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İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutamak öaeti 

II. — (Jölen kâğıtlar 

III. — Yoklaima 

IV. — Başkanlık Divanının 
Kurula sunuşları 

Sayfa 
446 

447 

447 

(Jenel 
447,461 

1. — Bitlis Üyesi Kâmran İnan'm, 
Türkiye'den geçirilmesi öngörülen İran -
Federal Almanya doğal gaz 'boru hattına 
dair gündem dışı demeci ve Dışişleri Baka
nı Turan Güneş'in cevabı, 447 :449 

2. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm, 
Adalet Bakanı Şevket Kazan'm af konu
sundaki beyanlarına dair gündem dışı de
meci ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'm, 
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm ve 
29.1.1974 tarihli 23 ncü Birleşimde Go-
mel Zikna Şirketinin zeytinyağı skandalı-
na dair Malatya Üyesi Hamdi Özer'm 
gündem dışı demeçlerine cevabı. 449:456 

3. — Urfa Üyesi İbrahim Halil B alkış" 
in, kuraklığa maruz kalmış Güneydoğu il
lerindeki çiftçilere yapılması gerekli yar
dımlara dair gündem dışı demeci, 456:458 

Sayfa 
4. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 

ucuz fiyatla petrol satın almamız karşılı
ğında Suudî Arabistan'ın, Mukaddes Enıa- • 
netleri isteyeceği yolundaki habere dair 
gündem dışı demeci. 458 

5. — Sosyal İşler Komisyonu Başkan
lığının, komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi (3/413) 458. 

6. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi (3/405) 458:459 

7. — Tarım - Orman - Köyişleri Komis
yonu Başkanlığının, komisyonlarının görev 
bölümüne dair tezkeresi (3/414) 459, 

8. — Dışişleri Turizm ve Tanıtına Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının 
görev bölümüne dair tezkeresi (3/406) 459 

9. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının görev bölümüne dair tez
keresi (3/407) 459 

10. — Sayın üyelerden bazılarıma izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/415) 460 

11. — Anayasa Mahkemesine bir yedek 
üye seçimi. " 460 
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Sayfa 
12. -— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Turgut Gülez'in, Anayasanın 78 nci mad
desi muvacehesinde Bolu Çimento Fabri
kası İdare Meclisi Reisliği sıfatiyle sena
törlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayaca
ğına, dair, İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 
önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanı
nın 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Tem
muz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 460 

13. — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere seçim. 461:468 

V. — Grörüşülen üsler 460 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Aralık 1972 ve Ocak, Şu
bat 1973 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu (5/9) (S. Sayısı : 
261) 460 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 10-. 5 . 1972 tarih ve 15561 sa
yılı Kararı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sa
yılı raporu (Cumhuriyet Senatosu : 4/131) 
(S. Sayısı : 279) 460 

3. — Niğde Milletvekili eski Gümrük 
ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Dilek
çe Karma Konvsvonu Genel Kurulunun 
23 . 2 . 1973 tarihli ve 144 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 17458 No. lu M. Nuri 
Al tay'a ait kararın Genel Kurulda görül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko-

9ayfa 
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/133) 
(S. Sayısı : 294) 

4. — Kütahya Milletvekili eski Maliye 
Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma. Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 
tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5873 sayılı, Şevket Bozkurt'a, 5878 
sayılı Şef ika Sertkan'ıa, 5879 sayılı Nuriye 
Karabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet 
Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 
sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 sayılı 
Falnıa Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia 
Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüze, 5886 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet 
Eray'a, 5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 
sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat 
Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a, 
ve 5893 sayılı Asiye Unsaldı'ya, ait karar
ların Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru (C. Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 
314) 

VI. — Sorular ve cevaplar 

460 

461 

462 

462 A) Yazılı Soru ve cevabı 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 

Talat Doğanın, 2 sayılı Kanun hükmün-
leki kararname ile Lise ve Meslek okulla
rını bitirenlere dair soru önergeai ve Mali
ye Bakanı Deniz Baykal'm, yazılı cevabı 
(7/181) 462:464 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı an
laşıldığından ; 

12 . 2 . 1974 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,01'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 

İskender Cenap Ege Azmi Erdoğan 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

446 — 



C. Senatosu B : 28 12 . 2 . 1974 O : 1 

II. G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Teklif 
1. •—• Cumhuriyet Senatosu Kaıs Üyesi Sırrı 

Atalay'm, Cumhuriyet Senatomu İetü;:a£'ünün 

171 nci maddesine bir fıkra ve bu İçtüzüğe bir 
geçici madde eklenmesine dair İçtüzük teklifi 
(2/67) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Oamlıoa (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokla ma ya pil di.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayın İnan, buyurunuz. 1. — Bitlis üyesi Kâmran İnan'ın, Türkiye' 
den geçirilmesi öngörülen, İran - Federal Alman
ya doğal gaz boru hattına dair gündem dışı de
meci ve Dışişleri Bakma Turan Güneş'in cevabı. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimlerden birikmiş 
Gündem dışı söz taleplerine müsaade edeceğim. 
Yalnız, sayın üyeleulen istirhamım görüşmele
rini Gündem 'dışı görüşme hudutları içerisinde, 
kısa yapmalarını istirham •ediyorum. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, 

FİKRET GÜXDOĞAN (İstanbul) 9İ •: ay m 
Başkan, bir hususu 'arz edeceğim. Bu komisyon
larda açıklanan üye İliklerin seçim maddesi Büt
çe Komisyonuna üyelikleri de kapsıyor. 

