1 00Ö liraya yakın eline geçecek kadar bir ge
lir temin edebilirsek, bir şeyler yapmış oluruz. Yoksa 
şekli kalacak ve bugüne kadar umutla bekleyen me
murları, özellikle dar gelirli memurları bu kanun tek
lifi hüsrana uğratacaktır ve büyük sızlanmalara yol 
açacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Başkaca söz istşyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanun ile Değişik 
36 nci Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) 
Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

Madde 1. — 657" sayılı Kanunun 1897 sayılı 
Kanun ile değişik 36 nci maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tablo aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ortak Hükümler 
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş de

rece ve kademeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
Giriş 

Öğrenim durumu D. K. 

İlkokulu bitirenler 13 1 
Ortaokulu bitirenler 12 2 
Ortaokul dengi mesleki ve teknik öğre
nimi bitirenler 12 3 
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki ve teknik 
öğrenimi bitirenler 11 1 
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki ve teknik 
öğrenimi bitirenler 11 2 
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Giriş 
Öğrenim durumu D. K. 

Liseyi bitirenler 11 2 
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 
bitirenler 111 3 
Lise ve dengi okul mezunu olup, özel 
kanunları gereğince sınava tabi tutularak 
orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini 
alanlar ve ilköğretim müfettişliği unva
nını kazananlar, mesleki ve teknik öğre
tim okulları meslek, atölye veya kurs öğ
retmenliğinde görevlendirilenler ile özel 
kanunlarına ya da özel kanunların 
verdiği izine dayanılarak orta dereceli 
okul öğretmenliğine atananlar 10ı 1 
lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık 
mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya 
ortaokul üstü 5 yıllık mesleki veya tek
nik öğrenimi bitirenler 10 2 
Lise ve dengi okullar üstü 3 yıl mesleki 
veya teknik öğrenimi bitirenler 10 3 
iki yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 9 2 
Üç yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 9 3 
Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 8 1 
Beş yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 8 2 
Altı yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 8 3 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

Sayın Ege... 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ben bir soru sor

mak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yani söz istemiyorsunuz, soru sor

mak suretiyle bir açıklama getirilmesini istiyorsunuz. 
Sayın Maliye Bakanı, zatıâlinize Sayın Ege'nin bir 

sorusu olacak. 
Buyurun. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla şu sorularıma yanıt verilmesini arz edi
yorum. 

Alttan itibaren gerçekten büyük bir sıkıntı içinde 
bulunan dar gelirli memurları feraha çıkarmak ama
cıyla, kaldırdığımız 14 - 15 nci derecelerden sonra, 
diğer derecelerde de yukarıya doğru bir kayma ola
caktır. Burada dar gelirli memurlar ve orta dediğimiz 
memurlar ferahlayacaklardır. 

Fakat onun üstündeki memurlar büyük bir sıkıntı 
içine girmeyecekler midir? Buna açıklık getirilmesini 
arz ediyorum. 

Bununla ilgili ne gibi önlemler düşünüyorlar? 
Ayrıca, 1979 yılı Bütçemize ne gibi bir ekonomik 

rakam getirecektir bu değişiklik ve hangi derecelerde 
ne kadar, daha üst derecelerde de ne kadar? Bir araş
tırma yaptılar mı? 

Lütfen aracılığınızla Genel Kurula kürsüden -
yerinden değil - mümkünce bilgi versin efendim^ 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. Soru

nuz biraz sınırları taşan bir soru oldu. 
Yerinizden cevaplayabilirsiniz Sayın Bakan. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
bizim de suallerimiz vardı; Sayın Bakan hepsine bir
den cevap versin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kürsüye rica edeceğim 
efendim. 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakanın, biraz önce Sayın 
Çağlayan Ege'nin sorduğu suali cevaplandırmasından 
sonra sizin sorunuzu alacağım efendim. 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Hepsine birden ce
vap versinler efendim, belki aynı mahiyette olurlar. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim, sizin de so
runuzu alalım. Belki aynı konuya değinmek gereke
bilir. Buyurun efendim. 

OSMAN ÖZER (İstanbul) — Sayın Başkanım, 15 
ve 14 ncü dereceleri kaldırıyoruz ve ondan sonra ilk 
mektep mezunları olanlara 13/1'i, orta 12/2'yi, teknik 
olana 12/3 gibi böyle bir sıralama yapıyoruz ve son
ra en yüksek okul mezunlarına kadar da 1 derece 
tayin ediyoruz. Bunların başlangıç, yani maksimum 
dereceleri, minumum dereceleri acaba maksimum de
recelerinde bir değişiklik var mıdır? Minimum değiş
tiğine göre maksimumlarında bir değişiklik var mı
dır? 

2. İlkokul mezunu olan bir arkadaşımız yahut 
bir memur 13/1'inden girdiğine göre eline net ne para 
alacaktır? Açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim, 
Buyurun Sayın Topuz. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Aracılığınızla 

Sayın Bakandan sualimin cevaplandırılmasını istirham 
ediyorum. 

Bu kanun şu anda birçok çalışan insanların re
fahı için az da olsa bir katkıda bulunacak bir kanun
dur. Yalnız, bugüne kadar çalışmış, emekliye ayrıl
mış yüz binlerce vatandaşımız vardır. Onlar da bu 
kanunun getireceği nimetlerden istifade etmek ümidi 
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içindedirler. Acaba bu kanunda kaldırılmış olan 14 
ve 15 nci derecelerin çalışanlara getirmiş olduğu 
imkânların, emekliye ayrılmış olan vatandaşlarımıza 
da getirip getirmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Ce-
vaplandırırlarsa teşekkür ederim. 
' BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Galip Kaya. 
GALİP KAYA (Antalya) — Sayın Başkan, 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış 
olan emniyet hizmetlilerine 22 . 6 . 1978 tarih 2156 
sayılı Kanunla ilk ve ortaokul mezunlarına 2 derece 
hak tanınmıştı. Bu yeni teklifle 2156 sayılı Kanunun 
ek geçici (C) fıkrasıyla verilen hak ortadan kalkarsa 
ilkokul mezunu emniyet hizmetlileri mağdur duruma 
düşecektir. 2156 sayılı Kanun ve 1897 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin 8/A bendiyle kazandıkları hakkı 
müktesiplerini kaybedecekler midir? Bunun önlen
mesi için metinde 2156 sayılı Kanunun ek geçici 4 

, ncü maddesi (C) fıkrasıyla verilen hakkın korunması 
düşünülmekte midir? Bu hususu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Galip Kaya. 
Yalnız, arkadaşlarımın soruları mümkün olduğu 
kadar kısa gerekçeleriyle ve takip edilecek nitelikte 
ifade etmelerini rica ediyorum. 

GALÎP KAYA (Antalya) — Yalnız konu, em
niyet hizmetlerinin hakkı müktesebi. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Kaya, bir uyarı 
olarak ilerisi için ifade ettim. 

Sayın Ekinci, buyurun. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan; kal
dırılan 15 ve 14 ncü dereceyle göstergede 50 puan 
yükseltilmiş oluyor, tabloda 50 puan yükseltiliyor. 
Böylece bir ilkokul mezununa 15 nci dereceden maaş 
aldığında bu yasa çıktığı zaman 15 nci derecedeki 
memur ne kadar fark maaş alacaktır? Yine 14 ncü 
derecedeki memurun bugünkü göstergesi ve tabloda
ki puanı 185, bu 215'e çıkıyor, yine 50 kadar bir 
fark oluyor. Ortaokul mezununun eline bu kanun 
çıktığı zaman eline ne kadar fark geçecektir? Yal
nız özellikle şunu da ayırmak istiyorum, tazminat 
olarak verilenin dışında ne verilecektir? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

yüksek delaletlerinizle aşağıdaki sorularımın Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Bu söz konusu kanun çıktığı takdirde 200 bin 
memurun emekliliğini isteyeceği hususunda kesin be-
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yanlar vardır personelce; bu doğru mudur? Bu doğ
ru ise, yüksek kademe memurların emekliliğinden 
sonra bütçede büyük ölçüde tasarruf olacağı söylen
mektedir. Bu da doğru mudur? 

Üçüncüsü, Devlet net 2 milyar liralık ilk anda yük-
olacağı şeklinde tahmin vardır. Bu doğru muduı? 

Bir de, ilkokul ortaokul mezunlarına 2 derece, di
ğer personele 1 derece verilecek. Bu açıklıktan dolayı 
ve yüksek dereceli memurlardaki vergi diliminden 
dolayı vergi tahsilatı artışı, yüksek dereceli memura 
fazla ücret verilmeyeceği şeklinde beyanlar var
dır. Bu da doğru mudur? 

Son soru; katsayı artırıldığında memurların bak
kal, kasiap, manav piyasa derhal! zam yapılmasıyla 
başıta memurlara verilen katsayı artışı sanıldığı gibi re
faha sebep olmamaktadır, denilmidktedir. Bu ise böyle 
enflasyon hızına sebep olmayacağı şeklinde siavunul-
maktadır. Bu husus doğru mudur? Saygıyla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Karahan. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, 14 ncü ve 15 nci derecelerin kaldırılması kamu 
görevlisinin 1 nci dereceye yaklaşmasını hızlandıra
caktır. Bu takdirde, 1 nci derecede uzun süre çalışan 
30 sene hizmet etmiiş bir kamu görevlisinin 20 sene 
görev yapmış bir kişiyle aynı maaşı alması sonu
cunu verecektir. Bu takdirde, veriminin en yüksek 
noktasındaki bir memuru sürekli olarak aynı görevde 
tutmak mümkün değildir. Bu endişenin dağılması için 
Maliye Bakanmın açıklamasını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU (C. 
Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; görüşme konusu olan kanun teklifiyle il
gili olarak arkadaşlarımızın yönelttikleri sorulara 
cevap vermeden önce tümünün aydınlanmasına yar
dımcı olmak üzere, izin verirseniz, bir noktayı arz et
mek istiyorum. 

Görüşme konusu olan kanun teklifi, gösterge cet
velinin alt dilimlerinde bulunan kamu görevlilerinin, 
özellikle asgari ücret uygulaması nedeniyle karşılaş
tıkları güçlükleri düzeltmek üzere hazırlanmıştır. 

Bilindiği gibi, alt kademelerde bulunan kamu gö
revlileri asgari ücretten yararlanmıaıkla birlikte, elde 
edilmesi gereken öteki haklardan ve özellikle emekli 
haklarından yararlananı]yorlardı. Kanun teklifi, ge-
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rekçesinde de açıklandığı gibi, her şeyden önce bu 
adaletsizliği düzeltmek ve aynı zamanda tüm ka
mu görevlilerine gösterge cetveli içinde bazı yeni ola
naklar hazırlamak üzere teklif edilmiş bulunmakta
dır. 

Hemen arz etmek isterim ki, bu amaçlardan ilki, 
yani emekli haklardan yararlanmak konusu, 2171 Sa
yılı Yetki Kanunundan sonra Ekim ayı başında yü
rürlüğe konulan Yasa Gücündeki Kararname ile dü
zeltilmiş bulunmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade 
etmek gerekirse, evvelce asgari ücret üzerinden aylık 
alan, daha doğrusu asgari ücret ile gösterge tablosun
daki ücretlerin arasındaki farkı tazminat olarak al
makta olan kamu görevlileri, bu yeni düzenlemeden 
sonra emeklilik hakkından faydalanmak yoluna git
mişlerdir. Bu nedenle, kanun teklifinin bu amacı, bü
yük bir ölçüde kendiliğinden şimdi yerine getirilmiş 
bulunmaktadır; fakat tüm kamu görevlilerine yeni 
olanaklar sağlama amacı, bir ölçüde hâlâ geçerliliğini 
korumaktadır. 

Bana yöneltilen soruları, işte bu çerçeve içerisinde 
Yüce Heyetiniz önünde cevaplamak istiyorum. 

Sayın Ege, bu teklif yasalaştığı takdirde bir yığıl
ma olup olmayacağından söz etti ve tüm yükün ne
ye baliğ olacağını sordu. 

Yasa kanunlaştığı takdirde, aşağı kademelerden... 
BAŞKAN — Sayın Hun, rica edeyim de. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Afedersiniz Sayın 

Başkan, kürsüde hatip olmasaydı bir maruzatım ola
caktı. 

BAŞKAN — Sayın Hun, hareketinizle dikkat çek
tiğiniz için söyledim. Teşekkür ederim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — ... Aşağı kademelerden yukarıya doğru 
bir kayma sözkonusudur ve bu beraberinde - Sayın 
Ege'nin de işaret ettiği gibi - en üst kademede bir 
yığılmayı getirecektir. 

Teklifin yasalaşması halinde beraberinde getire
ceği ek yüke gelince : Bunu bir yandan gösterge çer
çevesi içinde, bir yandan da bunun yan etkileri açısın
dan hesaplamak gerekmektedir. Bakanlığımızca yapı
lan hesaplara göre, teklifin yasalaşması halinde doğ
rudan doğruya beraberinde getireceği ek yük 8 Mil
yar 809 milyon TL. dır. Bu brüt rakamı ifade etmek
tedir; fakat tam yükü hesap edebilmek için, bu çer
çeve içinde tam gün ödeneğine, yargıç ödeneğine ve 
diğer tazminatlara olacak yansımaları da gözönünde 

tutmak gerekir. Bunlarla birlikte 14 katsayıya göre 
yasa teklifinin beraberinde getireceği ek yükün top
lamı bütçe için brüt 9 milyar liradır. 16 katsayı ol
duğu takdirde bu 10 200 000 000 TL. olacaktır. Bu, 
vergi ile birliktedir, net olan miktarı bulabilmek için 
aşağı yukarı bunun % 50'sini almak gerekir. 

VELİ YILDIZ (İçel) — 5 milyar lira demek ki. 
Ziraat Bankasının aldığı para kadar yok. 

ETEM EKEN (Çorum) — 1 milyon memura bu 
parayı vereceksiniz. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Bunun yanında, bunun dışında soru 
yönelten arkadaşlarımız çeşitli kademelerdeki me
murların ellerine geçecek miktarda ne gibi fark ola
cağını sordular. Bunları ilgili memurun derecesine ve 
kademesine ayrıca Gelir Vergisi uygulaması açısın
dan, vergi diliminde yer alacağı duruma göre ayrı ay
rı hesaplamak gerekmektedir. Şu anda bunu teker 
teker söyleyebilecek durumda değilim. 

Sayın Kaya, 31 . 10 . 1970 tarihinden öncekilerle 
bu yasanın bir ilgisi olup olmadığı üzerinde durdu. 
Bu konuyla yasa doğrudan doğruya ilgili değildir. 
Fakat, önemli bir nokta, Sayın Kaya'nın sorusu için
de yer aldı. Yasa teklifiyle, Devlet Personel Kanu
nunda yer alan ek maddeler ve geçici maddeler ara
sındaki düzenlemenin tümüyle yeniden gözden geçi
rilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

İlkokul mezunu ve ortaokul mezununu bu teklifin 
yasalaşması halinde eline geçecek farkın ne olacağı 
soruldu. Yapılan hesaba göre bir ilkokul mezununun 
15 nci derece ile 13 ncü derece arasında aylık alması 
halinde eline geçecek fark, aşağı yukarı 321 lira civa
rında olacaktır. Ortaokul mezununda ise bu fark, 
305 lira olarak hesaplanmaktadır. 

Sayın Şener Battal, sorusunda, 200 binden fazla 
memurun emekliliğinin sözkonusu olup olmadığını 
sordu. Elimizde bunu doğrulayacak bir bilgi bulun
muyor. Böyle bir emeklilik durumunun ortaya çık
ması halinde yasanın kendisi ek ödemeler getirirken, 
bir tasarrufun da sözkonusu olabileceği doğrudur. 

Sayın Şener Battal, net yükün 2 milyar lira ola
rak hesaplanıp hesaplanmadığını sordu. Bu soruyu bi
raz önce cevaplamaya çalışmış bulunuyorum. Elimiz
deki hesaplara göre brüt yük miktarı 14 katsayıya 
göre 9 milyar liradır, 16 katsayıya göre 10 milyar 
200 milyon liradır. Net olarak bunun miktarını bu 
rakamların yarısı olarak kabul etmek gerekir. 

Yüksek derecedekilerin daha az, aşağı derecedeki-
lerin daha çok bundan yararlanıp yararlanmayacağı 
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konusundaki soru da, yine kendi içinde doğrulanmak
tadır. Yüksek derecedeki memurlar bu düzenlemeden 
daha az yararlanacaktır. Yalnız, tümüyle yüksek de
recede bir birikime hali sözkonusudur. 

Nitekim Sayın Karahan da bu nokta üzerinde 
durdular. Yasa teklifi yasalaştığı takdirde, yüksekokul 
mezunlarının 20 yılda 1 nci dereceye gelmeleri sözko
nusudur. Buna göre, emeklilik yaşı 30 yıl olduğuna 
göre, ilgililerin 10 yıl aynı kademede kalması gibi 
bir durum sözkonusudur ki, bu da Sayın Karahan'ın 
ifade ettiği gibi, etkili bir yönetim bakımından bazı 
sakıncaları beraberinde getirebilecek niteliktedir. 

Sayın Başkan, tümüyle sorular hakkında arz ede
ceğim cevaplar bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun efendim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, ben 

Sakarya Milletvekili Güngör Hun. 
Şu an Meclise intikal etmek üzere geldiğimde ka

pılardan geçemedim. Sayın Meclis Başkanının emir
leri ışığında; 

1. Meclis Başkanı, 
2. Senato Başkanı, 
3. Sayın Başbakan ve bakanların dışında kimse 

geçemez mi 1 No. lu kapıdan? 

1 No. lu kapıda bindiğimiz vasıtadan inmek du
rumunda kalarak yetkililere muhatap olmaya biz 
mecbur muyuz? 

BAŞKAN — Sayın Hun, aslında elbetteki konu 
dışı bir durumla Sayın Genel Kurulu karşiilaştırdı-
nız; ama bu bir yanlış uygulamadır. Sayın milletve
killeri için böyle bir uygulama söz konusu olamaz 
efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben, derhâl mü
dahale etmenizîi işitiyorum. 

BAŞKAN — Gereken Sayın Başkanlıkça tekrar 
görüşülecektir efendim. 

Teşekkür ederim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben, yayan gel

mek mecburiyetinde kaldım, bilmiyorum ama belki 
benim gibi durumda kalan arkadaşlarım da vardır. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak ben özür -dilerim, 
bu aksaklık giderilecektir Sayın Hun. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL

PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum., 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, söz istiyorsunuz, 
buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ AL
PASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bu konuda, 
bu kanun teklifiyle ilgili birçok önerge verilmiştir. 

Bu önergelerin ışığında teklifi yeniden incelemek 
üzere teklifin tümünü önergelerle birlikte geri isti
yoruz efendim. (Gürültüler), 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Komisyon Başkanı, maddelerin tümü üze

rindeki görüşmelerimiz tamamlandı efendim. Mad
delere geçildi, maddeler üzerinde görüşme yapıldığı 
zaman siz bu teklifte bulundunuz. Tümünü bu ba
kımdan verme imkânımız yoktur; ama bütün mad
deleri komisyona iade ediyoruz efendim. 

FARUK DEMÎRTOLA (Tokat) — Komisyon 
Başkanının beyanı kendi adına mı, komisyon adına 
mı Sayın Başkan? («Komisyon adına»» sesleri). 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. % 

BAŞKAN — Sayın Şener Battal, ne bakımdan 
söz istiyorsunuz efendim, 1 nci madde üzerinde mi? 

Sayın komisyona iade ettik, daha önce söz iste-
dinizse, ben özür dilerim daha önce görmediğim 
için. 

ŞENER BATTAL (Konya) — 2 nci madde üze
rinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, 2 nci maddede söz istiyor
sunuz ama, ben de maddelerin tümü istendiği için 
«maddelerin tümü komisyona verilmiştir», diye be
yanda bulunuyorum Sayın Şener Battal kii, söz ver
mem mümkün değildir efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz 
almayacağım; ama usul bakımından arz ediyorum : 

Tümüyle ilgili oylama safhası bittikten sonra 
maddeye geçildiğinde geri alma maddeyle ilgilidir. 
2 nci maddede müzakereler tamamlanır, ondan son
ra «geri alıyorum» denir; ama siz öyle beyan buyur
muşsunuz; beyanınıza hürmetimiz vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal; ama 

beyanım tamamen tüzük hükümleri içerisindedir. 
ŞENER BATTAL (Konya) — 1 milyon memur

la ilgili, son derece faydalı, full - time'dan da iyi, 
katsayıdan da iyi bir kanun geri alınıyor. 

BAŞKAN — Sayın Battal, komisyon maddeler 
üzerindeki yeni ifadelere göre değişiklik yapmak is
ter ve geri almak isterse bizim yapacağımız şey yok
tur; elbette komisyona geri vereceğiz. 
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FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Baş
kan, bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirtolla. 
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Baş

kan, Komisyon teklifi geri almıştır; fakat en az 12 
üyesinin olması lazım. 

Bu bakımdan, belki itiraz eden üye vardır diye 
ben, 12 üyenin tescilini istiyorum. 

Komisyon Başkanı bu teklifi şahsen mi geri al
mıştır, yoksa komisyon olarak mı geri alınmıştır? 

Bu hususun zapta geçmesini istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Demirtola, Komisyonun Sa

yın Başkanı, Sayın Sözcüsü ve Başkanvekilleri bura-

Danışima Kurulu Teklifleri 
1. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi (2/685) 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi vardır, 
okutuyorum: 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Danışma Kurulu önerisi : 
Gündemlin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komis

yonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 76 ncı sıra
sında bulunan, 284 S. Sayılı, İstanbul Milleıtvelkıilü 
Ismıalil Haıkkı Tekinel, Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekili Fehmi 
Cumalıoğlu, İstanbul Milletvekilli Turan Kocal, 
Kaysıerü Milletvekili Turan Feyziloğlu ve 5 arkada
şının; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kü
tükleri Hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifinin; aynı kısmın 4 ncü sırasındaki 140 
S. Sayılı, 657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanunla 

VI. — GÖRÜŞÜL 

5. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, 
C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul 
Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu, İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve 5 arkadaşının; Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 
298 sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 

da komisyonu temsil ediyorlar ve bu temsilliyet bu
güne kadar uygulamada bu yönde olmuştur. 

Bu bakımdan, böyle bir şeyi araştırmaya Başkan
lık olarak lüzum görmüyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tüzüğü değiştir
mez ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz önce Genel Ku
rulumuzca kabul edilen ve açık oylamaya tabi olan 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıyla ilgili oyla
mada oy kullanmayan sayın üye varsa, kupaları kal
dıracağız, oylarını lütfen kullansınlar., 

Değişik 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kıs
mının (A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair 
Kanun Teklifinin görüşmderinin blMminde ilk sıraya 
alınarak görüşülmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş CHP Grup Başkanvelkili 
Millet Meclisi Başkanı Hayrettin Uysal 

AP Grubu Başkanvelkili MSP Gruibu BasJkanıvefcÜi 
Muhalefeti vardır Süleyman Arif Emre 

MHP Grubu Bagkanvekili 
Faruk Demirtiola 

Gündemde Gensoru önergeleri vardır. Birleşim 
saat 15.00'ten O5.0O'e kadar sürdürüldüğüne göre, 
Gensoruların gündeme alınıp ahnmtamıası hususumun 
görüşülmesi gerekir. Bu itibarla kanun teklifinin 
gensoru önergelerimin görüşülmesi bitiminde, özel 
gündem içinde yer alması Anayasanın 89 ncu mad
desine aykırıdır. 

AP Grup Başkanvelkili 
Hayrettin Turgut Toker 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunacağım. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

* İŞLER (Devamı) 

Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/685) (S. Sayısı: 284) (1) 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul ettiğimiz Danışma 
Kurulu önerisine göre; gündemlimizin 76 ncı sıra
sında bulunan, İstanbul Milletvekili ismail Hakkı 

(7) 284 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFİ 
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TeSkinıel, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai 
Kocaman, istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlü, 
Isıtambul Mülltetvekili Turan Kocal, Kayseri Millet
vekili Turhan Feyzioğlü ve 5 arkadaşının, Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki 26.4.1961 -tarih ve 298 sayılı Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifini ve 
Adalet Komisyonu Raporunu görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
'ben bir hususta tekrar istirhamda bulunacağım. Şim
di şu anda, bir siyasi parti gözetmeksizin taksiye 
binerek Meclise intikal etmeye çalışan bir sayın mil
letvekili arkadaşım, acaba 1 No. lu kapıda inebile
cek mü? Bunu temin eder misinliz? Bunu istirham . 
ediyorum. 

'BAŞKAN — Duydum. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bunu hassaten 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Duydum, hassasiyetinizi anlıyorum. 

Gayet tabii haklısınız bu hassasiyeti göistermekte de 
Sayın Hun. Başkanlık olarak gerekeni hemen yapa
lım efendim, 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Teşekkür ederim. ' 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Adalet Komisyonu?.. Burada. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini aldı. 
Kordilsyon raporunun okunup okunmaması husu

sunu oylarınıza sunacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul et

meyenler... Rapor okunmayacaktır. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? 
Kupalar beş dakika daha kürsüde duracak, ondan I 
sonra kaldırılacaktır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Kanuna 
Bîr Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanuna aşağıda yazılı bir geçici madde ek- I 
tenistir. I 

Geçici madde — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Ka
nunun 24.3.1973 tarih ve 1700 sayılı Kanunla de
ğişik; 35 ve müteakip maddelerime göre bütün Tür
kiye'de 1979 yılının Mart ve Nisan ayları içinde ya
pılması gereken seçmen kütüklerinin denetimi bir 
ay ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 1979 yılına mün
hasır olmak üzere sadece Cumhuriyet Senatosu üçte 
bir yenileme seçimlerinin yapılacağı C Grubu illeri 
ile boşalan Cumhuriyet Senatosu üyelikleri ve millet
vekillikleri için ara seçimi yapılacak illerde yapıhr. 