BAŞKAN — Gündeme geçtiğimiz zaman arz 
edeceği m ef endim. 

Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Sayın 
Kâmran İnan, İran - Federal Almanya tabiî gaz 
boru hattı hakkında gazetelerde çıkan haber
ler üzerine Gündem dışı bir söz talep etmişler-
dii\ 

Eski Dışişleri Babanı Sayın Halûk Bavul
ken, petrol konusunda 24 Ocak 1974 günü Ana
dolu Ajansına verdiği yazılı beyanatın son kıs
mında memleketimizin güneyinde İran'dan baş
layıp Türkiye üzerinden Yunanistan ve Yugos
lavya vasıtasıyla Batı Avrupa'ya, ya da doğru
dan doğruya İskenderun'a ulaşacak tabiî gaz 
boru hattı projesine ele 'değinmiş ve bu projenin 
tahakkukunun dost ve müttefik İran ile mem
leketimiz arasındaki işbirliğinin yeni ve çok 
önemli bir halkasını daha teşkil edeceğini ifa
de etmişti. 

Yetkili bir şahıs tarafından yapılan ve tabi
atıyla müspet yankılara yol açan bu beyanatın 
yayınlanmasından beş gün sonra, 3'0 Ocak ta
rihli Milliyet Gazetesinde Köln mahreçli şöyle 
bir haber çıktı; 
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«Federal Almanya Ekonomi Bakanı Fride-
richs'rn St Moritz'de tatil yapmakta bulunan 
inan Şahı ile yaptığı özel görüşmelerden sonra 
Türkiye'den geçirilmesi öngörülen doğal gaz 
boru hattının Rusya'dan geçirilmesi kesinlikle 
saptanırken Almanya'nın iran'da 22 büyük pro
jeyi gerçekleştireceği ve bunları finanse edece
ği de bildirilmiştir. 

Ankara'da yapılan resmî beyanatın uyandır
dığı memnuniyet, yerini, beş gün ara ile Bonn' 
da yapıldığı bildirilen resmî açıklamanın yarat
tığı hayal kırıklığına bırakmıştır. Oysa, St, Mo-
ritz'te yapılan 'görüşmeler yeni bir durum olma
yıp, daha önce başlamış temasların devamından 
ibaretti ve bu Sayın Bayülken tarafından bili
niyordu veya bilinmesi lâzımdı. Gerçekten, 31 
Ekim - 3 Kasım 1973 tarihleri arasında Mosko
va'ya resmî bir ziyarette bulunan Federal Al
manya Dışişleri Bakanı "VValter Schell'in diğer 
meseleler arasında tabiî gaz konusunda İran, 
Sovyetler Birliği, Federal Almanya arasında 
bir üçlü anlaşmaya gidilmesi hususunu ıSovyet 
yetkilileri ile görüştüğü, o zaman sızan haber
lerden anlaşılmaktaydı. 

Kaldı ki, NATO Konseyinde yürütülen da
nışma tatbikatı çerçevesinde Herr Schell'in Mos
kova seyahati hakkında müttefiklere bilgi veril
miş olması gerekir. Bu malûmat verilmiş ve ta
biî gaz üçlü anlaşması zikredilmiş ise, Dışişleri
miz ne gibi bir değerlendirmeye tabi tutmuş ve 
ne gibi teşebbüslerde bulunmuştur? 

Aynı mevzuda bir haber. Su d Deutsche Zei-
tung Gazetesinin 29 Ocak tarihli nüshasında 
çıkmıştır. Haberde; İran'ın Sovyetler Birliği 
üzerinden göndereceği tabiî gazla ilgili müza
kerelerin Ruhr Gas AG ile National Iraman Gas 
Corporation (Iran Millî Gaz Şirketi) arasında 
sürdürülmekte bulunduğu, yılda 13 ilâ 2(1 mil
yar metreküp gaz naklini öngören 25 - 30 yıl sü
reli bir anlaşmanın bahis konusu olduğu bildi
rilmektedir, 

Değerli arkadaşlarım, 
Meseleyi yüksek huzurlarınıza getirişimizin 

sebebi, her yönü ile son derece önemli bir mev
zuda Sayın Dışişleri Bakanının bizleri ve Türk 
kamuoyunu aydınlatması lüzumudur. Yapılan 
açıklama ve verilen haberlere rağmen biz, tabiî 
gazın iskenderun'a git irilip sıvılaştırılması pro

jesinin tahakkuk şansını muhafaza ettiği inan
cındayız. Proje, mevcut bütün alternatifler ara
sında en güvenilir ve ekonomik olanıdır. Bun
dan daha önemlisi, tabiî gazı verecek uıemleket 
dost ve müttefikimiz İran'dır. Yalnız, OENTO 
ve RCD (Bölgesel Kalkınma Teşkilâtı) çerçeve
sinde değil, bunların ötesinde ve üstünde Iran 
ve tarihî dostluk ve işbirliği bağlarımız mevcut
tur. Bu tarihî bağlar en kuvvetli ifadesini Şe-
hinşah hazretlerinin memleketimiz hakkında 
besledikleri ve her vesile ile izhar ve ispat et
tikleri kardeşlik hislerinde bulmaktadır. Bu 
hislere olan güvenimiz, her türlü ekonomik de
ğerin üstündedir. 

Gazı alacak ve finansmana katılacak Devlet 
;se, Federal Almanya'dır. Bu memleketle de 
NATO'yu Avrupa Ekonomik Topluluğunu aşan 
dostluk bağlarımız vardır. Federal Almanya' 
"Miı iktisadî ve siyasî mülâhazalarının ağırlığı 
ne olursa olsun, bizi, millî menfaatlerimizi ter-
",:h etmesi için pek çok sebep bulunmaktadır ve 
bu sebepler tek taraflı değildir. 

Konunun sadece bir prestij zaviyesinden 
alınmayıp, Hükümetçe üzerinde" lâyık olduğu 
ehemmiyetle durulması, kamuoyumuzun bu mese
l d e k i hassasiyetinin dile getirilerek İran ye 
Federal Almanya nezdinde gerekli teşebbüste 
bulunulmasını ümit ve temenni ederiz, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakam Sayın Turan 
Güneş. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli se
natörler; 

Sayın 'Senatör, Inan'ııı İran'dan Avrupa'ya 
götürülecek olan tabiî gaz boru hattı ile ilgili 
hassasiyetine huzurunuzda teşekkür ederini. 

Filhakika, bu konuda basma yansımış bâzı 
haberler mevcuttur. Boru gaz naklinin Sovyet 
Rusya üzerinden Almanya'ya yapılması yolun
da henüz tam kesinlik kazanmamış olmakla be
raber bir projenin düşünüldüğü malûmdur. Bun
dan ayrı veya bunun tamamlayıcısı olarak baş
ka bir gaz boru hattının Tüıkiye'den geçirile
rek Avrupa'ya isalesi üzerinde de çalışmalar 3Ta-
pılmaktadır. Bu konuda Hükümetiniz gerekli 
teşebbüsleri ve temasları yürütmektedir. 
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Bugün için söyleyebileceğini:, bu teşebbüsle
rin ciddî bir şekilde yürütüldüğü ve iyi sonuç
lar alınmasının beklendiğidir. Halen bu konuda 
yapılan girişimlerin üzerinde daha fazla bilgi 
verememekten dolayı üzgünüm,; fa'kat ıSaym 
tnan'm daha başka bilgiyi şimdilik istemeyece
ğini, 'kendisinin de tahmin edebileceği sebepler
le' zannediyorum. 

Bu konuda iyimser olmak için çok kuvvetli 
sebepler vardır; bilindiği gibi 'bunda iki imkân 
yahut iki ihtimal derpiş edilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi, Türkiye üzerinden ge
çecek bir gaz boru 'hattının Türkiye toprakların
dan Balkanlara, Yugoslavya'ya ve İtalya'ya, Al
manya'ya kadar uzanması söz konusudur yahut 
bu gazın İskenderun'a getirilerek, sıvı hale ge
tirilmesi de söz konusudur. 

Bu projelerden hangisinin daha ekonomik, 
verimli olduğu üzerinde, yalnız, Türk Hüküme
tini ilgilendirmeyen yahut Türk Hükümetiyle 
başkalarını da ilgilendiren temaslar, girişimler 
sürdürülmektedir. 

Bu konuda iyimser olduğumu yine belirtece
ğim mâruzâtım 'bundan ibaret olacaktır. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

2. — Tekirdağ Üyesi Cemal T arlan'm, Ada
let Bakanı Şevket Kazan'in af konusundaki beyan
larına dair gündem dışı demeci ve Adalet Baka
nı Şevket Kazan'in; bu Birleşimde Tekirdağ Üye
si Cemal Tarlan'ın ve 29 . 1 . 1974 tarihli 23 ncü 
Birleşimde Gomel Zikna Şirketinin zeytinyağı 
skandalına dair Malatya Üyesi Hamdı Özer'in 
gündem dışı demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Sayın Cemal Tarlan af konusunda Sayın 
Adalet Bakanının yaptığı iki konuşma hakkında 
gündem dışı söz talep 'etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Adalet Bakanının geçen hafta sonunda 

Bolu ve İzmit'te cezaevlerini ve adliyeyi teftiş 
ettikten sonra tutuklular Önünde af konusu ile 
ilgili yapmış oldukları konuşmaları müteakip te
levizyon ve radyolar kamuoyuna intikal ettirmiş 
bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, af konusu-'halikında 
bu birbirini takip eden konuşmalardaki, evvelâ 
Adalet Bakanlığı geleneklerine ve bilhassa kanun 
yapma tekniğine ters düşen noktaların mevcudi
yeti tahmin ederim ki, benden başka diğer de
ğerli senatör arkadaşlarımın da dikkat nazar
larını çekmiştir. 

Ancak, bunların ne olduğunu gösterebilmek 
maksadıyle radyo, televizyon bültenlerinden ay
nen çıkarttığım hu konuşmaları kamuoyuna açık
lanan şekliyle yüksek ıttılalârma tekrar intikal 
ettirmekte fayda mülâhaza eylemekteyim ve bu 
maksatla da metinleri kısa olduğu için aynen 
takdim edeceğim. 

Sayın Bakanın 9 . 2 . 1974 tarihinde Bolu 
Cezaevinde yaptığı kısa konuşmada aynen şöyle 
demişlerdir : 

Tutuklulara karşı konuşmacı şu cümlelerle 
başlamıştır : 

«Hepinizin tahliyesi için çaba sarf ediyoruz, 
en geç bu ay sonuna kadar cezaevleri 'boşaltılacak
tır.» 