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

Maddenin oylanmaisından önce kupaların kaldı
rılmasını istiyorum. Başka oyunu kullanmayan sa
yın üye?.. Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe glirier. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerlini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...-

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun efendim. 
Daha önce Genel Kurulumuzun aldığı olağanüstü 

çalışma kararı gereğince, görüşülmesi gereken tasa
rılar görüşülmüş ve bu tasarıların görüşmeleri bura
da tamamlanmıştır. 

Açık oylaması yapılan, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasıyla ilgili bazı maddelerin değiştirilmesi 
hakknıdafci kanun tasarısının sonucunu ilan ettikten 
sonra çalımalarımıza son vereceğiz. Bunun sayımını 
bekliyıoruz efendim. 
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Sayın üyeler, yapılan tasnifte, 226 oy kullanıl
dığı, 218 kabul, 5 ret, 3 çekimser, oyun okluğu tes
pit edilmiştir. Böylece tasarı Meclliskndzce kabul 
edilmiş bulunmaktadır efendim, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İştirak 
kaç? 

BAŞKAN — 226 oy. 227 mevcutla Meclisimiz 
çalışmış bulunuyor. 

Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınma
ması konusundaki görüşmeleri yapmak, kanun tasa
rı ve tekillerini sırasıyla görüşmek için, 13.2.1979 
Salı günü - yani bugün - saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Sayın arkadaşlarıma da iyi geceler dilerim. 

Kapanma Saati : 00.55 

» • « • • 
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3202 Sayılı Türkiye Cumlhııriyeti Ziraat Bankası KanıiMluiM Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Madidesircin Kaldırılrnasına Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

AFYONKARAHİSAR 
ismail Akın 
Hasan Akkuş 
Mehmet Özutku 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 1 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Ahşan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. tsmet Çanakçı 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçi oğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 

Üye sayısı : <• 
Oy verenler : \ 

Kabul edenler : \ 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Geçersiz oy : 

150 
126 

118 

5 
3 

Oya katılma/yanlar : 220 

Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Altan Öymen 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Öıner Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selami Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
İrfan Özaydınlı 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BOLU 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Hasan Esaıt Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
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| Kasım Önadım 
; Saffet Ural 
! Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
ı Osman Orhan Çaneri 
j Attan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
• Şükrü Bütün 
i Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül • 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman SaJbrti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

2 — 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
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Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloglu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdeit Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

ÎZMÎR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
îsmet Ata.lay 

BURD 
Ahmet Sayın 

BURî 
Yılmaz Ergene 

AYDI 
Nahit Menteşe 

KASTAMONU 
îsmail Hilmi Dura 
Vecdi ilhan 
Ali Nihat Karol 
Sabri Tığlı 

KAYSERÎ 1 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 

KOCAELİ 

Ali Kırca ! 
Mıuısitafa Şanrtürtk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Erkin Topfeaıya 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Saımd Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 

Kenan Akman | Burhan Ecemiş 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
ibrahim Topuz 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Necaftıi Kalaycıoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Süıkan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 

Ahmet Mahir AMuım 
Nizaimettin Çoban 
Hüseyin Cavilt Erdemir 
AK İrfan Haznedar 

MALATYA 
| Lültfi Doğan 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Entuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
i Yılmaz Balta 

Sami Kumbasar 
SAKARYA 

Barbaros Turgut Boztepe 
i Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İ. Etem Ezgü 
tlyas Kılıç 

SİNOP 
| Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
i Orhan Akbulut 
! Enver AkJova •• 

(Reddedenler) 

UR 

>A 
kon 

ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
îsmail Hakkı Yıldırım 

Azimet Köylüoğlu 
Mahmut özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
x v / i v n x 

Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Faruk Derrîirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
[ Mevlüt Güngör Erdinç 

ZONGULDAK 

i K. Kemal Anadol 
[ Bülent Ecevit 
i Avni Gürsoy 
j Burhan Karaçelik 

NEVŞEHİR 
İ'bralim Eth 

(Çek'mserler) 

[N 
. 

em Boz 

İÇEL | İSTANBUL 
Ramazan Çai ıskan İhsan Toksa rı 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Hasan Gürsoy 
İsmail Hakkı Öztormı 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Güneş Öngüt (B.) 
Mete Tam <1B.) 
A1İ İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Ahmet Hamdi Şam 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Ahmöt Hami* Çelelbi (İ.) 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Sadık Erdem 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 

İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
Cemalettin İnkaya 
Sadullah Usumi 
Hüsınjü Yı'limiaizs (İ.) 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 
Aid Elverdi 
Mehmeit Emekli 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrlan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Ahmet Çimbek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Ahmet Hamdi Sanear 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 

Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
AH Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 

IİÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çeltin (B.) 
Süleyman Arif Emre 
Ferit Gündoğan 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı (I.) 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 

Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan (İ.) 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpmar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Öz'baş 
Hasan Şeyi than oğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan (Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyük körükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuıbilaıy tiner 
İhsan Kabadayı 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
İlham Ersoy 

MALATYA 
Turam Fırat 
Ahmet Karaaslan (B.) 
Mehmet Recai Kıttan 
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MANİSA 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Önöl Şalkar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yürtiseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Şerafettin Elçi (B.) 
Metin Musaöğtü 
Abdülllkadir. Timıurağaüğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahırruet BuManlı 
Zeytyat Mandaltnoi 

MUŞ 
Kaisıim Emre 
M. Emin Seydagil 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avrti Kavurtmacıoğlu 
Sadi Somuhcuoğlu 

ORDU 
Hamd'i Magden (t.Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
izzet Akçal 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Kıhçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker'(İ. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 

(Açık Ü} 

Aydın 
Edime 
Manisa 
Muğla 

M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lüttfl Göktaş . 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Mehmet Aksoy 

elikler) 

1 
1 
1 
1 

Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
M. Saibri Kılıç 
Ahmet Melik 
Salih özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
'Muslih Görenjfcaş pişik) V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüiboğlu (Bşk.V) 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

» < 0 « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCİ BİRLEŞİM 

12.2.1979 Pazartesi 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. —' içtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/34) 

2. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

3. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı işleri Mü
dürünün «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak 
görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/39) 

4. — Kütahya Milletvekili Ali irfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

5. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/41) 

6. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

7. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 9 
arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/43) 

8. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
MiUli Eğitim Bakam Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iMşkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/44) 

9. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; nükleer enerji santrallarının kurulmasını 
engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/45) 



10. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik: Kurumuna yaptığı parti
zan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/46) 

Tl. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakam Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

12. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
(kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

13. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSt Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

14. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 107 noi maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

15. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarını 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri 

uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/38) 

16. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını uygulamayarak 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşme (11/38) 

17. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflarda 
bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme (11/49) 

18. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 arka
daşının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddi
asıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme (11/50) 

19. — içel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; Ana
yasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ba
kanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme (11/51) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İÇLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ 

RÜSMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzü-



günün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunıarını saptamak amacıyla Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Mec

lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasamn 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 



19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı İddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec 
üs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkili önergesi. (10/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecls Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa • Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açdmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 
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9. — Artvin Milletvekili Hasan Bkinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher "in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü som öner
gesi. '6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğra'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15.— Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru öuergesi. (6/60) 

18. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ü%kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekandk Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'm, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi'.; (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
l Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Mületvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin istasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-
, rüya çevrilmiştir. 
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38. — Muğla Milletvekili Ahm^t Buldanlı'nın, 

toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Haıay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi- (6/86) 

44. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

5İ. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. ^6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin Içişlerıi Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 



64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesij (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağbk 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, btle-
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir^ 



91. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 ••. 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge 
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul il Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

108. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

İ l i . — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezüere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123.- — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (•) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru üe ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — Antalya Milletveküi İhsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın İstanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

129. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaTın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

130. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü .soru önergesi. (6/149) 

134. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesino ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

137. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

138. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

140. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınma ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

142. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

143. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

144. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

145. — İstanbul Mületvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine üişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

146. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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147. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Bhmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

150. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin îçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

151. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

152. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

154. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

155. — Nevşehir Milletvekili îbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin îçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

157. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

158. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin îçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun icklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hâkim, Savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile S&yıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tarihi : 27.6,1978) 

2. — 1475 sayılı îş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

X 3. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununum Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Bazı Maddeler BklenmesJime ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nd Maddesinin Birind Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi : 23 . 6.1978) 

5. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

6. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 
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X 7. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1978) 

8. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

9. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin ÇaylTnın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

10. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı Hacıbekü 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

11. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S, Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

12. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

13. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane, 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeline getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

14. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Semte, *ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 s 2 . 1978) 

15. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
nimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinia tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporus 

(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 , 1978) 

17. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 , 2 . 1978) 

18. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu ; 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

19. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 .2 < 1978) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 2,1978) 
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21. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

22. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

23. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

24. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınılın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978> 

25. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı 
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi r 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378. 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da* 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

26. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı üe C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 5/8; C Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389*a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

27. — Milli Savunma eski Bakanı IlhamiSancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet

velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 .4 . 1978) 

28. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25.4.1978) 

29. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

30. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'm, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

31. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

32. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı aJtbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tariM : 1 0 . 5 . 1978) 

33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryddız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . ,1978) 
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34. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S, 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

35. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

36. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 . 6 . 1978) 

37. — Tokat - Merkez İlçesi Soyfon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

38. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

40. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

41. — Mehn.et oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6 .1978) 

42. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

43. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tarribahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6 .1978) 

44. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı

sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

45. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

46. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'm, 1580 saydı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.1978) 

47. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

48. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

50. Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

51. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S, Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 .6 .1978) 
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raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi ; 
26 . 12 . 1978) 

60. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
tli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 61. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

52. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 1978) 

53. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 . 1978) 

54. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aym konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

55. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri • ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

57. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayıh Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve ajynı Kanunun 8 nci maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştınm' ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

58. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 , 1978) 

X 59. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 

X 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'mn, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

63. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

64. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı r 270) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 .1979) 

66. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) 

67. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni (ile C. Se-
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natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

68. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi : 5.2.1979) 

69. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

X 70. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 .... 1979) 

X 71. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 72. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
Avrupı Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 73. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet

vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhur başkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'm, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/525, 2/543, 
2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1979) 

74. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile Zon
guldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50ı nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Mıaddesüriin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunimıa ve Ada
let Komisyonlıarıı tfaıporlairı. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2Jİ979) 

75. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomlba'nın İstanıbulda Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İliışikin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci rmaıddesıi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi: 8.2.1979) 

76. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, 
C. Senatosu Artvin Üyesi Reca'i Kocaman, İstanbul 
Milletvekili Fehmi Gumalıoğlu, İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi
oğlu ve 5 arkadaşının; Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 
298 isayılı Kanuna Biir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifli ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/685) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1979) 
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77. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın ve Yozgat Milletve

kili Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun aynı konudaki 

kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/252, 

2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 9.2.1979) 



Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 110 
Toplantı : 1 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Sivas Millet
vekili Azimet Köylüoğlu'nun, Aynı Kanuna Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 

(1 /132, 2/470) 

TC 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 28.4.1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101-252/04116 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 313.1978 ta
rihinde kararlaştırılan «1475 sayılı îş Kanununa Bir Mailde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevtt 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Ülkemizde köyden kente göç hareketinin büyük bir hız kazanmasının, kentlerin büyümesi ve mesken so
runlarının yoğunlaşması sonuçlarını ortaya koyduğu bilinmekledir^ Kentleşme sürecinin bir başka sonucu da, 
tek ailenin oturabileceği konut tipinden, birden çok ailenin barınabileceği konut tipine geçilmesi olmuştur. Bu 
tip büyük yapıların inşası ve daha sonra «kat mülkiyeti» sisteminin yasalaşmış olması ise, özel nitelikli bir hiz
met türü olan kapıcılığın gelişip yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Bu hizmetlerde çalışan işçilerin îş Kanunu kapsamına alınması gerekli görülerek 1248 sayılı Kanunla, 
931 sayılı eski îş Kanununun 5 noi rfîaddesinin ikinci bendine bir fıkra eklenmiş ve «Kaloriferli konut ka
pıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları» îş Kanununun kapsamına 
alınmııştır. Daha sonra çıkıarılatn 1475 sayıüı îş Kanununun 5 nci maddesinin (e) fıkrasında da aynı hüküm yer al
mış bulunmaktadır. 

Öte yandan konut kapıcılığı hizmetinin, îş Kanunu kapsamında bulunan diğer hizmetlerden farklı bazı 
özelliklere sahip olması kanun hükümlerinin bu özelliklere uygun bir işlerlik göstermesini engellemiştir. 

îşçi ve işveren arasında, kapıcılıkla ilgili hizmetlerde amaca uygun bir düzenlemenin yapılmamış olması çe
şitli şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, îş Kanununun ilgili hükümlerinin, konut kapıcılığı yapan işçilerin çalışma koşullarına hangi de
ğişik biçimlerde uygulanacağının beMrtilmesi amacıyla bir tüzük çıkarılması gerekli görülmüş ve 1475 sayılı 
îş Kanununa bir madde eklenmesi zorunluğu doğmuştur. 

Bu kanun tasarısının birinci maddesi, zorunluk duyulan ek madde metnine, ikinci ve üçüncü maddeleri 
ise yürürlük ve yürütmeye ilişkindir 
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Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köyîüoğlu'mın 1475 Sayılı İş Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/470) 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü Dönemde hükümsüz kalan 1/303 esas no. lu (tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17.8.1977 

Millet Meclisinin 4 ncü Döneminde hükümsüz kalan 1/303 Sıra Sayılı tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu 

TC 
Başbakanlık 20.6.1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1948/3101 

MÎLLETÎ MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük \T!!et Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 10.6.1975 ta

rihinde kararlaştırılan «1475 sayılı tş Kanununa Bir Madde Eklenmesine 'Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Ülkemizde köyden kente göç hareketinin büyük bir hız kazanmasının, kentlerin büyümesi ve mesken so

runlarının yoğunlaşması sonuçlarını ortaya koyduğu 'bilinmektedir. Kentleşme sürecinin bir başka sonucu da, 
tek ailenin oturabileceği konut tipinden, birden çok ailenin barınabileceği konut tipine geçilmesi olmuştur. Bu 
tip büyük yapıların inşası ve daha sonra «kat mülkiyeti» sisteminin yasalaşmış olması ise, özel nitelikli bir hizmet 
türü olan kapıcılığın gelişip yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Bu hizmetlerde çalışan işçilerin iş Kanunu kapsamına alınması gerekli görülerek 1248 sayılı Kanunla, 931 sa
yılı eski iş Kanununun 5 nci maddesinin ikinci bendine bir fıkra eklenmiş ve «Kaloriferli konut kapıcıları ile 
çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları» iş Kanununun kapsamına alınmıştır. 
Daha sonra çıkarılan 1475 sayılı tş Kanununun 5 nci maddesinin (e) fıkrasında da aynı hüküm yer almış 
bulunmaktadır. 

Öte yandan konut kapıcılığı hizmetinin, iş Kanunu kapsamında bulunan diğer hizmetlerden farklı bazı 
özelliklere sahip olması, kanun hükümlerinin bu. özelliklere uygun bir işlerlik göstermesini engellemiştir. 

İşçi ve işveren arasında, kapıcılıkla ilgili hizmeltlıerde amaca uygun toir düzenlemenin yapılamamış olması 
çeşitli şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, tş Kanununun ilgili hükümlerinin, konut kapıcılığı yapan işçilerin çalışma koşullarına hangi de
ğişik biçimlerde uygulanacağının belirtilmesi amacıyla bir tüzük çıkarılması gerekli görülmüş ve 1475 sayılı 
tş Kanununa bir madde eklenmesi zorunluğu doğmuştur, 

Bu konut tasarısının birinci maddesi, zorunluluk duyulan ek madde metnine, ikinci ve üçüncü maddeleri 
ise yürürlük ve yürütmeye ilişkindir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 110)' 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ VE SlVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜ-
OĞLU'NUN TEKLİFİ 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesinden sonra aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 1. — Bu Kanunun 5 nci maddesinde sözü geçen kaloriferli konut kapıcılarının hizmetlerinin 
kapsam ve niteliği ile işveren vekilinin belirlenmesi, günlük çalışma sürelerinin, hafta tatili, uhısal bayram ve ge
nel tatil günleri ile yıllık ücretli izin haklarının, tahsis edildiği halterde kapıcı konutları ile ilgili sorunları
nın düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte be
lirtilir.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Milli Savunma Bakanı 
F. Melen 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Ticanet Bakanı 
H. Başol 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

En. ve Tab. Kay. Bakam 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakam 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

10 . 6 . 1975 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Dıişleni 'Bakanı 
/. 5. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Turizm ve Tan. Balkanı 
L. Tokoğlu 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 110)' 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Millet. Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 23 . 5 . 1978 
Esas No. : 1/132, 2/470 

Karar No. : 7 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklenmesime dair olan kamun tasarısı ile Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız ve Sııvas Milletvekili Azimet Köylüıoğlu'nun, 1475 sayılı İş Kanunuma bir madde eklenırrıesine dair 
olan kanun teklifi, Çalışma Bakanlığı temsilcilerinin de (katılmasıyla görüşüldü. 

Görüşülen yasa önerilerinin gerekçelerimde de belirtildiği gibi; 
Ülkemizde köyden 'kenite göç hareketinim büyüik bir ıhız kazanimasının, kentlerin büyümesi ve mesken so

rumlarının yoğunlaşması sonuçlarını ortaya koyduğu bilinmektedir. Kentleşme sürecinim bir başka sonucu 
da, tek: ailemin oturabileceği konut tipimden, binden çok ailemin barınabileceği komut tipime geçilmesi olmuştur. 
Bu tip büyük yapılanım inşası ive daha sonra «Kat Mülkiyeti» sisteminin yasalaşmış olması ise, özel nitelikli 
bir hizmet türü olan kapıcılığın: gelişip yaygınlaşmasına yolaçmıştır. 

Bu hizmetlerde çalışan işçilerin İş Kamunu kapsamınla alınması gerekli görülerek 1248 sayılı Kamunla, 
931 sayılı ©siki İş Kanunumun 5 nci maddesinin ikinci bendine bir fıkra eklenmiş ve «kaloriferli komut ka
pıcıları ilıe çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden komut kapıcıları» İş Kanununun kapsamına 
alınimıştır. Daha sonra çıkarılan 1475 sayılı İş 'Kanununun 5 nci maddesinin (e) fıkrasında da aynı hüküm 
yeralmış 'bulunmaktadır. 

Öte yandan konut kapıcılığı hizmetinin İş Kamunu kapsamımda bulunan diğer hizmetlerden farklı bazı 
özelliklere sahip olması kamum hükümlerinin bu özelliklere uygun bir işle'viik göstermesini engellemiştir. 

İşçi ve işveren arasımda, kapıcılıkla ilgili hizmetlerde amaca uygun bir düzenlemenin yapılmamış olması 
çeşitli şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle hazıirilainmış bulunan tasarı ve teklif yerinde görülerek birleştirilmiş ve tasarı metni görüş
melere anametin olarak alınması kararlaştırılarak, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Konut yöneticisinin sorumluluğu ile temsil yetkisinin belirlenmesi kapıcı konutlarımdan kira alınmaması 
gibi anasorunlların yasa maddesine eklenmesi Komisyonumuzca uygun bulunduğumdan, belirtilen hususla
rın düzenlenmesi tüzük kapsamı dışımda tutulmuş ve ek madde bu değişik, şekliyle kialbul edilmiştir. 

İş Kanununun ilgili hükümlerimim konut kapıcılığı yapan işçilerin çalışma koşularıma hangi değişik biçim
de uygulanacağının belirtilmesi amacıyla bir tüzük çıkarılması gerekli görülmüş, ve 1475 sayılı İş Kanununa 
Komisyonumuzca bir geçici madde eklenmesi zorunluluğu doğmuş, tüzüğün altı ay içinde yürürlüğe konma
sı madde ile sağlanmıştır. 

Komisyonumuz; yukarıda sayılan nedenlerle tasarının 1 nci çerçeve maddesi içimde yeralan ek maddeyi 
değiştirerek, buna ilave olarak da metne bir geçici madde eklenmesini kabul etmiştir. Tasarımın 2 ve 3 ncü 
maddelerini ise tasarı metninde olduğu gibi aymen kabul etmiştir. 

Tasarı başlığı yapılan •değişikliğe uygum olarak yeniden düzemlenımiştir. 
Komisyonumuz, konunun ömernıi nedenliyle, tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini dilemeyi 

karar altıma almıştır. 
Genel Kurulun oluru alınmak üzere Yüksek Başkanlığı saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanivekili iSözcü 
Hatay ıMuş Mardin 

Öner Miski M. Emin Seydagil Metin Musaoğlu 
Katip Adana Ankara 
Van Oğuz Yazıcıoğlu Mustafa Basoğlu 

İhsan Bedirhanoğlu 
Ankara Eskişehir istanbul 

Kenan Durukan Yusuf Cemal Özkan Cengiz Özyalçın 
Kocaeli Kütahya 

Kenan Akman A. Mahir Ablum 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 110) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanununa aşağıda
ki ek madde* eklenmiştir. 

«Ek Madde — Bu Kanunun 5 nci maddesinin 
(e) fıkrasında sözü geçen kaloriferli konut kapıcıla
rı ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta has
reden konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve 
niteliği ile işveren vekilinin belirlenmesi, günlük ça
lışma suretlerinin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatil günleri ile yıllık ücretli izin haklarının, tahsis 
edildiği hallerde kapıcı konuttan ile ilgili hususların 
düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esas
lar Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte be
lirtilir». 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1475 Sayılı İş Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı îş Kanununa aşağıda
ki ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 

«Ek Madde — Bu Kanunun 5 nci maddesinin 
(e) fıkrasında sözü geçen kaloriferli konut kapıcı
ları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta 
hasreden konut kapıcılarının işvereni konutun mali
ki veya ortaklarıdır. 

Konut yöneticisi işveren vekili olup, mali sorum
luluklar işverene ait olmak üzere, yargı uyuşmazlık
larında ve bu Kanunun uygulanması bakımından iş
verenin temsilcisidir. 

Kapıcı konutları için kira istenemez. 

Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile 
günlük çalışma sürelerinin, hafta tatili, ulusal bay
ram ve genel tatil günleri yıllık ücretli izin hakları 
ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenme
sinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar, bu Kamın
da tanınan haklar saklı tutularak Çalışma Bakanlı
ğınca çıkarılacak bir tüzükte belirtilir». 

«Geçici Madde — Ek maddede belirlenen tü
zük, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç altı ay içinde düzenlenir». 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 110)' 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği 
Mttin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

31 . 3 . 1978 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakan* 
Doç. Dr. D. Baykal A .Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanı Yerel Yönetim Bakanı 
H. İşgüzar Doç. Dr. A. T. Kışlalı M. Özdemir 

»>a« —«.. 
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D««em . , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 140 
Toplantı : 1 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 Arkadaşının, İçel 
Milletvekili Süleyman Şimşek'in 657 Saydı Kanunun 1897 Sayılı 
Kanun ile Değişik 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının 
( A ) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifleri ve 

Plan Komisyonu Raporu. (2 /120, 2 /606) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine Miskin kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla, 15 . 6 . 1978 

Tekirdağ tzmir Kars Aydın 
Yılmaz Alpaslan Süleyman Genç Doğan Arash Muharrem Sökeli 

Balıkesir 
Necati Cebe 

G E R E K Ç E 

1897 sayılı Kanun ile Devlet memurlarının başlama dereceleri yükseltilerek geçim sıkıntıları bir miktar gi
derilmiş ise de, 15, 14 ncü dereceden aylık alanların aylıklarının asgari ücretin altında kalması Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Her ne kadar 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesi gereği asgari ücret 
(110 TL. yevmiye X 30 gün = 3 300 TL.) ile 15 nci derece tutarı 2 240 TL. arasındaki fark, vergiler ke
sildikten sonra sadece tazminat olarak ödenmekte ise de; işçinin sosyal güvenliği ile ilgili sigorta primi as
gari ücret üzerinden kesilmek suretiyle hakkı müktesebi korunurken aynı öğrenimi yapmış 15 nci derecedeki 
bir Devlet memurunun sosyal güvenliği ile ilgili emekli keseneği ise 3 300 TL. asgari ücretin 1 060 TL. sı 
altında bulunan 2 240 TL. sından kesilmektedir. Bu fark asgari ücretin her yükseltilmesinde daha da fazla-
laşaçaktır. Bu eşitsizliğin kaldırılması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmı
nın (A) bendinde yer alan ve sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademe
leri gösterir tablodaki 15 nci ve 14 ncü dereceler kaldırılarak ilkokulu bitirenlerin 13 ncü dereceden ve diğer 
sınıflarında öğrenim durumlarına göre buna eşit olarak bir üst dereceden işe başlamaları zorunlu hale gel
miştir. 

tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 Sayılı Yasanın 1897 Sayılı Yasa ile Değişik 36 ncı Maddesinin 
Ortak Hükümler Kısmının (A) Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kamu Teklifi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 saydı Yasanın 1897 saydı Yasa de değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin 
yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 21 . 10 . 1977 
tçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek 

G E R E K Ç E 

1897 saydı Yasa de Devlet memurlarının başlama dereceleri yükseltderek geçim sduntdarı giderilmeye 
ve refaha kavuşturulmaya çalışılmış ise de, 15 ve 14 ncü dereceden aylık alan kamu görevlilerinin aylıkla
rının asgari ücret seviyesinin altında kalması eşitlik dkesi üe bağdaşmamaktadır^ 
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Her ne kadar 657 sayılı Yasanın kararnameler ile değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası «Bu kanun ge
reğince ödenecek asgari aylık tutarı bulunulan yerde îş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari 

"ücret aylık tutarından az olması halinde aradaki fark memurun özlük haklan ile ilgilendirilmeksizin tazmi
nat olarak ödenir.» hükmüne amir'ise de, gün geçtikçe ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında 657 sayılı Ya
sanın 146 ncı maddesinin anılan fıkrası da bilhassa alt ve orta kademedeki yüzbinlerce Devlet memurumuzun 
geçim sıkıtısını karşılayamayacak hale gelmiştir. 