Sayın Bakan bu konuşmayı yaptıktan sonra 
kendi dairei intihalbîleri olan İzmit'e geçmişler ve 
orada yine gerekli teftişleri yaptıktan sonra ikin
ci bir konuşma yapmışlardır. Bu konuşma da ay
nen şöyle muhterem arkadaşlarını : 

«Adalet Bakanı Şevket Kazan af konusu esas
larının belli olduğunu belirterek kanunun Mart 
ayı içinde çıkmasına çalışıyoruz dedi.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmalarda 
af tasarısının kanuniyet kesbetmesi tekniğine ters 
düşen tarafın tavzihini Sayın Bakandan rica et
meden önce şahsen çok önemli gördüğüm bir nok
taya temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, af konusunun yalnız 
cezaevlerindeki tutukluları değil, onların dışarı
daki ana, baba, akraba ve taallûkatını da çok 
yakından ilgilendiren ciddî ve o derece hassas 
'bir konu olduğu şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, şüphe yok ki af, Sa
yın Bakanın ifade ettikleri gibi kader kurbanla
rına tanınacak bir şanstır; ama bunu ancak Mec
lislerimiz atıfet duygularıyle ele aldıkları ve ke
sin karara bağladıkları takdirde geçerli olabilir 
ve yine şüphe yoktur ki, muayyen ölçü ve cid
dî görülecek sakıncalar haricinde böyle bir af
fın karşısında olalbileeek ne bir parti, hattâ ne de 
'bir parlamentere raslamak, bu sakaf altında 
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mümkün değildir. Bendeniz salisen bu 3Ieelisle-
rin çıkaracağı af kanununu tehalükle beklemek
te ve bu genç re irili ufaklı vatandaşların hangi 
ölçülerde ise hürriyetlerine kavuşmalarını bekle
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım hal böyleyken Sayın 
Adalet Bakanının bilhassa tutuklular karşısında 
Bolırda 9 . 2 . 1974 tarihinde yaptıkları konuş
malarında af konusunda bu ayın, yani Şubat 
ayının 'sonuna kadar cezaevlerinin boşaltılacağını 
YO ertesi gün de ve herhalde yapılan bir ikazla 
olacak, affın Mart ayı içinde çıkmasına çalışıla
cağını söylemek suretiyle birinci konuşmasını tas
hihe çalışması yalnız tarafımdan değil, birçok de
ğerli senatör aıkadaşiarını tarafından da ve hat
ta dışarıdaki vatandaş]ar tarafından da hayretle 
ve ibretle karşılanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hapishanelerin ken
dilerine has psikolojisi vardır. İçeridekilerin en 
hassas taıaflau hüriyetlerine kavuşmaları ile il
gili konuıardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Bolu Cezaevin
deki itııtuklularm evvelâ bu ayın yani Şubat ayı
nın sonuna kadar cezaevlerinin boşaltılacağını İm-
sin olarak ifade eden bir Baka?"1 hem de Adabst 
Bakanı karşısında hissettikleri sevinci ve benlik 
lerini saran ruh haletlerini ve arkasından, bir 
gün sonra tashihen yapılan ve affın Mart ayında 
çıkmasına çalışılacağına dair aynı Bakanın İz
mit'teki beyanlarından sonraki inkisarlarını lüt
fen tahayyül ediniz ve değerlendiriniz, 

Muhterem arkadaşlarım, vazifeye başlıyalı he
nüz bir ayı bulmayan Sayın Adalet Bakanı için 
böyle bir durum içine düşürülmesi talihsizliktir. 
Kendilerinin Millet Meclisine ilk defa girdlğni 
biliyor ve hukuk tahsilini yeni bitirdiklerini de 
dışarıdan duyuyoruz. («Xe olmuş, ne olur, mani 
mi?» sesleri, C. H. P. sıralarından) Xe olursa 
olsun. Tamam... Ne olursa olsun, i (d H. P. sı
ralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, müsa
ade ediniz efendim. 

CEMAL TASLAN (Devamla) — Sizin söy
leyeceklerinizi ben de söylüyorum. Ne olursa ol
sun. Adalet Bakanlığı gibi mesuliyeti: bir ma
kam için bir tercih yapılmıştır; kanşılamaz.. Çün
kü bu makama getirenlerin takdir hakkıdır, Bu
na biz ne karışabiliriz, ne de bir şey söyleyebili
riz. Elbette doğru; ama önemli olan bir başka 

nokta, var. Bu da. deruhte, edilen hizmetin neza
ket ve ağırlığı nispetinde dikkatli, ihtiyatlı A e 
saygılı davranılmasıdır. Nitekim Adalet Baka
nı af ile ilgili bu konuşmalarını yapıncaya kadar 
kendilerinin bir alışkanlığından kurtulamamış 
elmaları ile İlgili birtakım söylentiler de çıkmış
tı. Biz bunlara kulak vermedik; ama bu söylen
tiler bugün itasına İntikal etmiş bulunmaktadır, 
muhterem arkadaşlarım 12 . 2 . 1974 tarihli, ya
ni bugünkü bir L-tanbul gazetesinde, ki İni ha
berin yalnız manşetini vermekle iktifa edeceğim: 
«Adalet, Bakanı hapishanelerde gezici vaizlik ya
pıyor.» Haber bu. (C. II. P. sıralarından «Na
sihat etmek vaizlik mi yani?» '.sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bir- Adalet Baka
mın için böyle Vr Jraüomn ist 

lış verilmiş olması 
neşriyat kar 
Yanlışlığı üz 

ogru. ister yan-
üzüeüdür. ilgililerin bu 

ında haberin doğruluğu veya 
.ne edileceklerini ve • süratle ka-

vunu avdııdataeakhuını haklı olarak bek
liyor ve İm bahsi buı 
zuuileikrili kısma tel 

sta mmtalaya: 
ar gecivorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Adalet Ba
kamım Bnu ve İzmit'te cezaevleri tutukluları 
karşısında yaptıkları konuşmalar kanun yapına 
tekniği açrsından değerlendirildiği zaman, af
fın sanki Adalet Bakanı tarafından çıkarılaeak-
ITLI'.Ş gibi bir havası kimsenin gözünden kaçma
mıştır. Ancak Sayın Bakansın, «Cezaevlerini bo
şaltacağız»' demem böyle bir kasıtla hareket et
tiğini sanmıyoruz. Bunda yeni ve düşünmedi
ği bir zamanda Bakan olmanın rmü ve heyecanı 
var dut 

EAMDİ ÖZEIÎ fMalatya) — Ayıp yahu. 
CEMAL TABLAN (Devamla) — Yoksa, Sa

yın Bakaııın Meclislere karşı saygılı olması lâ
zım geldiği inancından ve diğer kanun taoaısla
rı gibi trp kanunu tasarısının da evvelâ Mibet 
Meclisinden ve sonra Senatodan feçip Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından tasdik ve Resmî 
Gazetede ilân edilmeden kanuniyet kesbedeme-
yet-eği hususunda bilgi sahibi olduğundan şüp
he edilemez. 

Kaldı ki, redaksiyonu tamamlanmayan ve 
Bakanlar Kurulunda henüz görüşülmeyen bir 
af kanunu tasarısı hakkında Mart ayı içerisin
de çıkarılması için çalışılacağını söylemenin de 
biraz hatalı sayılması lâzımdır. Esasen, ceza
evlerindeki talihsiz vatandaşlarımızı cok vakrn-
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dan ilgilendiren af konusunda böyle tarihler 
gösterilmıek suretiyle onları heyecandan heye
cana sürüklemektense, bu kanun tasarısının en 
kasa zamanda Meclislere şevkine çalışı]acağıaıı 
ilân .etmek ağırbaşlı ve ihtiyatlı bir tutum olur
du ki, Sayın Adalet Balkanından beklenen de 
esasen budur. 

Muhterem arkadaşlarım; İkamın yapmaik 
hakkı hepimiz .biliyoruz yalnız ve yalnız Mec-
lislerimizindir. Onun hür iradesinle hürmet
kar olmak ve rıza gösteıımekten başka yapıla
cak bir şey de yoktur. Bunu yalnız 'biz değil. 
artık bütün dünya da anlamış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, hatıra gelen, Sayın Adalet 
Bakanının tutulklulara Ikarşı yaptıkları ko
nuşmaların televizyon ve radyoya yanlış ak
settirilmiş olmasıdır. Bugüne ıkadar "bu istikâ-
ıinette herhangi bir açıklatma yapılmamıştır. 
Hal, dediğimi şekilde yanlış intikal ettiril
miş ise -buna en ço'k sevineceklerden (biri 'de 
ben olacağım; ama yapılmadığına göre, Sny-.u 
Adalet Bakanı af kanun tasarısının hazırlık 
bakımından ne safhada olduğu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine en geç hangi tarihte 
sevk edileceği hususunda tavzih ve tasrih 
edici şekilde (kamuoyunu süratle haberdar kıl
malıdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra-
1 a rin dan « Alkıslar.») 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Şevket 
Kazan, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Sayın Hamdi Özer'in İzmir'de cereyan eden 
«Zeytinyağı skandali» ile ilgili gündem dışı 
konuşmasına cevap vermek üzere söz talebet-
'mişlerdir; hu vesile ile kendileri şimdi konu
şulan mevzuda da açıklama yapma hakkına 
haizdirler. 

Buyurun Sayın Kazan. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli Milletvekili) — Sayın Başkan ve 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Biraz evvel Tekirdağ Senatörü Sayın Ce
mal Tarlan'in Cumartesi ve Pazar günkü tet
kik seyahatimiz sırasında Bolu, Sakarya ve 
Kocaeli cezaevlerindeki tutuklara karşı af ko
nusunda yapmış olduğumuz konuşmaların, 
bazı acılardan eleştirmesini yaptılar. Bu me-
yanda şahsımı hakkında bâzı şüpheyi mucip 
ifadeler kullandılar. Ben o tarafa girmeyece-
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ğim, sadece hu konuda son günlerde Adalet 
Bakanı olarak hakkımızda çıkan yazıların ha
kikate ne derece uygun olduğu konusunda ve 
bu cezaevleri gezimizin anahedefinin ne ol
duğu konusunda sizlere kısa bir malûmat ver
meye çalışacağını : 

Sayım Tarlan 9 . 2 . 1974 günü Bolu Ceza
evindeki konuşmamızda cezaevinde bulunan 
tutuklara ve hükümlülere karşı ; «Hepinizin 
tahliyesi için çaba sarf ediyoruz, en geç bu ay 
sonunda cezaevleri boşalacaktır.» diye bir ifa
de kullandığımı belirttiler. Ertesi gün Ko-
caeli'nde sanki bu sözümüzden 'bâzı tesir
lerle istikâmet değiştiriyormuş gibi, bu defa 
Mart ayı içinde af kanunumun çıkacağı konu
sunda yine cezaevindeki hükümlülere ve tu
tuklara hitabettiğiımi belirttiler. Bunu kanun 
tekniği açısından eleştirdiler. Buna Adalet 'ba
kanlarının bugüne kadar takındıkları tavır ve 
•teamül açısmdaın de eleştirdiler. Basında çı
kan yazıların tavzihini istediler. 