Hele şu son zamlardan sonra, ev kiralarının ateş pahasına yükselmesinden sonra, her gün yükselen bu pa
halılık karşısında, derecesi düşük olan memurların yaşamaları büsbütün olanaksız hale gelmiştir. 

Bu nedenle, 657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinde yer alan ve sı
nıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeleri gösterir tablodaki 15 nci 
ve 14 ncü derecenin kaldırılarak ilkokulu bitirenlerin 13 ncü dereceden ve diğer sınıfların da öğrenim du
rumlarına göre buna muadil olarak bir üst dereceden işe başlamaları zorunlu bir hale gelmiştir. 

İÇEL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ŞİMŞEKİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Yasanın 1897 Sayılı Yasa ile Değişik 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) Bendinin 
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi. 

MADDE 1. — 651 sayılı Yasanın 1897 sayılı Yasa ile değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler kısmı
nın (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortak, Hükümler 
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 
Giriş Yükselebilecek 

öğrenim durumu Derece Kademe Derece Kademe 

tfkokulu bitirenler 13 1 
Ortaokulu bitirenler 12 2 
Ortaokul dengi mesleki ve Teknik öğreni
mi bitirenler 12 3 
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki ve teknik öğ
renimi bitirenler 12 2 
Ortaokul üstü 2 yd mesleki ve teknik öğ
renimi bitirenler 12 3 
Liseyi bitirenler 11 2 
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 
bitirenler 11 3 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesle
ki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 
Lîse veya dengi okullar üstü 2 yıl veya or
taokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya tek
nik öğrenimi bitirenler 9 1 
Lise veya dengi okullar üsttü 3 yıl mesleki 
veya teknik öğrenimi bitirenler 8 1 
2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 8 1 
3 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 8 2 
4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 8 3 
5 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 7 1 
6 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 7 2 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

6 Son 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 140) 
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Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 23 . 6 . 1978 

Esas No. : 2/120, 2/606 
Karar No. : 38 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 arkadaşının ve İçel Milletve
kili Süleyman Şimşek'in, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 ncı maddesinin ortak hü
kümler kısmının (A) bendinin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri»; Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Dairesi Başkanlığı temsilcilerinin de, hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü. 

Bilindiği üzere, yükselen hayat şartları dikkate alınarak asgari ücretler artırılmakta, 506 sayılı Kanun 
kapsamına giren işçilerin ücretlerinden de bu miktarlar üzerinden sigorta pirimi kesilmektedir. Devlet me
muru ise, aynı miktar ücret aldığı halde Emekli Sandığına daha aşağı derecelerden kesenek vermekte, sos
yal halkkı uzun seneler sonra aldığı aylık derecesine eı işebilmekte idi. 

30 . 11 . 1970 tarihinde göreve giren ilkokul mezunu 14 ncü dereceden başlamış, bir gün sonra göreve 
giren ise, 15 nci dereceden aylık almış idi. Getirilen değişiklikle bu farklılıklar da ortadan kaldırılmış bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan 5434 sayılı Kanunla kadın memurlar için 20 yılda, erkekler için 25 yılda emekli olma hak
kı getirildiği halde kıdemlerin çok aşağıdan başlaması nedeniyle emeklilik süresi dolan bir memur kıdemi
nin düşük olması ve emekli olduğu takdirde alacağı emekli aylığı geçimini sağlıyacak bir düzeye gelmediği 
için emekliliğini istememekte bu nedenle 20, 25 yılda emekli olma hükmünden tatbikatta hemen hemen hiç 
bir memur yararlanamamaktadır. 

Yeni getirilen giriş derecesine ait tablo ile 4 yıllık bir yüksek okul mezunu 24 senede 1/4 dereceye ge
lebilmektedir. 

Evvelce 21 yılda 8 nci derecenin 1 nci kademesine gelen bir ilkoikul mezunu bayan memur, aynı sürede 
6 ncı derecenin 1 nci kademesine gelecek ve eline geçecek emekli aylığı önemli miktarda artacaktır. 

Yapılan görüşme şurasında, Yılmaz Alpaslan ve 4 arkadaşının teklifi esas alınarak rapor düzenlenmiştir. 
Madde 1. — Ortak hükümler (A) bendinin1 «sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek 

derece ve kademeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir» hükmündeki «ve yükselebilecek» İbaresi kaldırılmıştır. 
Tablonun 11 noi satırımdan sonra; 10 ncu derece 1 nci kademeye intibakı yapılacak olanlara; «lise ve 

dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği eh
liyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını' kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, 
atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izine 
dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar» ilave edilmiştir. 

Madde 2. — Komisyonca değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Komisyonca teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Komisyonca teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Bu değişikliklerle kabul edilen teklifler Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan ıBaşkaınJvekJilf Sözcü 
Tekirdağ Aıydıö Asitanlbol 

Yılmaz Alpaslan Muharrem Sökeli Sevil Korum 

Adama Adıyaman Artvin 
M. Kemal Küçüktepepınar Abdıurnaıhımiaın Unsal Mehmet Balta 

İmza/da bulıunaım'adı 
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BaJııikesk Bolu Bolıu 
Necati Cebe (Müfit Bıayrafktor Halûk Karabörklü 

vtımziaıda iboıüluınamajda 

iGoruim Püyarjbafcıır Eskişehir 
Aslan Topçubası M. Yaşar Göçmen İsmet Angı 

İmızaıdia 'builiunaimaıdı 

/İstanbul itsltanibufli İzmir 
Göıriişlüım Ekidir Metin Tüzün Süleyman Genç 
Ali Nejat Ölçen 

Kiaırs JMıasniisıa Orldu 
Doğan Ar aslı Sümer Oral Bilal Taranoğlu 

jSatosun (Siıiıtt jSıvas 
/. Etem Kılıçoğlu M, Neblîlı Olktoy Azimet Köylüoğlu 

'tmziadıa buîıuınaimaidı 

ZaagaMak 
Avni Gürsoy 

GÖRÜŞ YAZISI 

Artan fiyatlar karşısında 14 ncü derecede bulunan kamu görevlilerinin ekonomik olarak korunmasının 
zorunlu hale geldiği yadsınamaz. Bu nedenle sorun 14 ncü derecenin ortadan kaldırılmasıyla değil, gös
terge tablosunun yeniden düzenlenmesiyle çözümlenmelidir. Örneğin 13 ncü derecenin maaş göstergesi düze
yine çıkarılarak konu daha sağlıklı biçimde çözüme ulaşabilir. Aksi durumda şu sakıncaların ortaya çık
ması olasılığı vardır : 

1. Dereceleme sayısında azalma söz konusu olduğu zaman, kadro cetvellerinde buna paralel genişleme 
yolu tercih edilmezse yatay kademe ilerlemesi, düşey ilerlemenin yerine geçer. Bu durum düşey, ilerlemesi 
gereken kamu görevlisinin yatay ilerleme ile mağdur edilmesine neden olabilir. 

2. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten kısa süre önce emekli olan kamu personeli, bu tarihten sonra 
emekli olanlara nazaran kıdem tazminatı yönünden nispi olarak mağdur edilmiş olur. 

3. Bu yasa ile 657 sayılı yasadaki güçlükle korunan statü - maaş dengesi yeniden bozulacak ve bu durum 
mahalli idarelerin, öteki kamu kurum ve kuruluşların yönetimine hızla yansıyacak, yansımadığı takdirde 
kurum ve kuruluşlar arası dengesizlikler ortaya çıkaracaktır. 

4. Kamu yönetiminde yükselme ve ilerleme olanağının geniş olması için 14 ncü derecenin ortadan kaldı
rılması değil, maaş göstergesinin yeniden düzenlenmesi ile tam tersine 15 ve 16 ncı derecelerin ihdası daha 
yararlı olacaktır. Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı karşısında, düşük aylık alan kamu personelinin korun
ması için «derece eşelinde azalma^ yolu sakıncalıdır. Herhangi bir derecede örneğin 1 nci derecenin 3 ncü 
kademesinde birikim olması önlenemez. 2 nci derecenin 3 ncü kademesindeki personelin yasa ile birlikte 
1 nci derecenin 3 ncü kademesiyle parasal olarak eşit duruma gelmesi, kamu da yönetsel düzeysizliklere 
neden olabilir. 

5. Artan fiyat ve hayat pahalılığı karşısında, 14 ncü derecenin ortadan kaldırılması, ileriki yıllarda 
13 ya da 12 nci dercelerin de aynı nedenle ortadan kaldırılmasının sakat mantığını oluşturabilir. 

6. Belki bir derecenin örneğin 5 nci derecenin üstündeki bütün kademeler tavanı delmek gibi bir avan
tajla karşılaşabilir ve bu derecenin altındaki ya da sınırında bir kamu personeli aynı düzeyde bile olsa 
tavanı delememiş olur. 

7. Söz konusu yasa teklifinin Plan Komisyonunda yeterince gözden geçirilmemesinden doğan sakınca
ların, Meclis Genel Kurulunda giderilmesi umuduyla bu görüş yazısı eklenmiştir. 

r*' Ali Nejat Ölçen 
İstanbul Milletvekili 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ALPAS 
LAN VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanun ile Değişik 
36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) 
Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayıh Kanunun 1897 sayılı 
Kanun ile değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hüküm
ler kısmının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ortak Hükümler 
A) •Sınıfların öğrenin* durumlarına göre giriş ve 

yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir. 

Giriş 
öğrenim durumu D. K. 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi mesleki ve teknik öğre
nimi bitirenler 
Ortaokul üstü bir yıl mesleki ve teknik 
öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü iki yıl mesleki ve teknik 
öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 
bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü bir yıllık 
mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü iki yıl veya 
ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya 
teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü üç yıl mes
leki veya teknik öğrenimi bitirenler 
İki yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Üç yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Beş yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Altı yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 

13 
12 

12 

11 

11 
11 

11 

10 

1 
2 

3 

1 

2 
2 

3 

1 

10 

10 
9 
9 
8 
8 
8 

3 
2 
3 
1 
;2 
3 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

657 Sayılı Kanunun 1897 Sayılı Kanun ile Değişik 
36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) 
Bendinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 
Kanun ile değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tablo aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ortak Hükümler 
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş de

rece ve kademeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
Gİriş 

Öğrenim durumu D. K. 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi mesleki ve teknik öğre
nimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki ve teknik 
öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki ve teknik 
öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi 
bitirenler 
Lise ve dengi okul mezunu olup, özel 
kanunları gereğince sınava tabi tutularak 
orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini 
alanlar ve ilköğretim müfettişliği unva
nını kazananlar, mesleki ve teknik öğre
tim okulları meslek, atölye veya kurs öğ
retmenliğinde görevlendirilenler ile özel 
kanunlarına ya da özel kanunların 
verdiği izine dayanılarak orta dereceli 
okul öğretmenliğine atananlar 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık 
mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya 
ortaokul üstü 5 yıllık mesleki veya tek
nik öğrenimi bitirenler 
Lise ve dengi okullar üstü 3 yıl mesleki 
veya teknik öğrenimi bitirenler 
İki yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Üç yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Beş yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 
Altı yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler 

13 
12 

12 

11 

11 
11 

1 
2 

3 

1 

2 
2 

11 

10 

10 

10 

10 
9 
9 
8 
8 
8 

3 
2 
3 
1 
2 
3 
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(Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 4 Arkada
şının Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kamınla (657 sayılı Kanuna 
1327 sayıh Kanonun 9% ncı maddesiyle getirilen ek 
geçici maddelere gcftre) yeniden yapılacak intibak dtt-
zeıdenmıesinde, kadro aranmaksızın bir defaya mah
sus olmak üzere yükselebilecekleri derece ve kademe
lere intibak ettirilirler 

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

MADDE 4. — Bu Kanunu Bdkanter Kurulu yü
rütür. 

(Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 1 . 3 . 1970 tarihi fe bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih arasında görevde butımanlar-
la, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte muvazzaf 
askerliğini yapmakta ofembtrm 657 sayılı Kanunun 
değişik 36 ncı maddesiyle tespit edilen derece ve ka
demeler üzerine, 657 sayılı Kamuna 1327 sayılı Ka
nunun 90 ncı maddesiyle getirilen ve 1897 saydı Ka
nunla değiştirilen ek geçici maddelere göre tespit 
edilen ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
geçen sürelerin intibak hükümlerine göre eklemek 
suretiyle (Bir defaya mahsus obnak üzere) kadro 
aranmaksızın gelebilecekleri derece ve kademelere 
yeniden intibakları yapılır. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

ı>«^ı 
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nanem ,s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 141 
Toplantı : 1 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla 
Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, 
Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ile 6 Arkadaşının 
Aynı Kanunu Değiştiren Kanun Teklifleri, Yozgat Milletvekili Mev-
lüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun^ Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
Sayıştay Üyeleri, Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay Rapor
tör, Kanunsözcüsü ve Başyardımcıları ile Sayıştay Raportör ve 
Savcılarının Maaş ve Tazminatlarına İlişkin Kanun Teklifleri ve 
Adalet ve Plan Komisyonları Raporları. (T/161, 2/121, 2/314, 

2/502, 2/511) 

TC 
Başbakanlık 16.6.1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Say, : 1 âl-236/06977 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mecb'süne arzı Bakanlar Kurulunca 14.6.1978 
tarihinde kararlaştırılan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın 134 ncü maddesinde, hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, haklan ve ödevleri, aylık ve öde
nekleri, meslekte ilerlemeleri gibi her türlü özlük haklarının kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. 

Bunun gibi hâkim ve savcılara ilk defa ödenek verilmesini sağlayan 5017 sayılı Kanunun gerekçesinde 
de «Yargıçların kanunla gösterilenlerden başka genel ve özel hiçbir görev alamamaları Anayasanın 57 nci 
maddesinlin koymuş olduğu bir esastır. Diğer bütün Devlet memurlarından farklı olarak yargıçlık mesleğin
de bulunanları kayıtlayan bu hüküm, yargı erkinin Anayasa hükümleri dahilinde kullanılmasını sağlamayı 
hedef tutmuş, buna karşılık 56 nci maddede de yargıçların aylık ve ödeneklerinin özel hükümlere bağlana
cağını kabul eylemiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri devamlı b>ir inkişaf kaydetmiş olan adalet cihazı, 
tasarının kanuniyet iktisabı halinde bu yeni tedbirlerden de faydalanarak, bütün teşkilatı ileri bir görüşün 
icaplarına göre düzenleme yoluna gidilmiş olan teşekkülleri ve bu hususta alınacak tedbirleri geniş mikyas
ta kolaylaştırmış olacaktır. Cem'iyet içinde adalete herkesin her an muhtaç olduğu inkâr edilemez bir haki
kattir. Bundan dolayı adaletin hürmet telkin etmesi ve itimat ilham eylemesi şarttır. Adli kudret kadar va
tandaşlar üzerinde doğrudan doğruya müessir olan hiçbir kuvvet mevcut olmadığından hâkimler verdikleri 
kararla içtimaii nizamı tesis vazifesini yüklenmiş olurlar ve tek bir kararda vukua gelecek olan adaletsizlik 
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âmmeye tevcih olunmuş bir tehdit mahiyeti arz eder. işte bunun içindir ki Anayasamızın 57 nci maddeslin-. 
de yargıçların kanunen Ikendîlerine verilmiş görevlerden başka hiçbir vazüfe deruhte etmeyecekleri esası 
konmuş, bu suretle diğer Devlet memurlarından ayrı olarak yargıçlar kayıtlanmış bulunmaktadır. Bu suret
le kaza erkinin Anayasa hükümleri dairesinde kullanılması emniyet altına alınmak 'istenmiştir.»» şeklinde ifa
de edilmiş bulunmaktadır.! 

Bunlardan ayrı olarak Hükümet programında; bağımsız yargı organlarının etkenliği artırılacak, yargı iş-
lemlerin'in hız kazanması içlin yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır. «... Hâkimlerin, savcıların ve tüm adalet 
görevlilerinin tam bir güvenlikle, huzurla ve maddi sıkıntı çekmeksizün görev yapabilme olanakları genişle* 
tilecektif....* denilmek suretiyle, aylık ve ödeneklerin geçen zaman içinde yemden ele alınmasında büyük 
bir zaruret olduğu ortaya konulmuştur. 

Esasen son zamanlarda değişik partilere mensup sayın parlamenterler tarafından verilmiş ve Bütçe ko
misyonlarına intikal etmiş ayna konuda pek çok kanun teklifli bulunmaktadır. 

Bu nedenle Anayasada yer alan ve ilgili konularda mevcut hükümler ve yapılan tekliflerin ışığı altın
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişlik ek geçidi 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının yeniden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci mad
desiyle Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar Danıştay ve Sayış? 
tay meslek mensupları İ'e Sayıştay savcı ve yardımcılarının intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve bunların 
aylıklarının ne şekilde hesaplanacağı bir esasa bağlamış ve bu arada 3 ncü ve 4 ncü fıkraları ile de derece
lerine göre bu meslek mensuplarının göstergelerine eklenecek rakamları tespit etmiş bulunmaktadır. 

Buna göre Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 
Danıştay ve Sayıştay Kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar 1 nci derecenin son kademesi olan 
1 000 göstergesine intibak etmişler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilave edilecek 20Ö rakamından 
sonra bulunacak sayının beli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktarın esas olacağı belirlen
miştir. 

Diğer yargı mensuplarının ise 9, 8 ve 7 nöi dereceler için gösterge rakamına ilave edilecek 10Û; 6, 5 ve 4 
ncü dereceler için gösterge rakamına ilave edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci dereceler için gösterge rakamına 
ilave edilecek 20ö rakamı esas alınmak suretiyle bulunacak katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek mik
tar esas alınmıştır. 

Bu miktarlar gerek 1327 ve gerekse 1897 sayılı Kanunların yürürlüğe girdiği tarihte en yüksek Devlet 
memuru aylığına tekabül etmekte idi, 

Esasen tarihi gelişim itibariyle yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında görev alanların aylıkları görev
lerinin önemi ve sorumlulukları nedeniyle her dönemde o dönemde de yürürlükte bulunan mevzuat gereğin
ce en üst düzeydeki Devlet memurları aylığı seviyesinde tutulmuştur. Bu tatbikat bütün yabancı devletlerde 
de daha üst seviyededir. 

Ancak l'l . 7 , 1975 tarihinde yürürlüğe konulan 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde kıdemli albayların gösterge rakamlarına 2010, tuğ
general ve tuğamirallerin gösterge rakamlarına 300, tümgeneral ve tümamirallerin gösterge rakamları 400. 
korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamlarına 500ı, orgeneral ve oramiraferin gösterge rakamlarına 600 
ek gösterge rakamı uygulanması kabul edilmiiştir. 

Böylece sözü edilen 1923 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın yüksek hâkim ola-; 
rak nitelediği Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, Yargıtay Başkan ve Üyeleri, birinci sınıf hâkim ve 
savcılar ve Danıştay Başkan ve Üyeleri ile askerler arasında eşitlik esası muhafaza edilmiiş bulunmakta 
iken 1923 sayılı Kanunla bu eşitlik bozulmuş ve orgeneral ve oramiral seviyesinde maaş alan yargı organı 
Başkan ve Üyeleri yönünden kıdemli albay düzeyine indirilmiştir. 

Öte yandan 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 137 ndi madde ile askeri hâkim sınıfından general ve ami
rallere uygulanan ek gösterge sebebiyle hâlen tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerinde bulunan askeri Yargı
tay ve askeri yüksek idare mahkemesi başkanlarının ek göstergesi Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay 
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ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet savcılarının üzerine çıkmış ve rütbe 
artışına göre bu farklılık üç katı olabilmiştir. 

Böylece durum açık bir eşitsizliğe düşmüştür. Görevi yönünden aynı durumda olan askeri ve sivil yük
sek mahkemelerin hâkimlerine ait ödeme statülerinde dengesizlik doğurmuştur. Kaldı ki, 521 sayılı Danış
tay Kanununun 8 nci maddesi gereğince askeri personelden Danıştay üyeliğine seçilecek olanların «tuğge
neral ve tuğamliral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik» yapmış olmaları şarttır. Bu du-
rumda general ve amiral rütbesinde olan askeri kişilerin daha aşağı bir aylıkla Danıştay'da görev almaları 
beklenemez ve kanunun bu maddesi fiilen işlemez. Aynı durum Anayasa Mahkemesi 'için de varittir. Gene
ral veya amiral rütbesinde olan bir asker kişi, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilse dahi aşağı aylıklı olan 
bir göreve fiilen gelmeyecektir. 

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan bu değişiklik Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa da yansımış olduğundan, görevde iken olduğu gibi emekliye ayrıldığında da sivil yargı 
mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri de farklılık arz eden bir duruma düşmüş olmaktadır. 

1923 sayılı Kanun askeri personel yönünden bu türlü ayrıcalıkları getirdiği gibi Devlet Memurları Ka
nununun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kararnameleri uygulamaları da ayrıcalık yaratmıştır. Şöyle 
ki : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun zam ve tazminatlarla ilgili ek maddesine göre Devlet memur
larına, bu gün için iş riski, iş güçlüğü, mali sorumluluk tazminatı, teminindeki güçlük zammı olarak miktar
ları 9 600, liraya varan ödemeler yapılmaktadır. 

Bu yan ödemelerin Bakanlar Kurulu kararları ile sağlık ve teknik hizmetler sınıfına % 50 fazla olmak 
üzere ödenmesi kabul edilmiştir. Nitekim konu ile ilgili 11 Haziran 1976 tarihli Resmi Gazetede yayınla
nan 7/12070 sayılı, 18 . 5 1977 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 7/13364 sayılı Bakanlar Kurulu karar
lan bunun açık bir örneğidir. Bu yan ödemeler yukarıda zikredilen askeri personele daha fazla miktarda 
olmak üzere her yıl Bütçe Kanununa müsteniden çıkarılan kararnamelerle ödenmektedir. 

Bunun yanında, yine Bütçe Kanunları ile Üniversite veya diğer öğretim kuruluşlarında ki öğretim üye
lerine ve yardımcılarına maaşlarının i% 80 oranında ödenek verilmesi ve kuruluş gelişmesinde güçlük çekilen 
üniversitelerdeki profesörlere 7 500, doçentlere 5 000 ve asistanlara 3 500 lira (Kuruluş ve gelişme güçlüğü öde
neği) tediyesi kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde Bütçe Kanununda Üniversite mensupları için ek ders ücreti tanınmış bulunmaktadır. 
Hâkim ve savcılar ile diğer yargı kuruluşları mensupları bu türlü zam ve tazminatlardan ek gelir ma

hiyetinde olan vekâlet ikinci görev ve fazla çalışma ücretlerinden yararlanmamaktadırlar. 
Bu sebeple yargı mensuplarının göstergelerinin kendi aralarında hiyerarşdk bir düzen içerisinde yeniden 

düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇESİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilk olarak 1327 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonraki tarihler-. 
de çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler ve nihayet 1897 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan ek geı 
piçti 8 nci maddenin genel yapısı ve intibaklar içlin getirdiği esaslar bu defa da aynen muhafaza edilmiştir^ 
Bu sebeplerle ek geçici 8 ndi maddenin 1 ve 2 nci fıkrasında bir değişiMiğe gidilmemiştir, 

Genel gerekçede belirtilen hususlar nazara alınarak : 
T, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 100'den 150'ye, 
%, 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 150Tden 200*e. 
3i 3 ve 2 noi derecelerin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 200*den 300'e. 
4, 1 noi derecenin kademelerinde bulunanların gösterge rakamları 200'den 400'e. 
Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmliş olup da birinci derece maaş alan^ 

larîa Danıştay ve Sayıştay üyeiğine seçilme hakkını kazanmış olup da birinci derece aylığını almış olan
ların gösterge rakamları 200'den 500'e çıkarılmıştır, 
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Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ile Yargıtay Başkan ve üyeleri ve C. Başsavcısı, Danıştay ve 
Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsözcüsü ve Sayıştay Savcısının göstergeleri de 20i0'den 
6Ö0l'e yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle her derecedeki yargı kuruluşu mensupları kendi aralarında aşağıdan yukarıya doğru derece 
ve liyakat esasına göre bir sıralamaya tabii tutulmuş ayrıca eski kanundaki 1 00)0 gösterge tabiri yerine 
birinci derecenin son kademe aylığı deyimi kullanılmak suretiyle de gösterge tablosunda bu yönde yapıla
cak değişikliklerin bu maddede yeni bir değişikliğe gerek olmadan yansıması sağlanmış bulunmaktadır. 

Üçüncü madde ile kanunun yürürlük tarihi tespit edilmiştir. 
Dördüncü madde de yürütmeye dairdir. 

Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç*in, Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Mes
lek Mensuplannın ve Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay Raportör, Kanunsözcüsü ve Başyardsmcîlan 

ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının Maaş ve Tazminatlarına İlişkin Yasa Önerisi. (2/121) 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının ve Anayasa Mahkeme
si Raportör, Danıştay Raportör, Kanunsözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay Savcı ve yardımcılarının maaş 
ve tazminatlarına ilişkin yasa önerisi, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

25 . 10 . 1977 

Yozgat Milletvekili 
Mevlüt Güngör Erdinç 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı Kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 ne i mad
desi ile Hâkim, Savcı ve bu sınıftan sayılanların yeni getirilen esaslar karşısında intibaklarının ne şekilde ya
pılacağı bir esasa bağlanmış ve bu arada birinci sınıf hâkimlerin sylıklarınm 1 nci derecenin son kademesi 
olan 1 000 göstergesine eklenecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması so
nunda elde edilecek miktarın esas olacağı belirlenmiştir. 