Şimdi hem deniz size Ibu konuda, basında çı
kan yazılar hakkında (bugün TRT'ye Anadolu 
Ajansına ve T ürik Haber Ajansına verilen ya
zılı .metni ayıtein okuyorum. Bu açıklama Ba
kanlık adına yapılmıştır. Bakanlık adına ya
lan bu açıklama aynen şöyledir : 

«Son günlerde Adalet Bakanı Şevket Ka-
zan'a atfen bâzı gazetelerde yer alan haber 
ve beyanlar hakkında kamuoyunun aydınlatılma
sına lüzum ve zaruret görülmüştür. 

1. Koalisyonu teşkil eden iki partin'ln müş
tereken hazırladıkları af kanunu teklifinin 
'muhtevası çeşitli vesilelerle kamuoyuna açık
lanmıştır. Bu açıklamalarda fikir suçlarının 
affın şümulüne gireceği, cebir ve s'."dde+" da
yanan anarşik eylemlerin ise af kapsamı dı
şında kalacağı yetkililerce bilhassa belirtil
miştir. Hâl böyleyken, Ankara'da intişar ıeden 
bir gazete muhabirinin, anarşik eylemlere fii
len katılanlar hakkında; («Bunlar hiçbir za
man affedilemeyecek mi?» diye sorduğu so
ruya...» 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — 
Barış Gazetesi. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 
(Devamla) — «Hangi konuda olursa olsun, af 
kamuoyunun oluşmasına, istemesine bağlı bir 
husustur.» 
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«Kamuoyu bunların affına hugün karşı
dır, ama dilerse ileride affedebilir, tarzında 
cevap verildiği halde; anarşik eylemlere ka
tılanlar ileride mutlaka affedilecek diye Ada
let Balkanının asıl 'beyanına ters düşen bir 
ımanşet atılmıştır.» 

İkinci husus : Bir af kamunu tasarısı ha-
zırlanımaktadır, ıhemen 'belirteyim ki, bu ha
zırlık şu anda Adalet Baikanlığı tarafından 
yapılmıyor. Bu hazırlık Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Millî Selâmet Partisinin kendi bün
yelerinde teşekkül eden af komisyonlarının 
müştereken çalışmalarıyle yapılıyor, hazırla
nıyor. Dolayısıyle, Adalet Bakanlığı bu ha-
ızırlıklara sadece seyirci ıbir durumdadır. (A. P. 
sıral arından gürültüler.) 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 
(Devamla) — Birazdan izah edeceğim... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, istirhamı 
ederim efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 
(Devamla) — Hazırlanan tasan geniş kap
samlı olduğundan, kanunlaşması halinde 
hirçok hükümlü ve tutukluya cezaevlerinin ka
pılan açılacaiktiT. Bâzıları ise içeride kalacak 
ve fakat aftan oezalanaıda yapılan indirim 
nispetinde yararlanmış olacaklardır. Bu ger
çekler karşısında cezaevlerini tamamen boşal
tacağımız yolundaki haberlerin hakikatle bir 
alâkası yoktur.» 

Değerli senatörler; bendeniz Adalet Bakan
lığına getirilmeden evvel, Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Millî Selâmet Partisinin müşterek 
komisyonlarında Millî Selâmet Partisi adına 
Partimizin görüşlerini müzakere masasına 
getirdim. Bu görüşleri müzakere masasına ge
tirmeden evvel de Devlet istatistiklerini ince
den inceye tetkik ettim, Bu tetkikimiz netice
sinde, bilhassa son çıkan istatistik yıllığı na-
zan dikkate alınacak olursa, cezaevlerinde 80 
binin üstünde tutuklu ve hükümlünün bulun
duğu sabit olmuştur ve yine bunlardan 
mahkemeleri incelenmiş olup da durumları 
hükme bağlanmış, olanlardan l'O seneden daha 
yukanda ceza almış olanlarına sayı itibariyle 
(baktığımız .zamıan bunlar aşağı - yulkan 7 ilâ 
8 hin kişiyi ihtiva etmektedir. İşte bu rakam
ları nazarı dikkate alarak, beyanlarımızda ce
zaevlerinin tamamen boşaltılacağınla dair hiç

bir iddia ortaya atılmamış; yalnız af kanu
nunun çıkması halinde cezaevlerinde büyük 
çapta boşalmalar olacağı belirtilmiş, büyük 
»bir kısmımın tamamen aftan istifade edeceği 
ve böylelikle cezaevinden tahliye edilecekleri, 
yine bir kısmının da cezaevinde kalmakla be
raber cezalarından yapılacak indirim dolayısıyle 
yine de aftan faydalanacakları tarafımızdan 
belirtilmiştir. 

Öyle doğrudan doğruya cezaevlerinin ka
pıları açılacak, içeride ne kadar hükümlü, 
tutuklu varsa hepsi cemiyetin arasına karış
mak üzere salınacak diye bir ifadede asla 'bu
lunulmamıştır. 