Gerek 1327, gerekse 1897 sayılı Kanunlla kabul edilen bu miktar Devlet Memurları Kanunu yönünden en 
yüksek Devlet memuru aylığına tekabül etmekte idi. 

Ancak, 11 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1927 sayılı Kanunla değiştirilen 
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde; Kıdemli Albayların gösterge ra
kamları 200, Tuğgeneral ve Tuğamirallerin gösterge rakamları 300, Tümgeneral ve Tümamirallerin gösterge 
rakamları 400, Korgeneral ve Koramirallerin gösterge rakamı 500, Orgeneral ve Oramirallerin gösterge ra
kamı 600'e yükseltilmiştir. 

Böylece sözü edilen 1923 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın Yüksek Hâkim ola
rak nitelediği Yargıtay Başkan ve üyeleri ile birinci sınıf Savcılar ek gösterge olarak Orgeneral ve Oramiral 
seviyesinde maaş alırlarken, bu eşitlik tamamen bozulmuş ve Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyelerinin aylık
ları kıdemli Albay düzeyine indirilmiştir. 
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Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanuna değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
General ve Amiraller bakımından da eşit rütbedeki Geıeral ve Amirallere bu madde ile tahsis olunan ek gös
terge rakamlarının uygulanması kabul edilmiş bulunduğundan, halen Tümgeneral, Tuğamiral rütbesinde bu
lunan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahk meleri Başkan ve üyelerinin ek göstergeleri birinci sı
nıf hâkim ve savcıların üstüne çıkmış olduğu ortadadır. 

Böylece, 1975 yılından itibaren yeni düzen yargı mensupları arasında eşitliği bozmuş, bunun sonucu as
keri ve sivil personel statüleri arasında dengesizlik ya attığı gibi, yargı mercileri yönünden de askeri yargı 
lehine bir fark yaratılmıştır. 

Kaldı k!i, 1923 sayılı Kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa da yadsımış olduğundan, görevde iken olduğu gibi, emekli
ye ayrıldığında da, 300 + 400 + 500 -f 600 ek göste ge rakamları emeklilik yönünden de müktesep hak 
olarak alınmış olduğundan, yargı mensuplarının emek i aylık ve ikramiyeleri de farklılıklar arz eder bir du
ruma düşmüştür. 

1923 sayılı Kanunla Askeri Personel yönünden bu tür ayrıcalıklar getirilirken, 1970 sayılı «1976 yılı Büt
çe Kanunu»* nun 51 nci maddesinde; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen değişik ek mad
deye göre verilecek iş güçlüğü zammı, ayda 2 700 lira, iş riski zammı ayda 1 500 lira, mali sorumluluk taz
minatı ayda 900 lira ve teminindeki güçlük zammı ayJa 4 500 lira olarak tespit edilmiştir. Görülüyor ki, 
yan ödemeler olarak bir memura toplam 9 600 liraya kadar ödeme yapılması imkân dahiline girmiş bulun
maktadır. 

Konu ile ilgili ve 11 Haziran 1976 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen 7/12070 sayılı Bakamlar Kurulu Ka
rarnamesinde ayrıca Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Tek sik Hizmetler Sınıfı yönünden % 50 oranında fazla
lık kabul edilmiştir. Şöyle ki, söz konusu kararname lin 5 nci maddesinde «a»j bendinde; 

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personelden 1976 yılı programında yer alan öncelikli yerlerde görev ya
panlara, ilgili bölümlerinde gösterilen temininde güçl ik zamlarında ilgili balkanın onayı ile % 50 nispetine 
kadar ilave yapılacağı, 

«b» bendinde ise; 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerde çalış n personel, bölümlerinde gösterilen teminindeki güç

lük zamlarına ilgili bakanın onayı ile % 50 nispetine kadar ilave yapılacağı, 
Kabul edilmiştir. 
Bunun yanında, yine 1976 bütçe kanununun 52 nci maddesi ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanu

nunun 15 nci maddesine göre kuruluş ve gelişmesinde güçlük çekilen Üniversite veya diğer öğretim kuruluş
larında ödenek verilmesi yanında birinci derecede üniversite ve öğretim kuruluşu olarak kabul edilen yerlerde 
profesörlere 7 500, doçentlere 5 5C0 ve asistanlara 2 500 lira (Kuruluş ve gelişme güçlüğü ödeneği) verilmesi 
kabul edilmiştir. 

Hâkim ve savcılar bu tür zam ve tazminatlardan yararlanmadıkları gibi, aynı şekilde ek gelir mahiyetinde 
olan vekalet görevi, ikindi görev, fazla çalışma ücretleri gibi hükümler de aynı yargı mensuplarına uygulanma
maktadır. 

Bu sebeplerle Ibirinci sınıf hâkim ve savcılarla diğer derecedeki hâkim ve savcıların ek göstergeleri yeni bir şek
le bağlanarak adalet ve hakkaniyetin gereği ve yargı gücünün mahiyet ve amacına uygun bir seviyeye çıkarıl
mıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilk defa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonraki tarihlerde ka
nun hükmündeki kararnameler ve nihayet 1897 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan eik geçici 8 nci maddenin 
yapısı; intibaklar için getirdiği esaslar bu defa da müessesenin mahiyetine uyduğu ölçüde muhafazaya çalışıl
mıştır. 

Genel gerekçede belirtilen hususlar nazara alınarak; 
1. 8 ve 7 njdi derecenin kademelerinde ibulunari yargı mensuplarının + 100 olan ek göstergesi, bu tasarı 

ile + 200'e, 
2. 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri, + 150'den f 250'ye, 
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3. 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri, + 200'den + 3QÖ'e, 
4. 1 nci derecenin 1, 2 ve 3 ncü kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 20GPden + 400'e; son kade

melerinde bulunanların ek göstergeleri -f- 500'e; 
Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış bulunanların ek göstergeleri + 200'den + 400'e, 
5. Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış olup da, birinci sınıfta üç yılını bitirenler Yargıtay'a 

seçilme hakkını iktisap ettiklerinden, bu hakkı muhafaza ettikleri sürece ek göstergeleri + 200'den, + 500'e, 
Çıkartılmıştır. 
Yargıtay'a seçilme hakkını bilâhara kaybedenlerin ek göstergeleri, bu tarihten itibaren 400 üzerinden hesap 

edilecektir. 
6. Birinci sınıf hâkim ve savcıların ek göstergeleri de + 200'den + 6QK)'e yükseltilmiş ve bu arada birinci 

derecenin son kademesi olan 1 000 göstergesi tabiri yerine sadece birinci derecenin son kademe aylığı deyimli 
kullanılarak gösterge ıtajblo&unda Ibu yönde yapılacak değişikliğin fou maddede de yeni Ibir değişükiğe gerek ol-
ma,dart aynen yansıması sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yargı görevi ifa eden vatandaşların aylık ve tazminatları arasında da adalet ve eşitlik temin edici ve 
bu hükümlere mütenazır hükümler sevk edilmiştir. 

Tazminatlar, vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. Zira görevin özelliği, ağırlığı maaştan ayrı bir 
tazminatı gerektirdiğine göre; vergiden; ayrı tutulması da adalete ve hakkaniyete ve müessesenin mahiyetine ve 
sosyal ve ekonomik açıdan vergi hukukunun genel ilkelerine uygundur,, 

Yargıçların gördüğü görevlerin özelliği itibarıyla yıpratıcı olması ve dünya standartlarına göre bir yargıca 
düşen liş miktarınım çok çok fazla bulunuşu ve Ibu nedenle; gece gündüz, Cumartesi, Pazar, demeden çalışmakta 
oluşları nedeniyle bütün medeni dünyada olduğu gibi, yüksek bir hayat düzeyine değilse bile asgari geçimle
rini temin edecek ve onurlarıyla yaşamalarını mümkün kılacak bir maaş ve tazminatın verilmesinde zaruret ve 
fayda vardır. 

Anayasanın 7 nci maddesine göre, üç güçten biri olan yargının, icra ve teşrii güçten ve bu gücün başların
dan daha aşağı bir maaş ve tazminat alması, «güçler ayrılığı» prensibine de aykırıdır. 

Bu nedenlerle gösterge rakamlarında mütevazi bazı yükseltmeler yapılması uygun görülmüştür. 

Gerek icra gücünün başı bulunan Başbakan ve bakanlara ve gerekse teşrii gücün başları olan makam sahip
lerine makam tazminatı verilmekte bulunmaktadır. Bunlara mütenazır olarak ve temsil, görev ve külfetlerini de 
bir ölçüde karşılamak üzere, yargının başı olan zatlara maaş ve tazminatlarının dışında makam tazminatı ve
rilmesi öngörülmüştür. 

Bu ödeneklerin; de her türlü resim, harç ve vergiden muaf olması doğaldır. 
Askeri yargının mahiyeten aynı görevleri yapması itibarıyla, bu yasa hükümlerinden faydalanması hükmü 

getirilmiştir. 
Anayasa hükmü gereği olarak yargıçlar için ayrı yasa gerektiğinden ve 657 sayılı Yasanın icranın emri ve 

kumandası altındaki memurları ilgilendirdiğinden, 657 sayılı Yasanın ek geçici 8 nci maddesi hükmü ilga edile
rek yeni ve müstakil bir yasa olarak tanzimi uygun görülmütşür. Bu suretle, Anayasaya aykırı bir tatbikat so
na erdirilmiş bulunmaktadır^ 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ'İN TEKLİFİ 

Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Meslek Mensuplarının ve Anayasa Mahkemesi 
Raportör, Danıştay Raportör, Kanunsözcüsü ve Başyardımcıları ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarmm Maaş 

ve Tazminatlarına İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sa
yılan görevlerde buhınanlann ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları üe Sayıştay Sava ve yardımcıları
nın aylıkları, 657 sayılı Yasadaki esaslar gereğince; fiilen atmakta bulundukları ayhkbrm derecelerinin 
gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 saydı Kanunun 
18 nci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarım esas aylıklarında geçirdikleri süre esas ahnarak ve bu sü
renin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesüerİ girdikleri kademede geç
miş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyelerin, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre birinci derece kad
roda bulunan Başkan ve üyeleri gösterge tablosunun birinci derecesinin son kademesi olan 1 000 göster
gesine intibak ederler ve ayhk ödemeleri gösterge rakamına ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak 
bu sayıların belH katsayı ile çarpılması suretiyle tespit edilir, 

Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı yardım
cılarının ayhk ödemeleri bulundukları derecedeki kademelerinin gösterge rakamına: 9, 8 ve 7 nci derece için 
200; 6, 5 ve 4 ncü derece için 250; 3 ve 2 nci derece için 300; 1 nci derecenin 1, 2, ve 3 nctt kademeleri için 
400; ve 1 nd derecenin son kademeleri için 500 rakamının ilavesinden sonra bulunacak sayımn beli katsayı 
ile çarpılması suretiyle tespit olunur. 

Hâkimine ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevde buhmanlarm ayhk ödemeleri 
bulundukları derecedeki kademelerinin gösterge rakamına 8 ve 7 nci dereceler için.200; 6, 5 ve 4 nctt dere
celer için 250; 3 ve 2 nci dereceler için 300; 1 nci derecenin 1, 2 ve 3 ncü kademeleri için 400; 1 nci dere
cenin son kademesi için 500 rakamının ilavesinden sonra bulunacak sayımn beffi katsayı ile çarpılması su
retiyle tespit olunur. 

Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış olanların ayhk ödemeleri; bulundukları derece ve kade
menin gösterge rakamına ilave edilecek 400; birinci sınıfa ayrılmış okıp da 3 ydmı bitirmiş ve özel kanuna 
göre Yargıtay üyeliğine seçilme hakkım kaybetmemiş olanların bulundukları derece ve kademenin gösterge 
rakamına ilave edilecek 500; birinci sınıf hâkim ve .Cumhuriyet savalarının afcnakta oldukları bfrmcf dere
cenin son kademesine ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sayımn beBi katsayı ile çarpılması 
suretiyle tespit edilir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen unvan ve memuriyet sahiplerine; brüt ayhk toplamlarının 
% 50'si nispetinde net tazminat ödenir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminat, her türlü vergiden muafar* 

MADDE 3. — Ayrıca, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay 1 nci Başkanları ile Yargıtay Başsavcılarına ayda 
1 500 TL., Daire başkanlarına ve 1 nd Başkan yardımcdanna ve Genel sekreterlerine ayda 1 000 TL. 
makam ödeneği verilir. Bu ödenekler de her türlü vergiden muaftır. 

MADDE 4. — Askeri Yargı mensupları da, sıfat, derece ve kademelerinin bu Yasaya uygun arjbrdma-
larmdan faydalandırılırlar. 

MADDE 5. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 1897 saydı Kanunla değişik ek geçici 8 nci 
maddesi ile bu Kanuna muhalif Yasa hükümleri mülgadır^ 

MADDE 6. — Bu Yasa 1 Mart 1977 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Yasayı Maliye ve Adalet Bakanları yürütür, 
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C. Senatosu Adana Üyesü Kemal Sarılbrahinıoğlıı'nun, Hâkim, Savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve 
Sayıştay Üyeleri, Anayasa Mahkemesi Raportör, Dan ş tay Raportör, Kanuntsözciisü ve Başyardımcıları iîe Sa
yıştay Raportör ve. Savcılarının Maaş ve Tazaninatîa ına İlişkin Kanun Teklifi, (2/3î4) 

15 . 7 . 1976 
Millet MecK'Sİ Başkanlığına 

Hâlkiiımı, sava ve benzeri görevlerde bulunanlara maaş ve tazminat vesrillmeısliınıe daıir 'kanun teklifim ve gerek-
çesii ekte sunulmuştur. 

Gereğime müsaadeleri nizii saygı iie arz ederim. 7 . 6 . 1977 
'Aıdlanıa Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu ' 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla değiştirilen dk geçici 8 nci mıaddesıi 
ile hâkim, savcı ve bu sınıftan sayılanların yemi getirilen esaslar karşısında intibaklarımın ne şeklîde yapıla-
oağı hiır esaisa bağlamimış ve bu arada birindi 'smıf M kimlerin aylıklarının 1 nci derecenin ıson kaideımıeısli olan 
1 OOJO göstergesine dklenecek 20l0 rakamından sonra bulunacak sayının belli 'katsayı ile çarpılması somunda elde 
edilecek miktarın esas olacağı befctenmüştiir. 

Gerek 1327, gerekse 1897 sayılı Kanunla kabul elcili İten bu mıiktar, Devlet Memurları Kanunu yönünden 
en yüksek Devlet memuru aylığıma tekabül etmekte idi. 

Ancak, 1 1 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1927 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sa
yılı Türk. SÖalhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 ncıi maddeslinde, kıdemli albayların gösterge rakamları 
200, tuğgeneral ve tuğamirallerin gösterge rakamları 300, tümgeneral ve tümamirallerin gösterge rakamları 
4Q0, korgeneral ve koramiiirallerin gösterge rakamı 500i, orgeneral ve oram'irailüerin gösterge rakama 600'e yüık-
seltillmıi'Şitiir., 

Böylece sözü-edilen 1923 saıyıiı. Kanunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın Yüksek Hâkim olanak 
nitelediği Yargıtay Başkan ve üyeleri ile birinci sınıf savcılar gösterge olarak orgeneral ve oramiral seviyesinde 
maaş .alırlarken, bu eşjiitllflk tamamen bozulmuş ve Yüksek Malhkemie Başkan ve üyelerinin aylıkları kıdemli al
bay düzeyine lindir'imıiştir. 

Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
general ve amiraller bakımından da eşit rütıbadleki general ve amiralDere bu maıdıde ile tahsis olunan ek gös
terge rakamlarınım uygulanması kabul edıiıllmiş bulunduğundan, halen tümgeneral, tümiamiral rütbösıinıde bu
lunan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemeleri Başkan ve üyelerimin ek göstergeleri birinci sınıf 
hâkim ve 'savcıların üstüne çıkmış olduğu ortadadır. 

Böylece, 1975 yılından itibaren yeni düzen yargı mensupları arasında eşitliği bozmuş, bunun sonucu askeri 
ve sivil personlel statüleri arasında dengesizlik yaratığı gibi, yargı mercileri yönünden de as/kari yargı lehi
ne bir fark yaratılmıştır. 

Kaldı ki, 1923 sayılı Kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan bu değisik
lik, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa da yansımış olduğundan, görevde iken olduğu giibi, emek
liye ayrıldığında da, + 300, + 400, + 50/0, + 600 elk gösıtrege rakamları emıekhilik yönünden de müıkteisep 
hak olarak alınımüş olduğundan, yargı mensuplarının emaklıi aylık ve ikramiyeleri dıe farkkliklar arz eden bir 
duruma düşmüştür. 

1923 sayılı Kanunla askeri personel yönümden bu tür ayrıcalıklar getirilirken, 1970 sayılı «1976 yılı Büt
çe Kanunu,» nun 51 nci maddesinde; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen değişik ek mad
deye göre verilecek iş güçftiğü zammı, ayda 2 700 lira, iş riski zamlmı ayda 1 500: lira, mali sorumluluk tazmi-
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natı ayda 900 lira ve teminindeki güçlük zammı ayda 4 500 lira olarak -tespit edilmiştir. Görülüyor ki, yan 
ödemeler olarak bir mamura toplam 9 600 liraya kadar ödeme yapılmam imkân datifine girmiş bulunmak
tadır. 

Konu ile ilgili ve 11 Hazinan 1976 tarihli Resimsi Galetada ilan edilen 7/12070 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinde ayrıca Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Teknik HJİızma'Jer Sınıfı yönünden % 50 oranında fazlalık ka
bul edilmiştir. Şöyle ki, söz konusu kararnamenin 5 nci maddesinin «a» bendinde; 

Teknilk Hizmetler Sınıf ma daıhil personelden 1976 yılı programında yer alan öncelikli yerlerde görev 
yapanlara, ilgili bölümlerinde göslterifen temininde güçlük zamlarmdia ilgili Bakanın onayı >üte % 50 nispetine 
kadar ilave yapılacağı, 

«ıb» bendinde ise;. 
Sağkk hizmetlerinin siĉ yaileşıtsirdıiği yerlerde çalışan psrsond bölümlerinde göstefilıen teminindeki güçlük 

zamlarına ilgili Bakanın onayı ile % 50 nispetine kadar ilave yapılacağı, 
Kabul ediknliştıir; 

Bunun yanında, yine 1976 Bütçe Kanununun 52 nci maddesi ile; 1965 ısayilı Üniversiilttler Personel Kanu
nunun 15 ncli maddesine göre kuruluş ve gelişmesinde güçtük çekilen üniversite veya diğer öğretim kuruluş
larımda öğretiım veya üye ve yardımcılarına maaşlarının % 8Q'i oranında ödenek verilmesi yanında birinci 
derecede üniversite Ve öğretimi kuruluşu olarak kaibul edilen yerlerde profesörlere 7 500, doçentlere 5 500 
ve asistanlara 2 500 Sira. (Kuruluş ve Gelişme Güçlüğü Ödeneği) verilmesi kabul edilmiştir. 

Aynı sekide, Bütçe Kanununun 53 ncü maddesi il-j dsrs ücretü 125 - 50 iira arasında üniversite mensup
ları için kabul edilmiş bulunmıaiktadır. 

Hâkim ve savcılar bu tür zam ve tazminatlardan yararlanmadıkları gibi, aynı şelkildıe ek gelir maıhiyeltkıde 
olan vekâlet görevi, ilkine! görev, fazla çalışma ücretleri gM hükümler de aynı yargı mensuplarınla uygulan
mamaktadır. 

- Bu sebeplerle birinci sınıf hâkim ve savcılarla diğer derecedeki hâkim ve savcıların ek gösltergelleri yeni bör 
şekle bağlanarak adalet ve hakkaniyetin gereği ve yargı gücünün mahiyet ve amacına uygun bir seviyeye çılkanl-
mıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilk defa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonraki tarihlerde 
Kanun Hükmündeki kararnameler ve nihayet 1897 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan ek geçici 8 nci madde
nin yapısı; intibaklar için getirdiği esaslar bu defa da müessesenin mahiyetine uyduğu ölçüde muhafazaya 
çalışılmıştır. 

Genel gerekçede belirtilen hususlar nazara alınarak; 
1. 8 ve 7 nci derecenin kademelerinde bulunan yargı mensuplarının + 100 olan ek göstergesi bu teklif 

ile + 150'ye, 
2. 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 150'den, + 200'e, 
3. 3 ve 2 nci derecenin kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 200'den, + 250'ye, 
4. 1 nci derecenin 1, 2, 3 ve 4 ncü kademelerinde bulunanların ek göstergeleri + 200'den, + 400'e, 

5. Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmış olup da, birinci sınıfta üç yılını bitirenler Yargıtaya 
seçilme hakkını iktisap ettiklerinden, bu hakkı muhafaza ettikleri sürece ek göstergeleri + 200'den, + 500'e, 
çıkarılmıştır. 

Yargıtaya seçilme hakkını bilrihara kaybedenlerin ek göstergeleri bu tarihten itibaren 400 üzerinden hesap 
edilecektir. 

6. Birinci sınıf hâkim ve savcıların ek göstergeleri de + 200'den + 600'e yükseltilmiş ve bu arada birinci 
derecenin son kademesi olan 1000 göstergesi tabiri yerine sadece birinci derecenin sön kademe aylığı deyimi 
kullanılarak gösterge tablosunda bu yönde yapılacak değişikliğin bu maddede de yeni bir değişikliğe gerek 
olmadan aynen yansıması sağlanmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, yargı görevi ifa eden vatandaşların aylık ve tazminatları arasında da adalet ve eşitlik temin 
edici ve bu hükümlere mütenazır hükümler sevk edilmiştir. 
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Tazminatlar, vergi, res'im ve harçlardan muaf tutulmuştur. Zira, görevin özelliği, ağırlığı, maaştan ayrı 
bir tazminatı gerektirdiğine göre, vergiden ayrı tutulması da adalete ve hakkaniyete ve müessesenin mahiyetine 
ve sosyal ve ekonomik açıdan vergi hukukunun genel ilkelerine uygundur. 

Yargıçların gördüğü görevlerin özelliği itibarıyla yıpratıcı olması ve dünya standartlarına göre bir yargıca 
düşen iş miktarının çok fazla bulunuşu ve bu nedenle; gece gündüz, Cumartesi, Pazar, bayram seyran deme
den çalışmakta oluşları nedeniyle, bütün medeni dünyada olduğu gibi, yüksek bir hayat düzeyine değilse 
bile asgari geçimlerini temin edecek ve onurlarıyla yaşamalarını mümkün kılacak bir maaş ve tazminatın 
verilmesinde zaruret ve fayda vardır. 

Anayasanın 7 nci maddesine göre, üç güçten biri olan yargının icra ve teşrii güçten ve bu gücün başla
rından daha aşağı bir maaş ve tazminat alması, «güçler ayrılığa» prensibine de aykırıdır. 

Bu nedenlerle, gösterge rakamlarında mütevazi bazı yükseltmeler yapılması uygun görülmüştür. 

Gerek icra gücünün başı bulunan Başbakan ve bakanlara ve gerekse teşrii gücün başları olan makam 
sahiplerine makam tazminatı verilmekte bulunmaktadır.Bunlara mütenazır olarak ve temsil görev ve külfetlerini 
de bir ölçüde karşılamak üzere, yargının başı olan zatlara maaş ve tazminatlarının dışında makam tazminatı 
verilmesi öngörülmüştür. 

Bu ödeneklerin de her türlü resim, harç ve vergiden muaf olması doğaldır. 
Askeri yargımn mahiyeten aynı görevleri yapması itibarıyla bu yasa hükümlerinden faydalanması hükmü 

getirilmiştir. 
Anayasa hükmü gereği olarak yargıçlar için ayrı yasa gerektiğinden ve 657 sayılı Yasanın icranın emri 

ve kumandası altındaki memurları ilgilendirdiğinden, 657 sayılı Yasanın ek 8 nci maddesi hükmü ilga edile
rek yeni ve müstakil bir yasa olarak tanzimi uygun görülmüştür. 

Bu suretle, Anayasaya aykırı bir tatbikat sona erdirilmiş bulunmaktadır. 

C. SENATOSU ADANA ÜYESİ KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Hâkim, Savcı Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Üyeleri, Anayasa Mahkemesi Raportör, Danıştay 
Raportör, Kanunsözcüsü ve Baş Yardımcıları ile Sayıştay Raportör ve Savcılarının Maaş ve Tazminatlarına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan 
görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı ve Yardımcılarının 
aylıkları, 657 sayılı Yasadaki esaslar gereğince; fiilen atmakta bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge 
tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci madde
sinin son fıkrasındaki geçidi raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarını esas ahin aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu 
sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş 
sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asd ve yedek Üyeleri, Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre birinci derece kadroda 
bulunanlar gösterge tablosunun birinci derecesinin son kademesi olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve 
ayhk ödemeleri bu gösterge rakamına ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sayıların belli katsayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Anayasa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı yardım* 
alarmın ayhk ve ödemeleri 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge raksı* 
mma ilave edilecek 150; 6, 5 ve 4 ncü derecenin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 
İlave edilecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilave edi
lecek 250; 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 300 ra
kamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak 
yapılır. 
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Hâkimlik ve Savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevde bulunanların aylık ödemeleri; 

8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ye kademelerin gösterge rakamına ilave edilecek 
150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına ilave 
edilecek 200; 3 ve. 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakanuna 
ilave edilecek 250; 1 nci derecenin 1, 2, 3 ve 4 ncü kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge raka
mına ilave edilecek 400; Hâkimler Kanununa göre 1 nci sınıfa ayrılmış olup da, 3 yıhnı bitirmiş ve özel 
kanuna göre Yargıtay UyeHğine seçilme hakkım kaybetmemiş olanlara bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamına ilave edilecek 500; 1 nci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının ayhk ödemeleri 1 nci derece
nin son kademesine ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının beffi katsayı ile çarpılması sonun 
da ekle edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen unvan ve memuriyet sahiplerine; brüt ayhk toplamlarının 
% 50'si nispetinde tazminat ödenir. 

Bu maddeye göre ödenecek tazminat, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 3. — Ayrıca, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay 1 nci Başkanları ile Yargıtay Baş Savcılarına, Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanları ile Danıştay Başkamın Sözcülerine ayda 1 500 TL., Daire Başkanlanna ve 
1 nci Başkan Yardımcılarına ve Genel Sekreterlerine ayda 1 000 TL. makam ödeneği verilir. Bu ödenekler 
de her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

MADDE 4. — Askeri Yargı mensupları da, sıfat, derece ve kademelerinin bu Yasaya uygun artmmlann-
daıı faydalandırılırlar. 

MADDE 5. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 1897 saydı Kanunla değişik ek geçici maddesi 
ile bu Kanuna muhalif Yasa hükümleri mülgadır. 

MADDE 6. — Bu Yasa 1 Mart 1977 tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 7, — Bu Yasayı Maliye ve Adalet Bakanları yürütür. 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun, 657 Saydı Devlet Memurları Kanununun 1897 Saydı Ka
nunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/502) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü Dönemkfe hükümsüz kalan 2/809 esas kayıt numaralı Kanun teklifimi yenilîyorum. 
Gereğini saygıyla rica ederim., 

26 ._ 1 , 1978 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Köyîüoğlu 

Meclis Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun etk geçici 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Oereğinıe müsaaideleriniü saygı üe arz ederiz. 

Antalya Ankara Balıkesir 
İhsan Ataöv t. Hakkı Köyîüoğlu Cihat Bilgehan 

Ankara ' Bilecik ; Bolu 
Fikri Pehlivanlı Muzaffer Erdem Müfit Bayraktar 
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GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla değiştirilen Ek Geçici 8 nci mad
denin 3 neti fikrası ile, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkan ve 
üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanun sözcüsü, Sayıştay Savcısının aylıklarının düzenlendiği 
ve bunun Devlet Memurları Kanununa bağlı gösterge tablosunun birinci derecenin son kademe göstergesine 
eklenecek 200 sayısından sonıa bulunacak sayımn belli katsayısı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar 
olacağının belirtildiği malumlarıdır. 

Bu aylık miktar, gerek 1327, gerek 1897 sayılı kanunların yürürlüğe girdiği tarihte, en yüksek devlet 
memuru aylığına tökaibül etmekte idi. Esasen tarihi gelişim itibari ile de, kurulduklarından hu yana, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay müesseselerinin başkan ve üyelerinin aylıkları, görevlerinin öne
mi ve sorumlulukları nedeniyle, her dönemde, o dönemde yürürlükte bulunan mevzuat gereğince en üst düzey
deki (asker ve sivil) devlet memurları aylığı seviyesinde tutulmuştur. 

Ancak 11 . 7 . 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde, kıdemli albayların gösterge rakamla
rınla 200, tuğgeneral ve tuğamirallerin gösterge rakamlarına, 300, tümgeneral ve tümamirallerin gösterge ra
kamlarına 400, korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamlarına 500, orgeneral ve oramirailerin gösterge 
rakamlarına 600 ek gösterge rakamı' uygulanması kabul edilmiştir. Böylece sözü edilen 1923 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın Yüksek Hâkim olarak nitelendirdiği Anayasa Mahkemesi, Yargı
tay, Danıştay başkan ve üyeleri ile Sayıştay başkan ve üyelerine devlet memurları için kabul edilen en yüksek 
ek gösterge sayısı olan 200 sayısının uygulanması suretiyle eşitlik esası muhafaza edilmiş bulunmakta iken, 
1923 sayılı Kanunla bu eşitlik- bozulmuş, yüksek mahkemeler başkan ve üyeleri, aylıkları yönünden, kıdem
li albay düzeyine indirillmişlerdir. 

Öte yandan, 926 sayılı Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesinde askeri hâkim sınıfından 
general ve amiraller hakkında da eşit rütbedeki general ve amirallere bu madde ile tahsis olunan ek göster
ge rakamlarının uygulanacağı kabul edilmiş olmasına göre, halen tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerinde bulu
nan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanlarının ek göstergeleri, Anayasa Mahkeme
si, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlarının üstüne çıkarılmış olduğu gibi, rültbe artışına göre bu farklıiık üç katına 
kadar artabilecektir. 

Böylece durum açık bir. eşitsizliğe dönüşmüştür. Bu durumun askeri ve sivil personel statüleri arasındaki 
dengenin bozulması bir yana, görevi yönünden aynı durumda olan askeri ve sivil yüksek mahkemeleri yük
sek hâkimleri arasında meydana getirdiği eşitsizliğin Anayasanın 12 nci maddesi hükmüne uygunluğunu 
kalbul etmek zordur. 

Kaldı ki, 521 sayılı Danıştay Kanununun 8 nci maddesi gereğince, askeri personelden Danıştay Üyeliğine 
seçilecek olanların «tuğgeneral veya tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik: veya amirallik» yapmış 
olmaları şarttır. Bu durumda general ve amiral rütbesinde olan askeri kişilerin daha aşağı bir aylıkla Danış
tay Üyeliğine talip olmaları beklenemez ve kanunun bu maddesi fiilen işlemez hale gelir. 

Aynı durumda Anayasa Mahkemesi için de varittir. General ve amiral rütbesinde bulunan bir asker kişi, 
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilse dahi daha aşağı aylıkta bulunan bu göreve fiilen gelmeyecektir. 

Bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üye
leri ile, Cuımihuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay savcısının göstergelerinin emsallerine ve 
eşitlik esaslarına göre yeniiden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş ve işbu kanun tasarısının 1 nci maddesi bu 
esasa göre hazırlanmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi askerler arasında mevcut dengeyi bozmamak almacı ile konulmuştur. 
Tasarının 3 ncü maddesi kanunun yürürlüğünü, eşitlik esaslarına uygun olarak 1923 sayılı Kanunla as

ker kişilerin aylıklarında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olacağını 
tespit etmektedir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ncü Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunimin 1897 sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 8 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirih liştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet 
Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay Savcısının aylık ödemeleri, 1 000 gösterge rakamına ilave
ten ilave edilecek 600 rakammdan sonra bulunacak sayının -belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri yalnızca o maddede sayılanlar hakkında uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ankara Milletvekili İ. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşı ı în, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa-
yıh Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi. (2/511) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun teklif miz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygıyla arz ederiz. 
Ankara Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
/. Hakkı Köylüoğlu Oğuz Söğütlü Kılıç Sorgucu 

Erzurum Milletvekili Balıkesir Senatörü Hatay Milletvekili 
Gıyasettin Karaca Nejat Sarlıcalı Sabahattin Adalı 

Manisa M lletvekili 
Erkin Topkaya. 

G E R E K Ç E 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla değiştirilen ek geçici 8 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası ile, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay Savcı
sının aylıklarının düzenlendiği ve bunun Devlet Memurları Kanununa bağlı gösterge tablosunun birinci dere
cenin son kademe göstergesine eklenecek 200 sayısından sonra bulunacak sayının belli katsayrsı ile çarpıl
ması sonunda elde edilecek miktar olacağının belirtildiği malûmlarıdır. 

Bu aylık miktar, .gerek 1327, gerek 1897 sayılı kanunların yürürlüğe girdiği tarihte, en yüksek Devlet 
memuru aylığına tekabül etmekte idi. Esasen tarihi gel;şim itibarıyla da kurulduklarından bu yana, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay müesseselerinin başkan ve üyelerinin 
aylıkları, görevlerinin önemi ve sorumlulukları nedeniyle, her dönemde, o dönemde yürürlükte bulunan mev
zuat gereğince en üst düzeydeki Devlet memurları ay! ğı seviyesinde tutulmuştur. 
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Ancak, 1 1 . 7 , 1975 gününde yürürlüğe konulan 3 . 7 . 1975 gün ve 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 
926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinde, kıdemli albayların gösterge ra
kamlarına 200, tuğgeneral ve tuğamirallerin gösterge rakamlarına 300, tümgeneral ve tümamirallerin göster
ge rakamlarına 400, korgeneral ve koramirallerin gösterge rakamlarına 500, orgeneral ve oramirallerin gös
terge rakamlarına 600 ek gösterge rakamı uygulanması kabul edilmiştir. Böylece sözü edilen 1923 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesine kadar Anayasamızın yüksek hâkim olarak nitelendirdiği Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan ve üyeleri ile Sayıştay Başkan ve üyelerine Devlet me
murları için kabul edilen en yüksek gösterge sayısı olan 200 sayısının uygulanması suretiyle eşitlik esası 
muhafaza edilmiş bulunmakta iken, 1923 sayıh Kanunla bu eşitlik bozulmuş, Yüksek Mahkemeler Başkan ve 
üyeleri, aylıkları yönünden kıdemli albay düzeyine indirilmişlerdir. 

Öte yandan, 926 sayıh Kanunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 ncî maddesinde askeri hâkim sınıfından 
general ve amiraller hakkında da eşit rütbedeki general ve amlirallere bu madde ile tahsis olunan ek göster
ge rakamlarının uygulanacağı kabul edilmiş olmasına göre, halen tuğgeneral ve tümgeneral rütbelerinde bu-. 
lunan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek tdare Mahkemesi başkanlarının ek göstergeleri, Anayasa Mahkeme
si, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay başkanlarının üstüne çıkarılmış olduğu gibi, 
rütbe artışına göre bu farklılık 3 katına kadar artabilecektir. 

Böylece durum açık bir eşitsizliğe dönüşmüştür. Bu hal askeri ve sivil personel statüleri arasındaki denge
nin bozulması bir yana, görevi yönünden aynı durumda olan askeri ve sivil yüksek mahkemelerin yüksek 
hâkimleri arasında meydana getirdiği eşitsizliğin Anayasanın 12 nci maddesi hükmüne uygunluğunu kabul 
etmek zordur. 

Kaldı ki, 521 sayılı Danıştay Kanununun 8 nci maddesi gereğince, askeri personelden Danıştay üyeliğine 
seçilecek olanların «tuğgeneral veya tuğamiral veya daha yüksek rütbelerde generallik veya amirallik»! yap
mış olmaları şarttır. Bu durumda general ve amiral rütbesinde olan askeri kişilerin daha aşağı bir aylıkla 
Danıştay üyeliğine talip olmaları beklenemez ve Kanunun bu maddesi fiilen işlemez hale gelir. 

Aynı durum Anayasa Mahkemesi için de varittir. General veya amiral rütbesinde bulunan bir asker kişi, 
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilse dahi daha aşağı aylıkta bulunan bu göreve fiilen gelmeyecektir. 

Bu sebeplerle Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu 
ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay Sav
cısının göstergelerinin emsallerine ve eşitlik esaslarına göre yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 ve 1897 sayılı kanunlarla değiştirilen ek geçici 
8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair yasa teklifinin, Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üye
leri, birinci sımf hâkim ve savcılar, Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsözcüsü 
dışında hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanları ve Anayasa 
Mahkemesi raportörleri ile Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının ve Sayıştay savcı yardımcılarını da 
kapsayacak şekilde, düzenlenmesi zorunlu görülmektedir. 

1923 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayıh Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesi 
ile getirilmiş rüçhanh durumla bozulan dengeye karşılık yalnız Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, 
Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısı Damştay Başkanunsözcüsü, Sayıştay savcısına münhasır kalacak şekilde düzenleme yapılmasının, adalet 
örgütünde hizmet görenler arasında ayrıcalık yaratacağı ve bu durumun hizmeti olumsuz yönde etkileyeceği1 

kanaat ve sonucuna varıldığından, ek göstergelerdeki artışın kademeli olarak tüm hâkim ve Cumhuriyet sav
cıları ile bu meslekten sayılanlara ve Anayasa Mahkemesi raportörleri ile Danıştay ve Sayıştay meslek men
suplarına ve Sayıştay savcı yardımcılarına teşmili uygun ve zorunlu görülmüş ve bu kanun teklifinin birin
ci maddesi bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Teklifin 2 nci maddesi; Kanunun yürürlüğünün, eşitlik esaslarına uygun olarak 1923 sayılı Kanunla as
ker kişilerin aylıklarında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olması ge
rekmekte ise de, aradan geçen uzun süre nedeniyle ve ilk teklifin yapıldığı tarih gözetilerek 1 . 3 . 1977 ta
rihinin esas alınması uygun görülmüştür. 

Teklifin 3 ncü maddesi yürütmeye dairdir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU VE 6 ARKADAŞI'NIN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 inci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE il. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 saydı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 8 inci 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay» Danıştay ve Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay 
başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Baş kanun sözcüsü ve Sayıştay Savcısının 
ayhk ödemeleri; birinci derecenün sön kademesine eklenecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli 
katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılım 

Hakimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların aylık ödemeleri; 
8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 
150; 6,5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına ekle
necek 200; 3 üncü ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge raka
mına eklenecek 300; 1 inci derecenin kademelerinde bulunanlara, bulundukları derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da 
1 nci derece aylığım almış ve bu derecede üç yılını bitirmiş olanlara, bulundukları derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek; 500 sayısından sonra bulunacak sayının belli katsayı île çarpılması sonunda elde 
edilecek miktar esas alınarak yapılır. 
terge ayrılmalarına karar verilmiş ohıpta 1 inci derece aylığını almış ve bu derecede üç yılını bittirmiş olanla
ra, bulundukları derece ve kademelerin gösterge rakamına eklenecek 500 sayısından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı üe çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Anayasa Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay Savcı yardımcı
larının aylık ödemeleri; 9,8 ve 7 nci derecelerim kaidem elerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin göster
ge rakamına eklenecek 150; 6,5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamına eklenecek 200; 3 üncü ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kade
melerin gösterge rakamına eklenecek 300; 1 nci dereceniin kademelerinde olanlara, o derece ve kademelerin 
gösterge rakamına eklenecek 400; Danıştay Kanununa göre Danıştay üyeliği, Sayıştay Kanununa göre Sa
yıştay üyeliği seçimine girme hakkım kazanmış olupta 1 inci derece aylığını almış ve bu derecede (3) yılını 
bitirmiş olanlara, bulundukları kademenin gösterge rakamına eklenecek 500 sayısından sonra bulunacak 
sayının belli katsayı île çarpılması somunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır, 

MADDE 2. — Bu Kanun 13.1977 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür; 

Adalet Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 21 z 6 z 1978 
Esas No. : 1/161 
Karar No, : 57 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı, Adalet, Maliye bakanlıkları ile yüksek yargı organlarının temsilcilerinin ka
tılması ile Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuz aym mahiyetteki bir tasarıyı bu konudaki diğer tekliflerle birlikte daha önce görüşmüş ve 
40 sayılı karar raporunu, Plan Komisyonuna gönderilmek üzere 27 . 4 . 1978 tarihinde Yüksek Başkanlığa 
•sunmuştu. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 



— 16 — 
Tasarı Plan Komisyonunda görüşüldükten sonra Hükümetçe geri alınmış ve 8 nci maddenin 3 ncü fıkra

sında bir değişiklik yaparak (birinci sınıf hâkim ve savcılar) deyimi yerine (Yargıtay Başkan ve üyeleri ile 
başsavcı) deyimleri ilâve edilmiştir. Ayrıca 2 nci madde ile bu Kanunda sadece 1 nci maddede sayılanların 
yararlanabileceklerine dair hükümler getirilmiştir. 

Komisyonumuz, bu tasarı hakkında görüşünü ortaya koymuştur. Bu görüşün değiştirilmesini gerektiren 
herhangi bir neden görmediğinden eski kabul etmiş olduğu 1 nci madde metnini yeniden 1 nci madde ola
rak kabul etmiştir. 

Tasarının 2,3 ve 4 ncü maddeleri uygun görülerek aynen benimsenmiştir. 
Raporumuz havalesi gereğince Plan Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Ankara Denizli Afyonkarahisar 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Mustafa Kemal Aykurt Hasan Akkuş 

Çorum 
2 nci maddenin düzenleniş 

biçimine karşıyım Kahramanmaraş Kırşehir 
M: Kemal Biberoğlu Hüseyin Doğan Doğan Güneşli 

Sivas Trabzon Uşak 
Tevfik Koraltan Lütfi Göktas M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Karar No. : 1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511 23 . 6 . 1978. 
Karar No. : 39 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuza sevk edilen «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik ek ge

çici 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı; Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç'in, 
hâkim, savcı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının ve Anayasa Mahkemesi ra
portör, Danıştay raportör, kanunsözcüsü ve başyardımcıları ile, Sayıştay savcı ve yardımcılarının maaş ve 
tazminatlarına ilişkin yasa önerisi; Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, hâkim, 
savcı, Anayasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay üyeleri, Anayasa Mahkemesti raportör, Danıştay raportör, 
kanunsözcüsü ve başyardımcıları ile, Sayıştay raportör ve savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifi; Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı 
Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi; Ankara 
Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı 
Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» ile 
önhavalesü uyarınca Adalet Komisyonu raporu, Adalet ve Maliye bakanlıkları, ile, Yargıtay, Danıştay ve Sa
yıştay başkalnıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Devletin üç temel gücünden birisini oluşturan yargı ve yargı mensuplarına. ilişkin hükümler, bir bütün 
halinde Anayasanın 3 ncü bölümünde özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre yargı bir bütündür. Yargıda 
yalnız adli, askeri ve idari olmak üzere görev bölümü vardır. Anayasanın 134 ncü maddesinde, hiçbir ayırım 
yapılmaksızın tüm hâkimlerin niteliklerinin, hak ve ödevlerinin, aylık ve ödeneklerinin, mahkemelerin bağım
sızlığı esasına göre kanunla düzenleneceği ve yargı görevini yapanların kanunlarda belirtilenlerden başka ge
nel ve özel hiçbir görev alamayacakları açıkça hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Kaldı ki, yargı mensup
larına yasalarla verilen çok sınırlı görevler dahi yargı erkinin kullanılması ile ilgilidir. 
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Yargı gibî çok kutsal ve yüce bir görev yapan hâkimlerin, mali yönden de tam bir güvenceye kavuşturul

maları Anayasa buyruğudur. 
Diğer (bütün devletlerde olduğu gibi, Türk Devletinde de çok eski demirlerden beri yargıya ve yargı men

suplarına ayrı bir önem verilmiş ve bu önem Anayasa ve yasalarda açıkça ifadesini bulmuştur. Nitekim, si
vil - asker tüm yargı mensuplarının aylık ve ödenekleri 1947 yılından beri, diğer kamu görevlilerinden ayrı 
olarak, 5017, 6775, 661, 1871 ve 1903 sayılı yasalarla düzenlenmiştir. Ancak, değişen ekonomik koşullar sö
zü edüen yasalarla sağlanan olanakların etkinliğini önemli ölçüde azalttığından, gerek Hükümet programında 
ve gerekse çeşitli siyasi partilere mensup parlamenterler tarafından verilen yasa önerilerinde, tüm yargı men
suplarının mali güvencelerinin yeniden düzenlenmesi özellikle öngörülmüştür. 

Bu düşüncelerin ışığı altında Komisyonumuz tasarı ve önerilerdi birlikte değerlendirerek, Adalet Komisyonu 
metnini esas alarak maddeleri görüşmüştür. 

1. Adalet Komisyonu metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesindeki «1 nci madde hükümleri yalnızca o maddede sayılanlar hakkında uygu

lanır.» hükmü, kanun yapma tekniğine uygun olmadığı gibi, Anayasanın yargı bütünlüğü 'ilkesini de zedeleyi
ci nitelikte olduğu görülmüştür. 

2 nci madde hükmünün tasarıda yer almaması halinde, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 42 nci 
ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddeleri uyarınca askeri yüksek yargı 
mensupları, Yargıtay Başkan ve üyelerinin alacakları ek göstergeden doğrudan doğruya yararlanacaklardır. 

Anayasanın 132 nci maddesi gereğince yargı bir bütün olduğuna ve askeri hâkimler de 134 ncü maddede
ki hâkimlik niteliklerine sahip olduklarına göre tasarı da, askeri hâkimlerle ilgili bir düzenlemenin getirilme
si, yalnız sivil ve askeri yargı mensupları arasında değil, aynı zamanda askeri hâkimler arasında da büyük 
bir ayırıma neden olacaktır. 

Böyle bir durum Anayasanın yukarıda anılan hükümlerine ve 12 nci maddedeki eşitlik ilkesine aykırı 
olacağından ve şimdiye kadar yapılan eşit ve birlikte uygulamalar da gözönünde tutularak, askeri hâkimlerin 
her türlü personel hukukunu düzenleyen bağımsız ve özel nitelikteki 357 sayılı yasalarında değişiklik yapı
lıncaya kadar, bunların da tasarı kapsamına alınmaları, 

Askeri hâkimler, aynı zamanda rütbeli kişi olduklarından ve kendi özel yasalarında değişiklik yapılıncaya 
kadar, rütbeler karşılığı olan derece ve kademelerden aylık almaya devam etmeleri gerektiğinden maddeye 
konulan rütbe ve gösterge tablosu deyimleri ile bunların halen aylık almakta oldukları rütbe ve onun karşı
lığı olan derece ve kademeleri gösteren gösterge tablosunun amaçlandığının anlaşılmasını sağlamak düşüncesiy
le 2 nci madde yeniden düzenlenmiştir. 

3. Taşarının 3 ncü maddesi mali konulara ilişkin yasaların yürürlük tarihinden itibaren hüküm ifade et
mesi ilkesine uygun olarak, «Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

4. Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması 'için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla, 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkanvekili 
Bu Raporun Sözcüsü 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

İstanbul 
Sevil Korum 

imzada bulunamadı 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

imzada bulunamadı 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Artvin 
Mehmet Balta 

imzada bulunamadı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Bolu 
Halûk Karabörklü 
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Çemm 
Aslan Topçubası 

ffitflîTıHlfl 
'Mi Hejat Ölçetı 

Kars 
Doğan Araşit 

Samsun 
L Etem Ktlıçoğîu 

Bğraafcalof 
Af. yayar Oöçmen 

tctanfrmt 

Metin Tüzün 

frfaı»i.g^ 

Sümer Ünal 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

İmzada bulunamadı 

JEsktşehir 
fsmet Âışgı 

Muhalifim 
Sâkeymm Gemç 

Urda 
&itâ/ Tartmoğlu 

Sivas 
Azimet Köylüçğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek geçici 8 nci 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danış
tay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanunsözcüsü ve Sayıştay savcısının aylık ödemeleri, bi
rinci derecenin son kademesine ilave edilecek 600 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayısı ile çar
pılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa Mahke
mesi raportörleri, Damştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının aylık ödemeleri; 
9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 
150; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamlarına ek
lenecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamlarına 
eklenecek 300; 1 nci derecenin kademelerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gösterge rakamına eklene
cek 400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına ayrıhnalanna karar verilmiş 
olup da 1 nci derece aylığım almış olanlar ile Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensuplarından üyeliğe seçilme hakkım kazanmış ve 1 nci derece aylığını almış olanlara, bulundukları de
rece ve kademenin gösterge rakamına ilave edilecek 500 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır.» 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

«657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 4 
ncü Fıkralarının değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasartst» -

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek ge
çici 8 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş/tir. 

«Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri; 
Yargıtay Başkan ve üyeleri ile C. Başsavcısı birinci 
sınıf haklim ve Cumhuriyet savcıları, Danıştay ve 
Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanun-
sözcMi ve Sayıştay Savcısının ayhk ödemeleri, bi
rinci derecenin son kademesine ilave edilecek 600 
rakamından sonra bulunacak sayının belli katsa
yı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır.» 

«Hâkimlik ve savcılık mesleğinde olanlar ile bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla Anayasa 
Mahkemesi raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mes
lek mensuptan île Sayıştay savcı yardımcılarının 
aylık ödemeleri; 9, 8 ve 7 ne] derecelerin kademe
lerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gös
terge rakamlarına eklenecek 150; 6, 5 ve 4 ncü de
recelerin kademelerinde 'bulunanlara, o derece ve 
kademelerin gösterge rakamlarına eklenecek 200; 3 
ve 2 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara, o 
derece ve kademelerin gösterge rakamlarına ekle
necek 300; 1 nci derecenin kademelerinde bulunan
lara o derece ve kademelerin gösterge rakamına ek
lenecek 400; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıf 
hâkim ve Cumhuriyet Savcılığına ayrılmalarına ka
rar verilmiş olup da 1 nci derece aylığını almış olanlar 
ile Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yar
dımcılarından üyeliğe seçilme hakkım kazanmış ve 
1 nci derece aylığını almış olanlar, bulundukları de
rece ve kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
500; Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrıl
malarına karar verilmiş olup da 1 nci derece aylığını 
almış ve hu derecede yedi yılım ikmal etmiş ve Yar
gıtay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar
la» Danıştay ve Sayıştay kanunlarına göre üye «seçil
me hakkını kazanmış ve 1 nci derece aylığını almış 
meslek mensuplarından bu derecede yedi yılını ikmal 
etmiş ve üyeliğe seçilme hakkım kaybetmemiş olanla-
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PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı 
Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 3 ve 
4 ncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklifi). 