Üçüncü husus : Şu günlerde Adalet Baka
nının cezaevlerini gezmesinin iki anahedefi 
vardır : 

Biri; imkânların ve ihtiyaçlann yerinde 
görülüp tespit edilmesi. 

Diğeri ise, çıkanlacak olan af kanunu ge
reği tahliyeler 'başladıktan sonra aftan yarar
lanacakların cemiyete inıtdlbalkmı kolaylaştırıcı, 
toplumda huzursuzduk değil, huzur unsuru ol
malarını temin edici nasihatlarda bulunulmak
tadır. (A. P. sıralarmıdan «vaaz, vaaz» sesleri) 
(C. H. P. sıralanııdan «Takdir ediyoruz, bravo» 
sesleri) 

Değerli senatörler, Kıymetli arkadaşımız 
bendenize mahkûm psikolojisinden bahsettiler. 

Mahkûm psikolojisinin ne düzeyde seyretti
ğini, ne şekilde dalgalandığını şüphesiz ki, az 
çok bilen bir kardeşinizim. 

tHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Bilemeksiniz. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN 
(Devamla) — Bakınız, cezaevinde bulunan bu 
mahkûmlar ve tutuklular tahliye edildikleri 
gün acaba normal bir cenüyet hayatına intibak
ta güçlük çekecekler midir, ç,ekmeye«ekleı> mi
dir? Elbette M, çefceeıeklerdir. 

Bir imsanı iki saat veya üç saat karanlık bir 
yere kapasanız, iki saat sonra kapıyı açıp, onu 
serbest bıraksanız, gözleri ne kadar keskin olur
sa olsun, karanlıktan aydınlığa çıkan o insan 
muitlaka sendeler. 
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İşte bu gerçekleri gözönünde tutarak, Ada
let Bakanlığı olarak af kamumu çıkarılmadan 
önce birtakım tedbirler almamız lâzım. Çünkü, 
kamuoyunda bazı çevreler af kanununa kargı
dır. Neden karşıdır, niçin karşıdır Bu konuda 
ciddi araştırmalar yapıldığı zaman, karşıdır; 
çünkü cezaevinden çıkanların, topluma döndük
leri zaman huzursuzluk çıkaracaklarından en
dişe /etmektedirler. İşte bu huzursuzluk endişe
leridir ki, ancak bir intibaksızlıktan tevellüt 
edecektir. Bunu nazarı dikkate 'alarak, bizler 
cezaevlerini, bilhassa mahkûmların yoğun bir 
şekilde istihap hadlerinin tamamen üstünde do
lu olarak bulundukları cezaevlerini geziyoruz, 
dolaşıyoruz ve kendilerine «İşte bakınız kamu
oyunda skin aftan yararlandığınız gün huzur
suzluk unsuru olacağınızdan endişe ediliyor. 
Halbuki, sizler bizi mahcup edin, çıkarılacak 
olan af kanununa hakikaten layık okluğunuzu 
ispat edin; huzursuzluk değil, huzur unsuru ol
maya çalışınız» diye tavsiyelerde bulunuyoruz. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şüphesiz bendenizin yaptığı bu konuşmala
rın değerlendirilmesi burada mümkün olamaz. 
Bendenizin yaptığı bu konuşmaların bir fayda 
sağlayıp sağlatmadığıma, bir faydası olup ol
madığını değerlendirebilmek için bendenizle be-
ıaber cezaevlerini gezmek ve dolaşmak zarureti 
vardır, 'kardeşlerim.. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Biz 
çok dolaştık. 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin efen
dim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) - - Evet, şüphesiz takdir ediyorum; fa
kat ben kendi devreme ait, kendi görüşüme gö
re Baıkanlıığmın gereklerini yerinle getirmeye 
çalışıyorum. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Şimdi, sayım Gemal Tarlan yapmış olduğu bu 
konuşmada sanki af kanununun kesin olarak çı
kacağı tarihi kesin bir vaat olarak cezaevlerin
de bulunanlara laçııklıyormuşum gibi, şüphesiz 
bendenizi tenkit ettiler. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Gaze
teler öyle yazıyor. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Mart ayı başıma kadar af kanununum 
çıkma ihtimali vardır, dedim.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Muhterem larkadaışlar, ıSayın Bakanın söy

ledikleri yanlılş olabilir, hoşunuza gitmeyebilir. 
İçtüzüğümüze göre bunları karşılamak her za/-
man ber üyenin hakkıdır. Bu itibarla, müzaker
e l e r in selâmeti için müdahale edilmemesini is
tirham ediyorum. 

Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De

vamla) — Değerli senatörler, daha önce konuş
mamın bir yerinde işaret ottiğim gibi, bende
niz iki parti bünyesinde teşekkül eden Af Ko-
miyonunun çalışmalarında Bakan olarak tayin 
edildiğim güne kadar faaliyet gösterdim ve bu 
müşterek çalışmaları (bir noktaya kadar getir
diğimiz gibi, halen hu çalışmaları devam ettiren 
komisyonlarla da temas halindeyim. Temas ha
lindeyim; çünkü, hu komisyonların çalışmaları
nın ne dunumda olduğunu (bilmeden hareket et
mek mümkün değil. Bir af 'kanunu çıkarmak 
tamamen Meclislerin hakkı olduğuna göre hu 
çalışmaları takibediyor ve onun durumunu na
zarı dikkate alarak affın ne zaman çıkarılacağı 
konusunda zaten aylardan !beri istismar edilen 
mahkûmlara yaklaşık olarak bir tarih belirti
yorum. Bu, tamamen tahmine dayanıyor ve tali
mline dayandığı da 'kendilerine belirtiliyor. 