MADDE 2. — Birinci maddede hükümleri, yalnızca o maddede sayılanlar hakkında uygulanır. 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 , 3 . 1978 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tariflinde yürürlüğe girer; 

MADDE 4. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Babanı 
İV. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

imar ve tskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E, A kov a 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
S. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

işletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy işleri ve Koop, Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür 
H. İşgüzar Doç. Dr. A 

Kurulu yürütür. 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Prof, Dr. Feyzi&ğlu 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğarı 
Devlet Bakam 

A. Şener 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakamı 
Doç. Dr. D. Baykûl 

.Orman Bakanı 
V. İlhan 

Bakanı Yerel Yöaefcim Bakanı 
. T. Kışlalı M. Özdemir 

14 . 6 . 1978 
Devlet Bakam 

Başbakan Yardımcısı 
Drı Fi Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yûdız 

Adalet Bakanı 
M Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzitıoğlu 

Sağ, ve Sos» Yar. Bakanı 
Dr: M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A'. B. Ersoy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Saikanı 
Y. Çakmur 
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(Adalet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metin) 

ra bulundukları derece ve kademenin gösterge raka
mına ilave edilecek 600 rakamından sonra buluna
cak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde 
edilecek müktar esas alınarak yandır.» 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

'Tasarının 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3. — Tasarının 3 neti maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 neti maddesi aynen 

(Plan Komisyonunun Kabul' Ettiği Metin) 

MADDE 2. — «Kendi özel kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya «kadar; askeri hakimlerin aylık öde
meleri, gösterge tablosunda rütbeleri karşılığında gös
terilen 9, 8 ve 7 ncS derecelerin kademelerinde bulu
nanlara, o derece ve kademelerin gösterge rakamına 
eklenecek 150; 6, 5 ve 4 neti derecelerin kademelerin
de bulunanlara, <o derece ve kademelerin gösterge ra
kamına eklenecek 200; 3 ve 2 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara, o derece ve kademelerin gös
terge rakamına eklenecek 300; 1 nci derecenîn kade
melerinde bulunanlara o derece ve kademelerin gös
terge rakamma eklenecek 400; birinci sınıf askeri 
hâkimlere, bulundukları derece ve kademenin gös
terge rakamma eklenecek 500 rakamından sonra 
bulunacak sayının belH katsayı üle çarpılması sonun
da elde edilecek miktar esas abnarak yapdır.» 

«1600 saydı ; Askeri Yargıtay Kanununun 42 
nci ve 1602 saydı Askeri Yüksek İdarî Mahkemesi 
Kanununun 80 nci maddesi gereğince bu Kanunun 1 
nci maddesi kapsamına girenlere İlişkin hükümler 
saklıdır.» 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 neti maddesi aynen 
kaibul edilmiştir.*" 

»-©-« 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 259 
Toplantı : 2 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci 
Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletve
kili Semih Eryıldız'm, 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun Değişik 5 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

ve Plan Komisyonları Raporları. (1 /183 , 2 /382) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 15 . 9 . 1978 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 298/06760 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
14 . 8 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizin kalkınması tarımsal gelişmenin hızlı ve yaygın sanayileşme ile bir arada gerçekleştirilmesine 
bağlı bulunmaktadır. Tarımsal gelişmenin temel koşulu ise çiftçilerin üretici örgütlerde bir araya gelerek 
güçlenebilmesidir. O nedenle Devletin sağlıklı bir toprak politikası ile birlikte kooperatifleri ve geniş halk 
kitlelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş tarımsal kuruluşları desteklemesi ve gerektiğinde katılması, üretici
leri ve üretim kooperatiflerini tarımsal donanım, girdi ve kredilerden yeterli düzeyde ve uygun koşullarda 
yararlandırması, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini sağlaması böylece tarımda üretimi artırması ve yön
lendirmesi gerekmektedir. 

TC Ziraat Bankası bugün tarım kesimini kredilendiren tek kuruluş olduğu için tarım kesimine ilişkin 
sorunlarla bankaya ilişkin • sorunlar hemen hemen iç içedir. 

O nedenle 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanununda getirilen tüm yenilikler tarımda karşılaşılan sorun
ları çözmeyi amaçlamaktadır. 

Bankanın amaçlarını açıklayan 1 nci maddede yapılan değişiklikle yukarıdaki açıklamaya ve çağdaş geliş
meye uygun biçimde üretici örgütlenmelere, kamu kuruluşlarına ve geniş halk kitlelerinin katılımı ile gerçek
leştirilmiş ortaklıklara ağırlık verilmiş, inanca ile ilgili 4 ncü maddede aynı kuruluşlara kredi kullandırılır
ken alınacak karşılıklar konusunda kolaylıklar getirilmiş ve 7 nci maddede de bugüne kadar sadece Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleriyle yapılan tarımsal kredi işlemlerine uygulanan, yergi, 
resim ve harç muafiyetinden diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının da yararlanması 
amaçlanmıştır. 
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Ayrıca, 1 nci maddenin son fıkrasında TC Ziraat Bankasına çalışmalarında özerklik getirilmiş, böylece 
çetin rekabet koşullarının geçerli olduğu bankacılik alanında TC Ziraat Bankasının da özel bankalar gibi hızîı 
karar alabilmesi sağlanmıştır. Getirilen bu yenilik, esasen 3202 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasın
da mevcut iken 440 sayılı Kanunla kısıtlanmış ve bu durum bankanın daha hızlı gelişmesine, daha verimli 
ve dinamik çalışmasına olumsuz etki yapmıştır. 

Kanun tasarısı ile getirilen değişikliklerden bir diğeri TC Ziraat Bankasının kaynaklarını artırmaya yö
neliktir. 

Ülkemizde tarım kesimini kredilendiren tek kuruluş olan TC Ziraat Bankasının, 1978 yılı çalışma ve 
plasman programına göre aynı yıl için kaynak ve olanakları 107 239 394 000 TL. dır. Mevcut kaynaklarla 
1978 yılı içinde gerek öz gerekse yabancı kaynak olarak artışı tahmin edilen kaynaklardan tarımsal kredi 
konusuna ayrılması mümkün olan tutar da 87 644 833 000 TL. dır. Oysa bu tutar tarım kesiminin kredi ge
reksinmesinin ancak yarısını karşılayabilmektedir. Böyle olunca, tarımda üretimi artırmak ve yönlendirmek» 
üretici, güçlü ve yaygın kooperatifçiliği ve tarıma dönük çok ortaklı kuruluşları desteklemekle yükümlü TC 
Ziraat Bankasının işlevini gereğince yerine getirmesi son derece güçleşmektedir. 

TC Ziraat Bankasının mevcut kaynaklarında yaratacağı bir artışla bu durumu gidermesi mümkün görül
memektedir. Zira, kaynakların % 47,3'ünü oluşturan mevduatın hızla artırılarak mevcut kaynak yetersizliği
nin giderilmesi olası değildir. TC Merkez Bankası kaynakları ise belirli süreler için kullanılabilmekte ve bu 
sürelerin sonunda tahsil edilemeyen tutarlar bankamız kaynaklarını sayısal ve oransal olarak düşürmekte, do
layısıyla zaten yetersiz olan mevduat kaynağının da bir kesiminin." donmasına yol açmaktadır. Özkaynakları-
mızın da % 2,2 gibi yetersiz bir düzeyde olduğu düşünülürse tüm yükün mevduat kaynağına bağlandığı do
layısıyla sorunun ancak başka kaynakların bulunması suretiyle çözümlenebileceği ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda, çiftçilerimizin kredilerin yetersizliğinden yakınmalarının bir ölçüde azaltılabilmesi ve banka 
kanununun değişik 1 nci maddesinde belirtilen yeni işlevlerin yerine getirilerek uygulamada işlerlik kazana
bilmesi için bankanın yeni kaynak ve olanaklara kavuşturulması zorunlu olmaktadır. 

3202 sayılı Kanunun sermayenin artırılmasını öngören değişik 2 nci madde ve TC Ziraat Bankasının ala
cak ve borçlarına ilişkin geçici madde bu amaçla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

TC Ziraat Bankasının işlevini gereğince yerine getirmesini sağlamak için üst yönetimin oluşum biçimi 
ve personelin akçalı haklarında da çağdaş koşullara uygun yeni düzenlemeler getirilmiş; artan iş hacmi 
karşısında genel müdür yardımcılarının sayısı altıya, yönetim kuruluna katılacak genel müdür yardımcısı 
sayısı üçe çıkarılmıştır. Ayrıca demokratik katılım ilkesine uygun olarak banka yönetim kurulunda bir perso
nel temsilcisinin bulunması öngörülmüştür. 

Banka personelinin akçalı haklarına ilişkin değişik 8 nci madde ile bankanın tüm memur ve hizmetlilerine 
yaptıkları görev ve yüklendikleri sorumlulukla oranlı bir gelir düzeyi sağlanması amaçlanmaktadır. 

Günümüzde TC Ziraat Bankası, yurdun her yöresinde tarım kesimini kredilendiren ve diğer tüm ban
kacılık hizmetlerini yapan, Maliye Bakanlığı adına vergi tahsil eden, TC Merkez Bankasının bulunmadığı yer
lerde bu görevi yürüten, TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait ödemeleri yapan, ayrıca hal
ka yurt düzeyinde bankanın aracı olabileceği bir hizmet götürülmesi gerektiğinde ilk görevlendirilen ve gö< 
revlendirilecek olan bir kuruluştur. 

Banka bu zorunlu görevleri dışında, mensuplarına son derece iyi olanaklar sağlayan özel bankalarla re
kabet etmekte; ülkemizdeki saygın yerini koruyabilmek için hizmeti aksatmamaya ve nitelik ve nicelik iti
bariyle artırmak için de en sağlıklı kaynak olarak mevduatını yükseltmeye çalışmaktadır. 

Ancak, bu kadar yoğun kamu hizmeti gören TC Ziraat Bankası personeli kendilerinden çok hafif iş yükü 
altındaki özel banka mensuplarından oldukça düşük ücretle çalıştırılmaktadırlar. 

Bu durumların sonucu olarak, banka özellikle son yıllarda nitelikli eleman bulmakta güçlük çekmekte, 
yetişmiş elemanlarını ise tutamamaktadır. Her türlü olumsuz koşullara karşın büyük bir özveride bulunarak 
çalışanlar ise giderek azim ve şevklerini yitirmektedirler. 
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Oysa yukarıda açıklandığı gibi TC Ziraat Bankasının ulusal ekonomi içinde başka bir kuruluşun dol
duramayacağı önemli ve özellikli bir yeri vardır. Ancak bu önemli ve özellikli görevin gereğince yerine ge
tirilmesi, kuşkusuz personelin- tatmin edilmesiyle yakından bağlantılıdır. 

O nedenle memur ve hizmetlilerin akçalı haklarına ilişkin olarak getirilen yenilikler, TC Ziraat Bankası
nın ulusal ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasını sağlayıcı ve eşit işe eşit ücret ilkesini gerçekleştirici 
niteliktedir. 

Yasaya 10 ncu madde ile getirilen ek maddelerle de; 
TC Ziraat Bankasının tarımsal kesimle ilgili kamu kuruluşları, Devlet Planlama Teşkilatı ve tarımsal 

amaçlı kooperatiflere işbirliği içinde karar alması sağlamakta, amaç maddesine uygun olarak küçük yerleş
melerin yoğun biçimde kredilendirilmesi hedef alınmakta ve tarımsal amaçlı kredilerdeki 150 000 liralık 
kredi açma yetkisinin yönetim kuruluna tanınması ile de, özellikle yatırım kredilerinin kısa zamanda ihtiyaç 
sahiplerine ulaşması, ayrıca yönetim kurulunun yoğun iş yükünden bir ölçüde kurtarılarak konuları daha 
ayrıntılı biçimde incelemesi sağlanmaktadır. 

Yasanın 12 nci maddesiyle de ziraat sanatları kredisinin kullandırılmasında kolaylıklar sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maddede yapılan değişiklikle, kooperatiflerin, kamu kuruluşlarının ve geniş halk kitlelerinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiş ortaklıkların ve çiftçilerin plan doğrultusunda yapacakları tarımsal faaliyetlerin 
desteklenmesi, çiftçilerin güçlü kooperatiflerin sağlayacağı olanaklardan yararlandırılması, tarımsal araç ve 
gereçlerin yerli üretiminin hızlandırılması ve çiftçilerin bunları aracısız ve uygun koşullarda almalarının sağ
lanması amaçlanmaktadır. 

Tarım ve tarımsal sanayi kesiminde devletin ve üretici örgütlerin ağırlığının artırılması suretiyle tarımda 
üretimin çoğaltılması ve yönlendirilmesi hedef alınmaktadır. • 

Ayrıca bankaya özerklik getirmekle hareket serbestisi sağlanmış, rekabet içindeki bankacılık sisteminde 
TC Ziraat Bankasına da aynı olanaklar verilmiş olmaktadır. 

Madde 2. — Sermayenin artırılmasına ilişkin değişiklikte de 2 nci maddede belirtilen amaç hedef alın
maktadır. 

Madde 3. — Özellikle kooperatif ve benzeri ortaklıkların maddi inanca yetersizliği nedeniyle karşılaştık
ları sorunları bir ölçüde çözümlemek amacı ile bu değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, uygulamaya ilişkin kuralların ve yöntemlerin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulabilmesini sağ
lamak üzere yönetmelikle düzenleme yapılmasına da olanak tanınmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile getirilen değişiklik, yönetim kuruluna katılacak genel müdür yardımcısı sayısı
nın ikiden üçe çıkarılması ve personel temsilcisinin de yönetim kurulunda yer almasıdır. 

Genel müdür yardımcısı sayısının dörtten altıya çıkarılması ile yönetim kurulu üyesi genel müdür yar
dımcısı sayısının ikiden üçe çıkarılması birbiriyle bağlantılıdır. Artan iş hacmi karşısında genel müdür yar
dımcısı sayısının artırılması ve karar organında buna koşut olarak bir teknik genel müdür yardımcısının 
daha bulunması uygun ve gereklidir. 

Günümüzde, TC Ziraat Bankasının yabancı kuruluşlarla birlikte ya da kendi olanaklarıyla yürüttüğü 
kredilendirme işlemlerinin daha iyi yürütülebilmesi için, yönetim kurulu üyesi bir genel müdür yardımcısı
na gereksinme duyulmaktadır. Bu nitelikteki genel müdür yardımcısı, yönetim kurulunun oluşumunda teknik 
değerlendirici niteliğindeki koordinatöre duyulan eksikliği gidermiş olacaktır. 

Personel temsilcisinin bankanın en yüksek karar organına katılması ise, çalışanların çalıştıkları kurumla 
ilgili kararlarda söz sahibi olmaları sonucunu doğurmaktadır ki, son derece gerekli ve yararlı bir düzenle
medir. 

Madde 5. — Bu madde ile getirilen asıl yenilik genel müdür yardımcıları sayısının dörtten altıya çıkarıl
masıdır. Genel yönetimin daha etkin ve çabuk kararlar alıp uygulayabilmesi için getirilmiş bir değişikliktir. 
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Madde 6. — Bu madde ile, sadece Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerine sağlanan vergi resim ve 
harç muafiyetinden tüm tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşlarının yararlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 7. — Bu maddenin; 
A) Personel rejimi bölümünde, banka personelinin statüsü belirtilmektedir. Ayrıca, banka personelinin 

bu kanun ile banka yönetim kurulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine tabi olacağı açıklanmakla 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek geçici 9 ncu maddesi hükmü 
yerine getirilmektedir. 

B) Devlet Memurları Yasasının kamu iktisadi kuruluşlarının yapısına ve hizmet koşullarına uymayaca
ğı gerçeği çok önceden kabullenilmiş ve o yüzden de bu kuruluşların özel yasası çıkıncaya kadar genel bir ka
mu çalışanları düzeni oluşturulması amacıyla geçici maddeler yoluyla kamu iktisadi kuruluşları için sürek
liliği düşünülmeyen bir statü oluşturulmuştu. Oysa bu geçici statünün, kurumların bünyesine ne denli ters 
düştüğü ortadadır. Kâr amacına dönük kuruluşlarla, karşılıksız hizmet üreten kamu sektörü arasında hiz
met farklılığından doğan personel ve personelden de davranış farklılığı vardır. Ya da 657 sayılı Kanunun 
bu farklılığı boğmasından önce, bir farklılığın olması gerekirdi. 

Bankacılık bir disiplindir. Bu disiplinin özelliklerinden birisi de kişisel yeteneklerin başarıdaki büyük etki
sidir. Bu yetenekler, öğrenimle kazanılacak türden olmadığından, öğrenim ve kıdem sistemiyle başarılı bir 
bankacılık düzeni oluşamamakta, kişisel olarak yeteneklerini geliştirmiş olanlar da hızla özel sektöre kay
maktadırlar. O yolla devlet bankacılığının en büyük ve en köklü müessesesi olan TC Ziraat Bankası bir yan
dan kadro darboğazı, bir yandan katı bir hiyerarşik düzen ve bunun üstüne binen çok yoğun bürokratik 
işlemlere bağlı personel hak ve yükümlülükleri ile bankacılık hizmetlerini başarılı biçimde yürütmek bir ya-
na.nitelikli ya da niteliksiz yetiştirmeye çabaladığı her personeli kaçırıp, özel bankacılığın bir tür staj mües
sesi durumuna dönüştürmüştür. 

Bu durumdan kurtulmanın yolu, esnek ve bankacılığa uyan bir personel statüsünün oluşturulmasıdır. 
Bu statünün geç oluşmasının TC Ziraat Bankasının hizmet sunmak ve hizmet geliştirmek durumunda olduğu 
bu devrede meydana getireceği büyük sakıncalar dikkate alınarak, personele yeni bir atılım ve yeni bir ça
lışma gücü sağlayacak maddi olanaklar getirilmiştir. Bu olanaklar, 1 - 4 derece kadro için zaten yine de 
belli unvanlara erişmiş başarılı bankacıları kapsamakta, gerçekte banka bütçesine büyük bir yük de yükle-
memektedir. Diğer olanaklar ise, yönetmelik ve yönetim kurulu kararlarıyla nesnel değerlendirme ölçütleri
ne bağlanarak yetişmiş bankacının Türk köylüsüne hizmet etmesini sağlayacaktır. 

Genel gerekçede ayrıntıları ile belirlendiği üzere bankamn, yasası dışında Maliye adına tahsilat ve öde
meleri yapmak, Merkez Bankasının muhabirliğini yapmak, TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
ödemelerini yapmak gibi Devlet hizmeti niteliğindeki birtakım görevlerin daha düzenli ve zamanında yerine 
getirilmesi için personele yüklenen ek işlemlerin karşılığında kendilerine gerekli ödemelerin yapılabilmsi ve 
kaliteli eleman alınıp çalıştırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 8. — Bu madde ile tüm memur ve hizmetlilere ait görev ve sorumlulukların banka yönetim ku
rulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — TC Ziraat Bankasının ve bankacılık işlemlerinin özelliği nedeniyle ek maddelerdeki deği
şiklikleri getirmek zorunlu olmaktadır. 

Madde 10. — Geçici madde ile bankamn kaynaklarım bir ölçüde artırma amacı güdülmektedir. 
Madde 11. — Bu madde ile ziraat sanatları kredisinin kullandırılmasında kolaylık getirilmektedir. 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 
5 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/382) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/442 esas No. lu tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldtz 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4.5. 1976 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-73/07491 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 4 . 1976 
talihinde kararlaştırılan «3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun değişik 5 nci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye halen tarımsal karakter taşıyan bir ekonomik yapıya sahiptir. Ülkemizde faal nüfusun % 67'si 
tarımla meşgul olmakta, tarım kesimi gayri safi milli hâsılanın % 26,4'ünü ve ihracat gelirimizin de % 56'sı-
nı sağlamaktadır. Gerek 22 yıllık dönemi (1973 - 1995) kapsayan iktisadi kalkınma stratejisi, gerek Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı sanayileşmeye, doğru bünye vi bir değişmeyi; Türkiye'nin bir sanayi ülkesi haline 
gelmesini derpiş etmektedir. Böylece tarım kesiminde yaşayan fazla nüfus sanayi kesimine aktarılacak, bu
na mukabil tarım kesiminde modern teknoloji kullanılarak hem artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayacak, 
hem de şimdikinden çok daha fazla ihracat yapılmasını mümkün kılacak şekilde verim artışı sağlanmış ola
caktır. Görülüyor ki, Kalkınma Planımız tarımsal bünyemizde köklü ıslahat yapılmasını öngörmektedir. 

Tarım kesiminde üretim tam anlamıyla tabiat şartlarının etkisi altındadır. Tarımda üretim artışını sağ
lamak için ekim alanını genişletmek imkânı, hemen hemen kalmamış gibidir. Bu itibarla, tarım kesiminde 
üretim artışının sağlanması, daha yüksek seviyede bir üretim tekniği uygulamak ve entansif tarım işletme
ciliğine gidilmek suretiyle verimin artırılması ve üretimin tabiat şartlarına tabi olmaktan kurtarılmasıyla 
mümkün olacaktır. 

Yurdumuzda entansif tarım usulünün uygulanması, tarıma modern teknolojinin girmesi modern üretim 
tekniğinin uygulanmasına elverişli işletmeler meydana getirilmesi, bu alanlarda kendisini gösteren kredi ih
tiyacının karşılanmasına bağlıdır. 

Öte yandan, TC Ziraat Bankasının, 1976 yılında muhammen serbest kaynak ve imkânlarının % 2'si öz-
kaynaklardan, % 98 ise yabancı kaynak ve imkânlardan mürekkeptir. 

Banka görevini hemen hemen sadece mevduat kaynağından yararlanarak yapabilmektedir. Mevduata da
yalı olarak zirai kredi verme mecburiyetinde olan bankanın kredileme görevini başarıyla yürütebilmesi imkân 
dahilinde bulunmamaktadır. 

Ülkemizde, tarım kredisi vermekle görevlendirilmiş tek kuruluş olan TC Ziraat Bankasının, bu görevini 
layıkıyla yapabilmesi sermayesinin artırılması suretiyle, uzun vadeli ve ucuz maliyetli, bir kaynak olan özkay-
naklarının takviyesi ile mümkündür. 

Esasen Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen Bankanın faaliyetleriyle ilgili yıllık raporlarda Ziraat 
Bankasının kaynaklarının takviyesi ve sermayesinin artırılması hızumu üzerinde durulmaktadır. 

3202 sayılı Kanunun, 9 . 6 . 1965 tarih ve 629 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesi gereğince TC 
Ziraat Bankasının itibari sermayesi 1 500 000 000 liradır. 

31 . 12 . 1974 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 1 172 212 100 liradır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 259) 



— 6 

Bankanın 1967 - 1974 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibin
den geçtikten sonra bu yıllara ait kârların seımayeyc aktarılması halinde Bankanın ödenmiş sermayesi 
1 537 954 748 liraya ulaşacak ve bugünkü sermaye aşılmış olacaktır. 

Bu nedenle; Ziraat Bankasının nominal sermayesinin beş milyar liraya çıkarılması kaçınılmaz olmak
tadır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZ'IN TEKLİFİ 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 629 sayılı Kanunla değiş
tirilen 5 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş milyar liradır ve aşağıda yazılı unsurlardan 
teşekkül eder.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Er bakan 

29 . 4 . 1976 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakan» 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı Y. 
O. Asiltürk 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Milli Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı V. 
5. Öztürk 

Maliye Bakanı V. 
N. Menteşe 

Milli Eğitim Bakanı 
A. N. Eraem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakam V, 
G. Karaca 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. K. Demir 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda-Tarım ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
A. Doğru 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
S. Kılıç 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
L. Tokoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Köyişleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakam 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
JR. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Sanayi ve Teknoloji ve 22 . 11 . 1978 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/183, 2/382 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, ilgili Ticaret Bakanı, Bakanlık ve banka temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müza
kere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, tasarı ve teklifin aynı mahiyette olduğundan birleştiril
mesine ve müzakereye esas olarak da tasarımn ele alınması kararlaştırılmıştır. 

TC Ziraat Bankasının, plan hedefine uygun şekilde kredi düzenini yenilemesini, bu yenilemede gerekli 
kaynağın sağlanmasını amaçlayan, ayrıca bankada çalışanlara yeni sosyal güvenceler getiren kanun tasarısı
nın tümü uygun ve yerinde görülerek prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiş
tir. 

Bankanın anaamacını gösteren tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle çağdaş gelişmelere paralel olarak geniş 
halk kitlelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş tarımsal amaçlı üretici kooperatiflerinin, küçük ve orta tarım 
işletmelerinin, kamu kuruluşlarının plan hedefleri doğrultusunda yapacakları tarımsal faaliyetler bankaca 
desteklenmektedir. Ayrıca banka çalışmalarına özerklik getirilerek özel bankalarla rekabet edebilme imkânları 
sağlanmıştır. 

Ülkemizde kooperatiflerden gayri merkez birlikleri, rederasyonlar, konfederasyonlar gibi örgütler bulun
duğunu gözönüne alan Komisyonumuz (Tarımsal amaçlı kooperatiflerle) ibaresinden sonra «bunların üst ku
ruluşları», ibaresinin madde metnine ilavesini zorunlu görmüş ve 1 nci maddeyi bu şekliyle kabul etmiş
tir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle, 3202 sayılı Kanunun 629 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesindeki 
1,5 milyar liralık banka sermayesi, bankanın amacına uygun olarak tarım sektörünün kredi ihtiyacını kar
şılamak gayesiyle 5 milyar liraya çıkarılıyor. Ülkenin ekonomik durumu ve paramızın hızla değer kaybet
mesi neticesi bu miktarın Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılması Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

Tasarının çerçeve 3 ncü maddesiyle, 3202 sayılı Kanunun 11 nci maddesi değiştirilmek istenmektedir. Ta
rımsal amaçlı kooperatifler, ortaklıklar, küçük ve orta tarım işletmelerinin maddi teminat yetersizliği nede
niyle karşılaştıkları sorunları karşılamak gayesiyle banka tarımsal kredi kullandırırken karşılıklardan projenin 
geçerliliği ve kuruluşun güvenirliğini de güvence olarak almaktadır. 

Tasarının çerçeve 4 ncü maddesiyle, 3202 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi değiştirilmek istenmektedir. Ge
tirilen değişiklik bankanın Yönetim Kuruluna katılacak Genel Müdür Yardımcısı sayısının ikiden üçe çıkarıl
ması, bankanın tüm memur ve hizmetlilerinin kendi aralarından seçecekleri bir üyenin de Yönetim Kuruluna 
katılmasıdır. Tasarıda biçimlenen Teknik Genel Müdür Yardımcısının banka personelinin çalışma azim ve 
gayretine olumsuz yönde etki yapacağı düşüncesiyle madde metninden çıkarılması Komisyonumuzca uygun 
görülmüş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 5 nci maddesiyle, 3202 sayılı Kanunun 367 sayılı Kanunla değişik 33 ncü maddesinin 
1 nci fıkrası değiştirilmek istenmektedir. Getirilen yenilik, Genel Müdür Yardımcılarının sayışımı 4'ten 6'ya 
çıkarılmaktadır. Böylece genel yönetimin daha etkin kararlar alıp uygulama imkâm sağlanmış olmakta
dır. 

Komisyonumuz, çerçeve 4 ncü maddedeki yaptığı değişikliğe paralel olarak «Teknik Genel Müdür» iba
resini metinden çıkararak maddeyi kabul etmiştin 
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Tasarının çerçeve 6 ncı maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının çerçeve 7 nci maddesiyle, 3202 sayılı Kanunun 71 nci maddesi değiştirilmek istenmekte ve ban

ka personelinin statüsü belirlenmekte ve personele yeni bir atılım ve yeni bir çalışma gücü sağlayacak maddi 
olanaklar sağlanmaktadır. 

Bankanın Müdür, II nci müdür, müdür yardımcısı, amir, muhasebeci ve veznedar kadrolarında fiilen hiz
met gören personelinin kazanılmış hak aylıkları ile hizmet gördükleri kadronun karşılığı aylık arasındaki fark 
tazminat olarak ödenecektir. Komisyonumuz bu personel arasına «Şef»'in de katılmasını uygun görmüştür. 

Komisyonumuz, banka personelinin aylıklarının, günden güne ağırlaşan hayat pahalılığı ve mali yüküm
lülüklerin karşılanması gayesiyle •% 50 oranında artışını öngören tasarı metnini yeter görmeyerek bu oranın 
1% 75'e çıkartılmasını ve iki maaş tutarında verilmesi istenen teşvik priminin yalnız şube personeline değil 
tüm banka personeline verilmesini, keza yabancı dil bilen kambiyo elemanlarının aylıklarının ı% 25'ine ka
dar verilmesi istenen lisan priminin tüm banka personeline verilmesinin daha uygun olacağını dikkate alan 
Komisyonumuz maddeyi bu değişik şekliyle kabul etmiştir. 

Tasarının 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

Barbaros Turgut Boztepe 

Sözcü 
Ankara 

Cengiz Şenses 

Kâtip 
Bilecik 

Orhan Yağcı 

İstanbul 
Zeki Eroğiu 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Kütahya 
Ali İrfan Haznedar 
İmzada bulunamadı 

Sinop 
Alâettin Şahin 

Van 
îhsan Bedirhanoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esus No. : 1/183, 2/382 
Karar No. : 48 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

13 . 12 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun bazı madde* 
lerinıin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun değişik 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» ve ön havalesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu raporu Ticaret Bakanı, Maliye Bakanlığı ve Planlama Temsilcileri ile TC Ziraat Bankası Ge
nel Müdürünün de katıldığı toplantıda görüşüldü: 

1937 yılında çıkarılmış bulunan 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanununda yapılan tüm değişiklikler tarım
da karşılaşılan sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. 

Bankanın amaçlarını açıklayan 1 nci maddede yapılan değişiklikle çağdaş gelişmeye uygun biçimde üre
tici örgütlenmelere, kamu kuruluşlarına ve geniş halk kıitlelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ortaklıklara 
ağırlık verilmiş, kooperatiflerin, kamu kuruluşlarının, ortaklıkların ve çiftçilerin plan doğrultusunda yapa
cakları tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, çiftçilerin güçlü kooperatiflerin sağlayacağı olanaklardan yarar
landırılması tarımsal araç ve gereçlerin yerli üretiminin hızlandırılması ve çiftçilerin bunları aracısız ve uygun 
koşullarda almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Tarım ve tarımsal sanayi kesiminde üretici örgütlerin ve yerel yönetimlerin ağırlığının artırılması sure
tiyle tarımda üretimin çoğaltılması ve yönlendirilmesi hedef alınmaktadır. 

Kanun tasarısı ile getirilen değişikliklerden biri de TC Ziraat Bankasının kaynaklarını artırmaya yöne
liktir. Çiftçilerdn kredilerin yetersizliğinden yakınmalarının bir ölçüde azaltılabilmesi ve Banka Kanununun 
değişik 1 nci maddesinde belirtilen yeni işlemlerin yerine getirilerek uygulamada işlerlik kazanabilmesi için 
Bankanın yeni kaynak ve olanaklara kavuşturulması zorunlu görülmektedir. 3202 sayılı Kanunun serma
yenin artırılmasını öngören değişik 2 nci maddesi ve TC Ziraat Bankasının alacak ve borçlarına ilişkin ge
çici madde bu amaçla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 3 ncü maddesi ile, 3202 sayılı Kanunun 11 noi maddesi değiştirilmek istenmektedir. Bu deği
şiklikle Banka, tarımsal amaçlı kooperatifler, ortaklıklar, küçük ve orta tarım işletmelerinin maddi tazmi
nat yetersizliği nedeniyle karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla, tarımsal kredi kullandırırken projenin 
geçerliliği ve kuruluşun güvenilirliği ile düzenlenen projenin yaratacağı artırım olanaklarını da güvence olarak 
kabul etmektedir, 

Bu ekleme ile teminat silkintisi çeken işletmelerin daha rahat ve kolay kredi kullanma olanağı yaratılmış 
olmaktadır. 

Şimdiye kadar karşılıklar içerisinde yer almayan projenin teminat kabul edilmesi ilkesi de bu şekilde 
benimsenmiş bulunmaktadır. 

Bunlara ilaveten, «Tarımsal amaçlı kooperatifler veya bunların üst kuruluşlarının kefaleti konusu» da 
teminatlar arasına alınmakla, gerek bu kooperatiflere ve gerekse ortaklarına maddi teminat göstermeden 
de kredi açılması olanağı sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca bu maddenin son fıkrası ile karşılık alınması yönünden teminat çeşitlerine genişlik getirilecektir. 
TC Ziraat Bankasının işlevini gereğince yerine getirmesini sağlamak için üst yönetimin oluşum biçimi ve per
sonelin akçalı haklarında da çağdaş koşullara uygun yeni düzenlemeler getirilmiş; artan iş hacmi karşısında, 
genel yönetimin daha etkin ve çabuk kararlar alıp uygulayabilmesi bakımından Genel Müdür Yardımcıla
rının sayısı 6'ya, Yönetim Kuruluna katılacak Genel Müdür Yardımcısı sayısı ise 3'e çıkarılmıştır. 

Ayrıca, 3202 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesiyle bugüne kadar sade
ce Tarım. Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleriyle yapılan tarımsal kredi işlemlerine uygula
nan vergi, resim ve harç muafiyetinden diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının da ya
rarlanması düşünülmüştür. 

Banka personelinin akçalı haklarına ilişkin değişik 7 noi madde ile Bankanın tüm memur ve hizmetlileri
ne yaptıkları görev ve yüklendikleri sorumlulukla orantılı asgari bir gelir düzeyi sağlanması amaçlanmak
tadır., 

Memur ve hizmetlilerin akçalı haklarına ilişkin olaralk getirilen yenilikler, TC Ziraat Bankasının ulusal 
ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasını sağlayıcı ve personeli daha fazla çalışmaya yöneltiri ve dola
yısıyla Bankanın kârlılık ve verimliliğini artırıcı niteliktedir. 

Yasaya 9 ncu madde ile getirilen ek maddelerle de TC Ziraat Bankasının tarımsal kesimle ilgili kamu 
kuruluşları, Devlet Planlama Teşkilatı ve tarımsal amaçlı kooperatiflerle işbirliği içinde karar alması, ta
rımsal amaçlı kredilerdeki 150 000 liralık kredi açma yetki limitinin değiştirilmesinin Yönetim Kuruluna ta
nınması ile de özellikle yatırım kredilerinin kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşması amaçlanmaktadır. 

Yasanın 11 nci maddesi ile de, tarımsal sanayi konusunda ve Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatif
lerine ve çiftçilere 15 - 19 ncu rnaddelerde belirtilen kredilerin açılmasında, günümüzde bu girişimlerin ço
ğunluk kazanması nedeniyle bu tip kredi işlemlerinde sürat ve .kolaylık sağlanması yönüne gidilerek Ba
kanlık onayı kaldırılmaktadır. 

Yukarıda sayılan bu yenilikleri kapsayan Yasa tasarısı Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş, ancak ta
sarı ve tekliflerin getirdiklerinin daha ayrıntılı bir biçimde incelemek ve üyelere sunmak üzere 8.12.1978 
günlü toplantımızda 3 Komisyon üyesinden oluşan bir Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Anılan Komisyon, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunca düzenlenen metni esas alan raporunu 
ve önerilerini 12.12.1978 günlü toplantımızda Başkanlık Divanına sunmuştur. 
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Komisyonda görüşmelere Alt Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonunca hazırlanan metin esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun düzenlediği metnin 1, 2, 3 ve Tasarının 6, 8, 10, 11, 12, 13 
,ncü maddeleri aynen, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 4 ncü maddesi tasarı metninden ancak, bu metnin 5 nci 
bendinin üçüncü fıkrası «Maliye ve Ticaret Bakanlıklarını temsilen Yönetim Kuruluna katılacak üyelerin, 
yükseköğrenim görmüş, Bankanın sermaye ve diğer kaynaklarının en verimli biçimde kullanımını sağlaya
cak yeterliğe, bilgi ve deneyime sahip bulunmaları» şeklinde değiştirilerek, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 5 nci maddesinin ikinci fıkrasına 4 ncü maddede yapılan 
değişikliğe paralel olarak «biri teknilk olmak üzere» ibaresi eklenerek, ayrıca «Yasal engeller ve niteliği 
gereği devri mümkün olmayanlar dışındaki görev ve yetkilerini kısmen ya da tümü ile alt kademelere devri» 
ibaresi de hiyerarşiık düzeni ve koordinasyonu buzacağı düşüncesiyle metinden çıkarılarak ve madde bu de
ğişiklikle, 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 7 nci maddesinin (B) personel haklan paragrafının üçün
cü bendindeki hizmet güçlüklerinin giderilmesi amacıyla değişiminden sonra «görev kusurları saptananlar 
hariç Bankayı kazandırmak ve olumlu görev görmek yoluyla yararlı olan personele % 75 oranına kadar 
artırılarak» deyimi, personeli rasyonel çalışmaya özendirmek ve buna karşın görev kusurları saptananların 
bu haklardan yararlanmaması amacıyla, metne eklenerek, 

Aynı maddenin (B) fıkrasının 5 nci paragrafı, lisan bilgisinin saptanmasına açıklık getirmek amacıyla 
«yönetmelikle saptanacak sınav ile yabancı dil bilgisinin geçerliliği kanıtlanarak yabancı dil bilen eleman
larına aylıklarının % 25'ine kadar lisan primi» şeklinde değiştirilerek, 

Tasarının 9 ncu maddesine bağlı Ek Madde l'in üçüncü bendindeki «Kurul» sözcüğünden sonraki iba
renin, konuya açıklık getirmek ve Kurula katılacakların niteliklerini ve Kurul Başkanını belirtmek amacıyla 
«ilgili Bakanın başkanlığında Genel Müdürler düzeyinde görevli olduğu işleri yürütmek üzere yılda en az 
iki kez toplanır» şeklinde değiştirilerek, 

Aym maddeye bağlı Ek Madde 3'deki % 50 ifadesi bu miktarın fazla olduğu gerekçesiyle ,«% 25'ini» 
'şeklinde değiştirilerek, 

Tasarıyla 20 nci madde kaldırıldığından Kanun başlığı da buna uygun olarak değiştirilerek, 
Kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan :BaşkanJvekI!)t /Sözcü K&ttip 
Tekirdağ Aydın , İstanbul Trabzon 

Yılmaz Alpaslan Muharrem Sökeli Sevil Korum Ertoz Vahit Suiçmez 

Adana 
M. Kemail; KüçükıtepepMiiar 

İmza/da bulunamadı 

Adıyaman 
Abdurrahman Ünısaü 
İmzada bulıunıamaıdı 

AınJbaJtya 
Kaya Çakmakçı 

ArtMiırı 
Mehmet Balta 

ıBaMflesSır 
Necati Cebe 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

Müfit Bayraktar 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakfcato 
Orhan Çaneri 

Çorum 
Aslan Topçubaışı 

İmzada butaıajmadı 

Denlizi 
Emin Atıf Şohoğlu 

Eslldişshiiır 
Muhal liflkn 

İsmet Angı 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

İzmiir 
Süleyman Genç 

Kars 
Doğan Araslı 

KasJtamıonu 
Sabri Tığlı 

Kırkllardli 
Mıöhımıat Dedeoğlıu 

İmzada bulunamadı 

Mifle* Meclisi (S. Sayısı : 259) 



— 11 — 

Konya 
Yücel Akma 

Siirt 
M. Nebil Aktay 

Manâsa 
Sümer Oral 

(Sııvas 
AM Gürbüz 

İmzada büliumaıraadı 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Ordu 
Bilal Taranoğlu 

Tökürdağ 
Nihan İlgün 

* 
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(HÜKÜMETİN TEKLİFİ) 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — İ3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 1. —«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının anaamacı, tarımsal amaçlı kooperatiflerle, kamu ku
ruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel yönetim kurumları ve küçük tasarruf sahiplerinin birlikte ya 
da ayrı ayrı kurdukları her çeşit ortaklıkların, özelikle ve öncelikle küçük ve orta tarım işletmelerinin tarım
sal üretimlerine, pazarlanmasına tarımsal sanayiin ve bunlarla ilgili her çeşit girişimlerin kalkınma planı &• 
kelerine göre yürümesine ve gelişmesine gerekli ve elverişli kredileri düzenlemek, dağıtmak, denetlemek ve 
bu amaçların elde edilmesini güden teşekkülleri kurmak ve korumak, bu konular için kurulmuş ve kurulacak 
teşekkül, yapılmış ve yapılacak teşebbüslere gereği halinde katılmaktır. 

Banka, çalışmalarını tarımsal alanda yoğunlaştırmakla birlikte bu Kanuna dayanılarak düzenlenecek yönet
meliğe uygun her türlü bankacılık işlemlerini de yapar. 

Bankanın merkezi Ankara ölüp Türkiye içinde ve dışında gereği kadar şube açabilir. 
Banka, bu Kanuna ve bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, tüzelki

şiliğe sahip, çalışmalarında özerk, sermayesinin tamamı Devlete ait ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir ku
ruluştur.» 

MADDE 2. — 3202 sayılı Kanunun 629 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin 1 neti fıkrası aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

Fıkra : «TC Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş milyar lira olup aşağıda yazılı unsurlardan oluşur.» 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİS-
MÎSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3202 Sayıh TC Ziraat Bankası Ka
nununun 1 noi maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

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

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

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

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

MADDE 2. — 3202 Sayıh Kanunun 629 Sayılı MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Kanunla değrşik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa- Komisyonunun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş-
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. tir. 

«TC Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş mil
yar Uradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu karan ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

Bankanın sermayesi aşağıda yazılı unsurlardan 
oluşur.» 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

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

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Mîllet Meclisi (S, Sayısı : 259) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 3. — 3202 sayılı Kanunun 11 noi maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 11. —«TC Ziraat Bankası tanmsal kredi kullandırırken aşağıda belirtilen kaldıklardan yeteri kada
rım inanca olarak alır. 

1. Tanmsal amaçlı kooperatiflerle, kamu kuruluşun, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel yönetim kurum
lan ve küçük tasarruf sahiplerinin birlikte ya da ayn ayrı kurduktan tanmsal ortaklıklara özellikle ve ön
celikle küçük ve orta tanm işletmelerine; üretken nitelikte ve özellikle projeye dayalı orta ve uzun vadeli ya
tırım kredisi kullandınlabilmesi için, ortaya konulan artırım O-aııakları tutan, projenin geçerliliği ve kurulu
şun güvenilirliği, 

2. 15811 sayılı Kanun İle kurulan Tanm Kredi Kooperatîfleıü ve üst kuruluşlannın sorumluluğu, 
3. 2834 sayılı Kanun ile kurulan Tanm Satış Kooperatifleri ve üst kuruluşlannın sorumluluğu, 
4. Diğer tanmsal amaçlı kooperatiflerin kefaleti, 
5. Çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil kefaleti, 
6. Gayrimenkul ipoteği, 
7. Kanuni hükümlerin ve diğer mevzuatın elverdiği öCçüde iş, çift ve irat hayvanlan ile her türlü tanm

sal araç, gereç ve makinenin, toplanımijş ve toplanmamış ürünlerle işlenmemiş ve işlenmiş maddelerin rehnii, 
8. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hlisse senetleriyle benzeri taşınır değerlerin relini, 
9. Devletin ve yerel yönetim kurumlarının kefaleti, 

10. Yönetmelikte yer alabilecek diğer inancalar. 

MADDE 4. — 3202 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ve maddenin bölüm başlığı aşağıdaki biçinıde değişti
rilmiştir. 

Madde 30. — «TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu, 
1. Genel Müdür, 
2. Biri teknik olmak üzere, üç Genel Müdür Yardımcısı, 
3. Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca inha edilerek Bakanlar Kurula karan ile atanacak birer üye, 
4. Tanm Kredi Kooperatiflerince seçilecek bîr üye ile, 

Mille! Meclisi (S. Sayısı : 259) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — 3202 Sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — «TC Ziraat Bankası tarımsal kredi 
kullandırırken aşağıda belirtilen karşılıklardan yeteri 
kadarım inanca olarak alır. 

1. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların üst 
kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu iktisadi teşeb
büsleri, yerel yönetim kurumlan ve küçük tasarruf 
sahiplerinin kurdukları tarımsal ortaklıklara, tarıma 
dayalı ya da tarıma girdi, araç, gereç ve makine üre
ten sanayi ortaklıklarına, yukanda anılan tüzelkişi
lerin herbirinân aynı konularda kurdukları işletmele
re ve öncelikle küçük ve orta tarım işletmelerine, üret
ken nitelikte ve özelikle projeye dayalı orta ve uzun 
vadeli yatırım ve işletme kredileri kulîandınîabilmesi 
için; projenin geçerliği, kuruluşun güvenirliliği, orta
ya konulan artırım ve artırım olanakları, 

2. 1581 Sayılı Kanun ile kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

3 . 2834 Saydı Kanun ile kurulan Tarım Satış 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

4. Diğer tarımsal amaçU kooperatifler veya bun
ların üst kuruluşlarının kefaleti, 

5. Çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil 
kefaleti, 

6. Gayrimenkul ipoteği, 
7. Kanuni hükümlerin ve diğer mevzuatın elver

diği ölçüde iş, çift ve irat hayvanları ile her türlü 
tarımsal araç, gereç ve makinenin, toplanmış ve top
lanmamış ürünlerle işlenmemiş ve işlenmiş maddele
rin rehni, 

8. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetle* 
riyle benzeri taşınır değerlerin rehni, 

9. Devletin ve yerel yönetim kurumlarının kefa
leti, 

10. Yönetmelikte yer alabilecek diğer inanca
lar» d 

MADDE 4. — 3202 Sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi Ve maddenin böMim başkğı aşağıdaki hiçimde 
değişfcrr!iîmı'şiir. 

Madde 30. — TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
1. Genel Müdür, 
2. Üç Genel Müdür Yardımcısı, 
3. Maliye ve Ticaret Bakanhklannca inha edi

lerek Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak b'rer üye, 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — 3202 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi ve maddenin bölüm başlığı aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

Madde 30. — TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
1. Genel Müdür, 

2. Biri teknik olmak üzere üç Genel Müdür 
Yardımcısı, 

Mille? Meclisi (S. Sayısı : 259) 
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(Hükümetin Teklifi) 

5. Bankaların tüm memur ve hizmetlilerimn kendi arailanndan seçecekleri bir üyeden oluşur. 
Teknik Genel Müdür Yardımcısının yüksek teknik öğrenim görmüş ve planlama tekniklerini kullanabilen 

cek uzmanlık niteliklerine sahip olduğunu belirleyen lisans üstü bir uzmanlık sınavım geçirmiş olması şart
tır. 

Malîiye ve Ticaret bakanlıklarım temısüen Yönetim Ku'raîuna katıfecak üyelerin, maliye, iktisat ve hukuk 
dallarında yükseköğrenim görmüş, (Bankanın sermaye ve diğer kaynaklarının en verimli biçimde kullanımım 
sağlayacak yeterliğe, bilgi ve deneyime sahip buhınmalaırı gerekir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışın teki Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet süreleri üç yıl 
olup sürelerini dolduranlar yeniden atanabilirler ve seçflelbMrîer. ÜyeMk niteliklerini yitirenler atanmaların-
dakli usule göre süreleri dolmadan da değiştirilebilirler. Bunların yerine atananlar değiştirilen üyelerin süre
sini tamamlar. 

Personel temsilcisinin seçim 'biçimi Yönetim Kurulunca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 
Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar üye tamsayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde baş* 

kanın katıldığı görüş oyçokluğu sağlamış olur. 
Yazı, tutanak ve dosya işlerimi düzenlemek üzere Yönetim Kurulu emrinde bir büro bulunur. 

MADDE 5. — 3202 sayıh Kanunun 367 sayılı Kamınla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

Fıkra : «TC Ziraat Bankasını Genel Müdür temsil eder ve bu kanun ile yönetmelik hükümlerine göre 
bankanın çalışma ve yönetimini sağlar. Bankanın tüm memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel Mü
dürden alırlar. Genel Müdür, yasal engeller ve niteliği gereği devri mümkün olmayanlar dışındaki görev ve 
yetkilerini kısmen ya da tümüyle alt kademelere devredebilir. Genel Müdürün biri Teknük olmak üzere altı 
yardımcısı bulunur.» 

MADDE 6. — 3202 sayılı Kamunun 50 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
Fıkra : «TC Ziraat Bankasının tarımsal amaçlı kooperatiflerle üst kuruluşlarına ve çiftçilere kullandıracak-

ları her çeşit krediler banka muameleleri vergisinden muaftır. Bu k'redi işlemlerine ait alacak senetleriyle bu 
kredilere ilişkin tüm senet, kâğıt, belgeler ve kayıtlar, defterler ve hesap özetleri ve gayrimenkul ipotek ve 

MtUef Meclisi (S. Sayısı : 259) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

4. Tarım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir 
üye ile, 

5, Bankanın tüm memur ve hizmetlilerinin kendi 
aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur, 

Maliye ve Ticaret Bakanlıklarım temsîıen Y line
tim Kuruluna katılacak üyelerin, Maî'İye, İktisat ve 
hukuk dallarında yükseköğrenim görmüş, Bankanın 
sermaye ve diğer kaynaklarının en verimli biçimde 
kullanımını sağlayacak yeterliğe, tîiigâ ve deneyime 
sahip bulunmaları gerekir. 

Gene-î Müdür ve Genel Müdür Yaniımcıian dı
şındaki Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet süreleri üç 
yıl olup sürelerini dolduranlar yeniden atesıubüiriö? 
ve seçilebilirler. Üyelik niteliklerini yitirenler atan-
malanndaki usule göre süreleri dolmadan da değişti
rilebilirler. Bunların yerine atananlar değiştirilen üye
lerin süresini tamamlar. 

Personel temsilcisinin seçim biçimi Yösdisn Ku
rulunca düzenlenecek bir yönetmelikle beğen i r . 

Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar üye tam 
sayasının çoğunluğu ile alına". Oyların eşitliği halinde 
başkanın katıldığı görüş oy çokluğu sağlamış o'is-r. 

Yazı, tutanak ve dosya işlerini düzenlemek üzere 
Yönetim Kumlu emrinde bir büro bulunur. 

MADDE 5. — 3202 Saydı Kanunun 357 Sayılı 
Kanunla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«TC Ziraat Bankasını Genel Müdür temsil eder 
ve bu kanun ile yönetmelik hükümlerine göre ban
kanın çalışma ve yönetimini sağlar. Bankanın tüm 
memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel Mü
dürden ahrlar. Genel Müdür, yasal engeller ve nite
liği gereği devri mümkün olmayanlar dışındaki gö
rev ve yetkilerini kısmea ya da tümüyle alt kademe
lere devredebilir. Genel Müdürün altı yardımcısı bu
lunur». 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

ı (Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

3. Maliye ve Ticaret Bakaniüdarınca inha edile
rek Bakanlar Kurala karan ile atanacak birer üye, 

4„ Tarım • Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir 
üye, iiie 

I S, Bankanın tüm memur ve kizmettilerinûı ken
di aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur. 

Teknik Genel Müdür Yardımcısının Yüksek Tek-
{ rcik öğrenim görmüş ve planlama tekniklerini kulla

nabilecek uzmanlık niteliklerine sahip olduğunu be
lirleyen lisansüstü bir uzmanlık sınavım geçirmiş ol
ması şarttır. 

Maliye ve Ticaret Bakanlıklarım temsilen Yöne
tim Kuruluna katılacak üyelerin, Yükseköğrenim gör
müş, Bankanın sermaye ve diğer kaynaklarının en 
verimli biçimde kullanımım sağlayacak yeterliğe, bil
gi ve deneyime sahip bulunmaları gerekir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları dı
şındaki Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet süreleri 
üç yıl olup sürelerini dolduranlar yeniden atanabilir
ler ve seçilebilirler. Üyelik niteliklerini yitirenler atan-

} malanndaki usule göre süreleri dolmadan da değiş-
j tirilebilirîer. Bunların yerine atananlar değiştirilen üye

lerin süresini tamamlar. 
Personel temsilcisinin seçim biçimi Yönetim Ku

rulunca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 
Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar üye tam

sayısının çoğunluğu ile almır. Oyların eşitliği halinde 
s Başkanın katıldığı görüş oy çokluğu sağlamış olur. 

Yazı, tutanak ve dosya işlerini düzenlemek üze-
I re Yönetim Kurulu emrinde bir büro bulunur. 

MADDE 5. — 3202 sayılı Kanunun 367 sayıh 
| Kanunla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa-
j ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
i «TC Ziraat Bankasını Genel Müdür temsil eder 
j ve bu Kanun ile yönetmelik hükümlerine göre ban-
jj kanın çalışma ve yönetimini sağlar. Bankanın tüm 
| memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel Mü-
; dürden alırlar. Genel Müdürün biri teknik olmak 
| üzere altı yardımcısı bulunur.» 

E 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MiHet Meclisi (S. Sayısı : 259) 
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(Hükümetin Teklifi) 

menkul rehin işlemleri, damga, tapu ve noter harçları, banka maaıraeleleri vergisi diğer her türlü vergi ve rü
sumdan muaf olduğu gibi yine bu kredilere ilişkin borçlar hakkında icra makamları, kamu kuruluşları ve yargı 
orgarfan nezdinde yapılacak takip ve tahsile ilişkin her türSü tafep, tebliğ ve kararlar da tüm resini ve harç
lardan muaftır.» 

MADDE 7. — 3202 sayılı Kanunun 71 mci maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde : «A) PERSONEL REJÎMİ : 
TC Ziraat Bankası personeli Bankanın memur ve ^'zmetlîlerinden oluşur. 
Banka memuru deyimi asli ve sürekli görevlere devamlı görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmetli de

yimi ise bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve yardımcı hizmetleri yürütmekle yükümlü kılınan kişileri ifade 
eden 

Banka personeli bu Kanun ve Banka Yönetim Kuru «mca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine tabidir. 
Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, Yciîe&m Kurulu karan ile sözleşmeli olarak yerli ya da 

yabancı uzman çalıştırabilir. 

B) PERSONEL HAKLARI : . ' 
Banka personeline İktisadi Devlet 'Teşekkülleri •personeli hakkındaki hükümler uygulanır. 
Ancak; 

Bankanın müdür, II müdür, (müdür yardımcısı, amir, Muhasebeci ve veznedar kadrolarında fiilen hizmet 
gören personelline tahsil koşulu aranmaksızın ve başka görevlere atanmaları halinde kazanılmış hak sayılma
mak koşulu ile müktesep hak aylıkları ile hizmet gördükleri kadronun karşılığı aylık arasındaki fark, Yö
netim Kurulu kararı ile tazminat olarak, 

Banka personelinin aylıkları, banka hizmetlerinin gpl'ştlrjlmegj, mali yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kesimindeki bankacılık hizmetlerinin üstlenilme sinin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin giderilmesi 
amacıyla % 5ü oranında artırılarak, 

Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra 440 sayılı Yasa hükümleri 
saklı kalmak koşulu ile Banka personeline bir maaş tutarında, kârın artırılması veya zararuı düşürülmesi veya 
mevduatın çoğaltılması ya da tahsilatın artırılmasında etken olduğu Yönetmeîiğindeki kıstaslarla saptanan 
şube personeline buna ek olarak iki maaş tutarında teşvik primi, 

Yabancı dil bilen kambiyo elemanlarına aylıklarıma °/0 25'me kadar lisan primi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen ps e anele İşin çabukluğu ve işin riski nedenleriyle, bütçe 
yasalarında saptanan en üst yolluk tutarının iki katını «pmamak üzere belirlenen ücretler ve Bankanın acen-
tahğını yaptığı sigorta şirketlerinin işlemlerinde emeği geçen personeSine, tahsil olunan sigorta primlerinden 
pay, 

Ödenebilir. 

Millet Meclîsi (S. Sayısı ; 259) 



(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — 3202 Sayılı Kanunun 71 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 71. — «A) PERSONEL- REJİMİ : 
TC Ziraai Bankası personeli Bankanın memur ve 

hizmetlilerinden oluşur. 
Banka memuru deyimi asli ve sürekli görevlere 

devamlı görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmet
li deyimi ise bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve 
yardımcı hizmetleri yürütmekle yükümlü kılınan ki
şileri ifade eder. 

Banka personeli bu Kanun ve Banka Yönetim 
Kurulunca düzenlenecek yönetmeMk hükümlerine ta
bidir. 

Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, 
Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli olarak yerli ya 
da yabancı uzman çalıştırabilir. 

B) PERSONEL HAKLARI : 
Banka personeline İktisadi Devlet Teşekkülleri 

personeli hakkındaki hükümler uygulanır. 
Ancak : 
Bankanın Müdür, II. Müdür, Müdür Yardım

cısı, Amir, Muhasebeci, Şef ve Veznedar kadroların
da fiilen hizmet gören personeline tahsil koşulu aran
maksızın ve başka görevlere atanmaları halinde ka
zanılmış hale sayılmamak koşulu ile müktesep hak 
aylıkları ile hizmet gördükleri kadronun karşıhğı ay
lık arasındaki fark, Yönetim Kurulu karan ile tazmi
nat olarak, 

Banka personelinin aylıkları, banka hizmetlerinin 
geliştirilmesi, mali yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kesimindeki bankacılık hizmetlerinin üstîenil-
mesinin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin gideril
mesi amacıyla % 75 oranında arttırılarak, 

Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulun
ca onaylanmasından sonra 440 sayılı Yasa hükümle
ri saklı kalmak koşulu ile Banka personeline bir maaş 
tutarında, kârın arttırılması veya zararın düşürülmesi 
veya mevduatın çoğaltılması ya da tahsilatın artırıl
masında etken olduğu Yönetmeliğindeki kıstaslarla 
saptanan banka personeline buna ek olarak iki maaş 
tutarında teşvik primi, 

Millet Meclisi 
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(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — 3202 sayıh Kanunun 71 nci mad-
deki aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 71. — A) Personel Rejimi : 
TC Ziraat Bankası personeli bankanın memur ve 

hizmetülerinden oluşur. 

Banka memuru deyimi asli ve sürekli görevlere 
devamlı görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmetli 
deyimi ise bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve yar
dımcı hizmetleri yürütmekle yükümlü kılman kişileri 
ifade eder. 

Banka personeli bu Kanım ve Banka Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine tabi
dir. 

Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, 
Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli olarak yerli ya 
da yabancı uzman çalıştırabilir. 

B) Personel Haklan : 
Banka personeline İktisadi Devlet Teşekkülleri 

personeli hakkındaki hükümler uygulanır. 

Ancak : 
Bankanın Müdür, II nci Müdür, Müdür Yardım

cısı, amir, muhasebeci, şef ve veznedar kadrolarında 
fiilen hizmet gören personeline tahsil koşulu aran
maksızın ve başka görevlere atanmalan halinde ka
zanılmış hak sayılmamak koşulu ile müktesep hak 
aylıktan ile hizmet gördükleri kadronun karşıhğı ay
lık arasındaki fark, Yönetim Kurulu karan ile tazmi
nat olarak, 

Banka personelinin aylıklan, banka hizmetlerinin 
geliştirilmesi, mali yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kesimindeki bankacılık hizmetlerinin üstlenil-
mesinin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin gideril
mesi amacıyla görev kusurlan saptananlar hariç ban
kayı kazandırmak ve olumlu görev görmek yoluyla 
yararlı olan personele % 75 oranına kadar artırıla
rak, 

Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulun
ca onaylanmasından sonra 440 sayıh Yasa hüküm
leri saklı kalmak koşulu ile banka personeline bir 
maaş tutarında, kârın artırılması veya zarann düşü
rülmesi veya mevduatın çoğaltılması ya da tahsilatın 

(S. Sayısı : 259) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 8. — 3202 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde : 73 «TC Ziraat Bankasının yönelim ve denetim biçimi ,tarımsal kredi işlemlerüyle bu kanun hüküm
lerine göre yapmaya yetkili ve görevli bulunduğu diğer işlerde takip edeceği usuller, Bankanın merkez ve taşra 
örgütü ile örgüte ait görevler ve tüm memur ve hizmetlilere ait görev ve sorumlulukları Banka Yönetlim Ku^ 
ruhınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 9. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«Ek Madde 1. — Tarımsal kredi uygulamasında, eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratmak için bir Danış
ıma Kurulu kurulur. 

Danışma Kurulu; Ticaret, Gıda - Tanm ve Hayvancılık, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Teknoloji, 
Orman ve Yerel Yönetim bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatının ve tanımsal amaçlı kooperatiflerin 
merkez birliklerinin birer temsilcisinden oluşur. 

Kurul, görevli olduğu işleri yürütmek üzere yılda iki kez toplanır. 
Bu Kurulun çalışma esasları yönetmelikle saptanır.» 

«Ek Madde 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında belirlenen 150 000. 
liralık limit, TC Ziraat Bankasının tarımsal kredileri için, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 

«Ek Madde 3. — 3202 sayılı Kanunun 70 ncü mad d esimin 1 nci bendindeki 20 000 TL.'lık ümit, sandık 
bütçesinin yüzde ellisini aşmamak üzere, Banka Yönetim Kurulunca yükseltUebilir.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 259) 



— 21 — 

(Sanayi ve Teknoloji.ve Ticaret Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

Yabancı dil bilen elemanlarına aylıklarının % 
25'ine kadar lisan primi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen 
personele işin çabukluğu ve işin riski nedenleriyle, 
Bütçe Yasalarında saptanan en üst yolluk tutarının 
iki katım aşmamak üzere belirlenen ücretler ve Ban
kanın acenteliğim yaptığı Sigorta Şirketlerinin işlem
lerinde emeği geçen personeline, tahsil olunan sigor
ta primlerinden pay, 

Ödenebilir. 

MADDE 8. — 3202 Sayılı Kanunun 73 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştiriıhniştir. 

Madde 73. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 3202 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

Mitte* Meclisi 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

artırılmasında etken olduğu yönetmeliğindeki kıstas
larla saptanan banka personeline buna ek olarak iki 
maaş tutarında teşvik pirimi, 

Yönetmelikle saptanacak sınav ile yabancı dil bil
gisinin geçerliliği kanıtlanacak yabancı dil bilen ele
manlarına aylıklarının % 25'ine kadar lisan primi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen 
personele işin çabukluğu ve işin riski nedenleriyle, 
bütçe yasalarında saptanan en üst yoMuk tutarının iki 
katını aşmamak üzere belirlenen ücretler ve banka
nın acentalığını yaptığı sigorta şirketlerinin işlemle
rinde emeği geçen personeline, tahsil olunan sigorta 
primlerinden pay, 

Ödenebilir. 

MADDE 8. — 3202 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 73. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tarımsal kredi uygulamasın
da, eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratmak için bir Da
nışma Kurulu kurulur. 

Danışma Kurulu; Ticaret, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Tek
noloji, Orman ve Yerel Yönetim bakanlıkları ile Dev
let Planlama Teşkilatının ve tarımsal amaçlı koope
ratiflerin merkez birliklerinin birer temsilcisinden olu
şur. 

Kurul, ilgili Bakanın başkanlığında genel müdür
ler düzeyinde, görevli olduğu işleri yürütmek üzere 
yılda en az iki kez toplanır. 

Bu kurulun çalışma esasları yönetmelikle sapta
nır. 

EK MADDE 2. — 7129 saydı Bankalar Kanu
nunun 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında belirlenen 
150 000 liralık limit, TC Ziraat Bankasuun tarımsal 
kredileri için, Yönetim Kurlu kararı ile değiştirilebi
lir. 

EK MADDE 3. — 3202 sayılı Kanunun 70 nci 
maddesinin 1 nci bendindeki 20 000 liralık limit, san-
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(Hükümetin Teklifi) 

«Ek Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle konulan 
ek geçid 21 nci maddedeki (ek geçici 7 ve 9 ucu maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 13 ve 
14 ınoü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme 
yapılamaz) hükmü TC Ziraat Bankası personelli için uygulanmaz.» 

MADDE 10. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

Geçidi Madde — «TC Ziraat Bankasının Devlet destekleme alımları ve çeşitli kanun ve kararname ftröh 
kümleri gereğince Hazineden olan alacakları He Kamu İktisadi Kuruluşlarına açılmış bulunan kredilerden va
desinde tahsil edilemeyen alacaklar 31.12.1977 günü itibariyle, TC Emekli Sandığı adına Bankaca yapılan 
ödemeler sonucunda ilgili kurumdan tahsil edilemeyen alacaklar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle toplanarak bundan Bankanın TC Merkez Bankasına olan mevduat munzam karşılığı borcu düşülür, ka
lanı TC Ziraat Bankasına Hazinece aylık eşit taksitlerle ödenir. Bu mahsup işleminin yapılabilmesi ficin Banka
nın mevduat munzam karşılıklarından TC Merkez Bankasına olan borcunun Hazinece üstlenilmesi. Maliye 
Bakanlığının TC Merkez Bankasına vereceği 100 yıl vadeli ve faizsiz (Hazine bonoları ile sağlanır.» 

MADDE 11. — 3202 sayın Kamunun 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

EK MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 3202 Sayılı Kanuna 
Geçici Madde eklenmiştir. 

aşağıdaki 

GEÇtCÎ MADDE — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarmm 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

dik bütçesinin yüzde yirmibeşini aşmamak üzere, 
Banka Yönetim Kurulunca yükseltilebilir. 

EK MADDE 4. — 657 sayıh Devlet Memurları 
Kanununun 1897 saydı Kanunun 2 nci maddesiyle 
konulan ek geçici 21 nci maddedeki (ek geçici 7 ve 
9 ncu maddeler kapsamına giren personel ile ek ge
çici 12, 13, ve 14 ncü maddeler kapsamına giren per
sonele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında 
herhangi bir ödeme yapılamaz) hükmü TC Ziraat 
Bankası personeli için uygulanmaz. 

MADDE 10. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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(llükünîelin Teklifi) 

MADDE 12. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14 . 8 . 1978 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakam 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
S, Yıidiz 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Devlet Bakam 
M. Kılıç 

Devlet Bakam 
A. Sene) 

Adalet Bakam 
M. Can 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydmlı 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakam 
T. Köprülüler 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Sanayi ve Teknoloji Bakan: 
O. Alp 

İşletmeler Bakam 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Turizm ve Tanıtma Bakan: 
A. Coşkun 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam 
A. Topuz 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Gençlik ve Spor Bakam 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasanmn 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştin 

MADDE 13. — Tasarının 13 nctt maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

-..>... »o<i ...<.. 
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Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 284 
Toplantı : 1 

İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, C. Senatosu Artvin 
Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu, 
İstanbul Milletvekili Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 5 Arkadaşının; Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 2 6 . 4 . 1 9 6 1 Tarih ve 298 Saydı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (2 /685) 

Millet Meclisi Başkanhğuıa 

Seçimiörtin Temel Hütorriera vs Secmefaı Küıtülkferi HaıkltonidıaJkJi 26.4.1961 tarih ve 298 Sayılı Kanuna Bir 
Geçıicâ Madde EkliemmeısliırDe Dair Kanuni Teklifimiz İlişikte suinıulmıuşıtıuır. 

Gereği saygıyla arz ofaniur. 26.1.1979 

Isfiamlbul .Milleltivelkili 
İsmail Hakkı Tekinel 

İstanbul M'Metvekjli 
Tarhan Erdem 

C. S. Artvin Üyesü 
Recai Kocaman 

Yozgalt M!Me*veWi 
ö. Lütfi Erzurumluoğlu 

Adana MuMestvekılı 
Cevdet Akçalı 

Istoanlbul Miletfveikili 
Fehmi Cumalıoğlu 

Istalnlbull Miletlvökü 
Turan Kocal 

Totoaıt IMıMötivelkili 
Faruk Demirtola 

Kayseri MMetıvekili 
Turhan Feyzioğlu 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

G E R E K Ç E 

21 . 6 . 1978 tarihinde Millet Meclisi Başkam Sayın Cahit Karakaş'ın Başkanlığında siyasi partilerin grup 
başkanvekillerinin katıldığı toplantıda alınan karara göre kurulan (Seçim Kanunları ve İçtüzüğü İncelemek
le Görevli Partilerarası Özel Komisyon) tespit ettiği gündem ve yöntem içinde öncelikle seçim kanunları 
üzerimdeki çalışmalarım sürdürmektedir. 

Önemli konulardan biri seçmen kütükleri ve sandık seçmen listelerindeki herkesçe kabul edilen aksak
lıkların süratle giderilmesidir. 

Partilerarası Özel Komisyon; 

1. Seçmen kütüğünün düzenlenmesinin zorunlu olduğuna ve seçme hakkının kullanılmasında seçmenin 
oy kullanacağı yerin mahal itibariyle tespitinin gerektiğine, 

2. Seçmen kütüğünün düzenlenmesinde, denetlenmesinde ve kütük üzerinde yasalara göre, ölüm, seçme 
hakkının kaybı, seçme hakkımn kazamlması gibi yapılacak işlemlerde, sandık seçmen listelerinin hazırlanma
sında ve bunların merkezi seçmen kütüğüne uygunluğunun kontrolünde bilgi işlem tekniklerinden yararlanıl
masına, 



3. 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 
esaslara göre tanzim edilmiş ve halen geçerli olan Daimi Seçmen Kütüklerinin, 1973 yılı Mayıs ayının 2 nci 
Pazar günü yapılan yazım ve düzenleme işlemlerinde amaçlanan doğruluk ve güvenliğin yeterince sağlana
madığı ve bu 'ilk tespitlerden sonraki yıllık ara yoklamalarıyla mevcut yazım ve kontrol sistemine göre mü
kerrer yazımı çoğalttığı sonucuna varıldığından 1973 yılı Mayıs ayının 2 nci Pazar günü yapılan yazıma ve 
ondan sonraki yıllarda yapılan denetlemelere göre meydana gelen ve halen geçerli olan seçmen kütüklerinin 
tümünün iptaline, 

4. Geçici ve merkezi seçmen kütüğü düzenlenmesi, denetim ve kontrolü esasına dönülmesine oybirliği ile 
karar vermiştir. 

Diğer taraftan Partilerarası Özel Komisyon yürürlükte bulunan seçim yasalarındaki ittifak edilen konu
larda ilke kararları almış ve alınan bu ilke kararlarının ışığında bu yasalardaki değişikliklerin teselsülü boz
mayacak bir şekilde yerlerine monte edilmek üzere mukayeseli madde metni yapma çalışmalarına başla
mıştır. Bu değişiklikler en kısa zamanda tümüyle veya zarureti öncelikle gözönüne alınmak suretiyle Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Öncelik arz eden konularda yapılan değişikliklerin Şubat ayının başlangıcında Meclislerimize sunulması 
mümkündür. 

Ancak, bütçe kanunlarının meclislerde görüşülme süre, sıra ve usulleri açısından hazırlanan bu değişik
liklerin Şubat ayı içerisinde Meclislerimizde görüşülmesi ve kanunlaştırılmasının mümkün olamaması ihti
mali de mevcuttur, 

Yürürlükte bulunan 24 . 3 . 1973 günlü 1700 sayılı Kanunla Değişik Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı Kanunun 35 nci maddesine göre 1 Mart 1979 tarihinden Nisan 1979 
sonuna kadar halen geçerli ve yürürlükte olan aksaklıkları tespit edilmiş seçmen kütüklerinin denetiminin ya
pılması gerekmektedir. < 

Partilerarası Özel Komisyon bu sistemin değiştirilmesinde zaruret olduğunu tespit etmiş ve hazırladığı 
teklifin kanunlaşması halinde kanunlaşma tarihine göre denetimden önce veya denetimden sonra daimi seç
men kütüklerinin tümüyle iptalini uygun görmüştür. 

Bu nedenle, bu teklifin 1 Mart 1979'dan önce kanunlaşamaması halinde mevcut yasaya göre bu deneti
min yapılması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınacak, gereiksiz harcamalara ve işgücü kaybına sebep teşkil 
etmiş olacaktır. 

Muhtemel masraf ve işgücü kaybını önlemek ve Komisyonca hazırlanan teklifin zamanında kanunlaşa
maması halinde seçim yapılacak iller yerine bütün Türkiye'de denetim yapılmasını 1979 yılı için aynı israf ve 
işgücü kaybını tevlit edeceği düşüncesiyle ve bunu azaltmak amacıyla bu bir aylık sürenin bitmesinden 
önce yasanın Meclislerimizden çıkamaması haline mahsus olmak üzere bu denetlemenin seçim yapılacak ille
re hasren yapılması bir tedbir olarak uygun mütalâa edilmiştir. 

Yürürlükte bulunan seçim yasalarına göre 1979 yılı Ekim ayında C grubu illerinde kısmi Senato seçimi 
ve boşalan yerlerde Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili ara seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 

1977 yılında erken yapılan genel milletvekili seçimleri sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu kısmi Senato se
çimlerinin ve diğer ara seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı hususunu bugüne kadar ilan etmemiştir. Bu se
beple kısmi Senato seçimleri ve diğer ara seçimlerinin 1979 Ekim ayında yapılması gerektiğinin kabulünde 
bugün için kanuni bir sakınca mevcut değildir, 

Partilerarası Özel Komisyon seçmen kütüklerinin denetlenmesi ve süreleri açısından yasalar üzerinde yap
mış olduğu incelemede bir aylık bir süre için ertelemenin 1979 Ekim ayında yapılacak seçimlere etkisi ola
mayacağı tespit edilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanıyla yapılan görüşmeden aynı sonuç çıkartılmıştır. 
Başka bir deyişle seçmen kütüklerinin tanzimi esasına ait yapılan çalışmaların kanunlaşamaması halinde da
hi bu bir aylık seçmen kütüğü denetimi ertelemesinin Ekim 1979 tarihinde yapılması lazım gelen kısmi Se
nato seçimlerinin zamamnda yapılması bakımından hiç bir sakınca yaratmayacaktır. 
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Hazırlanan işbu kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu üyesi ve milletvekili olarak imzalanmak suretiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin kanun teklif etme hakkı usulleri içinde takdim olunmaktadır. 

Yürürlükte bulunan seçim yasalarına göre seçmen kütükleri denetiminin i Mart 1979 tarihinde başlayaca
ğı ve teklifin geçici hükümleri ihtiva ettiği gözönünde tutularak biran önce kanunlaşması amacıyla Yüksek 
Meclise sunulmuştur. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/685 
Karar No. : 81 

6.2. 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul 
Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu, İstanbul Milletvekili Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve 5 arkadaşının, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 
sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katıl
masıyla Komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Halen yürürlükte bulunan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun değişik 
35 nci maddesine göre Nisan 1979 sonuna kadar halen geçerli seçmen kütüklerinin denetim'inin yapılması ge
rekmektedir. 

298 sayılı Kanunun diğer hükümlerinde olduğu gibi seçmen kütükleri ile ilgili hükümlerinin de değişti
rilmesi için çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalar sonuçlandığı takdirde halen geçerli seçmen kü
tükleri hükümsüz sayılacağından bu konuda yapılacak denetim de gereksiz kalacaktır. 

Seçmen kütükleri ile ilgili çalışmalar sonuçlanmadığı takdirde ise, bir aylık erteleme 1979 yılı Ekim ayında 
yapılacak seçimleri etkilemeyeceğinden seçmen kütüklerinin denetimini bir ay erteleyen teklif, Komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Antalya 

Galip Kaya 

Sözcü 
Kahramanmaraş 
M. Yusuf Özbas 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Kastamonu 
/. Hilmi Dura 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI TE-
KİNEL, C. S. ARTVİN ÜYESİ RECAİ KOCA
MAN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FEHMİ CU-
MALIOĞLU VE TURAN KOCAL, KAYSERİ MİL
LETVEKİLİ TURHAN FEYZİOĞLU VE 5 ARKA

DAŞININ TEKLİFİ 

Seçimlerin Temel Bükümleri ve Seçmen (Kütükleri 
Hakkındaki 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Kanuna 
(Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanuna aşağıda yazılı bir geçici madde ek
lenmiştir, 

Geçici Madde — 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Ka
nunun 24.3.1973 tarih ve 1700 sayılı Kanunla de
ğişik; 35 ve müteakip maddelerine göre bütün Tür
kiye'de 1979 yılının Mart ve Nisan ayları içinde ya
pılması gereken seçmen kütüklerinin denetimi bir ay 
ertelenmiştir. Bu denetim işlemi 1979 yılına münhasır 
olmalk üzere sadece Cumhuriyet Senatosu üçte bir 
yenileme seçimlerinin yapılacağı C Grubu illeri ile 
boşalan Cumhuriyet Senatosu üyelikleri ve milletve
killikleri için ara seçimi yapılacak illerde yapılır. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
lar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmem Kütükleri 
Hakkındaki 26.4,1961 Tarih ve 298 Sayılı Kanuna 
[Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

- Teklifin 1 nci maddesi aynen fca-

MADDE 2. 
bul edilmiştir.: 

Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

IMADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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