Balkınız son olarak arkadaşlarımla yaptığım 
temas neticesinde, müşterek çalışmalarda re
daksiyon safhasına gelindiğini ve yarın her iki 
parti tarafından ımüşterck teklifin hazırlan
mak üzere olduğunu 'bana intikal ettirdiler. 

Tabiatiyle cezaevlerinde bulunan mahkûm
ların ruhî durumlarını istismar, benim sözlerim
le söz konusu olamaz. Çünkü, bu kanunlar 
Meclise gelecek. Ben inanıyorum ki, onların ger
çek halini düşünerek sizler •süratle bunun ka
nunlaşmasına yardımcı olacaksınız ve yine ina-
nıyoram ki, aylardan beri 'af bekleyen o insan
lara şüphesiz ki, lâyık iseler, lâyık oldukları ölçü
de onları 'aftan yararlandıracaksınız. 

Bu konuda başka bir laçıklama yapmayı ge
reksiz görüyorum. Herhalde yaptığım veya 
yaptığım iddia edilen bu konuşmaların kesin 
ifadelerle olmadığını, tamamen tahmini olarak 
kendilerine bu hususun açıklandığını ve bu nıe-
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yanda, da bu konuşmaların mahkûmlar üzerin-
da büyük faydası olduğunu 'bilhassa belirtine;k 
isterim. Bunu anlayabilmek ve takdir edebil
mek, şüphesiz iki. bu 'konuşma anını yakından 
izlemekle mimikündür. Yoksa, uzaktan bakmak
la şüphesiz, verilen kararlar ihatalı olabilir. 

BAŞKAN — Lütfen, yazuyie söz istediğiniz 
İzmir'deki zeytinyağı skandaliyle ilgili açıkla-
ımanıza başlayın efendim. 

ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) —• Sayın Başkan ve Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

Senatonun değerli üyelerinden Sayın Hamdi 
Özer 13.1.197-4 tarihinde Yüce Senatomuzda yap
tığı gündem dışı bir konuşmada İzmir'deki zey
tinyağı skandali hakkındaki dâvanın yedi yıl
dan beri sürüne emeçle .kaldığını belirtmiş ve bu
nu ifade ederken de, dâvanın âdeta dokunul
maz bir mahiyet aldığı, dâvayı haysiyet mesele
si yaparak takibeden Sorgu Hâkimi Vedat Al-
tuna'nın 1 300 kilometre uzağa atıldığı, mev
cut mahkemeler dâvaya bakmadığına göre, dos
yanın hangi adrese postalandığı ve yine Ana
yasanın 142 nci maddesi gereğince Uyuşmaz
lık Mahkemesi kanun tasarısının hangi Adalet 
Bakanı tarafından Meclise getirileceği ve Ve
dat Al tuna'ya sahip çıkılıp çıkılmayacağı hu
susları Adalet. Bakanlığından sorulmuştur. 

Değerli senatörler; kısaca olayı ifade edelim 
ve bu konuyu üç açıdan, müsaade ederseniz 
izah edelim. 

Olay; İzmir'de Sami Gomel, Reşit Gomel, 
Moiz Neon. Nesiım Neon. Moiz Azikri, Ramazan 
Fahrettin Işığan, Mustafa Çetin ve Mehmet 
özsaran haklarında satışa arz ve İtalyan Saire 
Firmasına ihracettikieri zeytinyağına madenî 
yağ. parafin - likit karıştırmaktan dolayı açı
lan dâvanın halihazır durumunun ne olduğu is
tikametindedir. 

Bu konuya üç açıdan bakmak zarureti var
dır: Birincisi, maddî olayla ilgili muhakeme 
hangi safhadadır; ikincisi, davayı takiple gö
revli bazı hâkim ve savcılar hakkında ne gibi 
işlem yapılmıştır; üçüncüsü de, Hâkim Vedat 
Altıma 'mn durumu hakkında ne düşünülmekte
dir?.» 
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Önce mıaddî olayla .ilgili olarak başlangıçtan 
bugüne kadar 'muhakeme safahatını müsaade 
ederseniz sizlere arz .etmeye çalışayım: 

İzmir Savcılığı, hazırlık tahkikatı sonunda 
18 . 8 . 1987 tarihli talepname ile yukarda iadı 
geçenler hakkında İzmir 'Sorgu Hâkimliğine, 
26 . 9 . 1967 tarihli iddianame ile de sadece Sa
mi Gam el hakkında Gıda Nizamnamesine mu
halefetten sulh ceza 'mahkemesine başvuruyor. 
İzmir Sorgu Hâkimliğince yapılan ilk tahkikat 
neticesinde 23 . 11 . 1967 tarihli kararla sanık
lar hakkında son soruşturma açılıyor, İzmir 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde dava ikâme 
ediliyor, yapılan duruşmalar sonunda sanıklar
dan Mustafa Çetin hakkında Türk Ce^a Kanu-
nununun 29-8 ncı maddesinin sabit görülmesi 
nedeniyle 15 gün hapsine, Mehmet Özsaran 
haikikında 395 nci maddenin sabit görülmesi ne
deniyle ve 80 nci maddenin de 'delaletiyle 10 
ay 15 gün hapsine ve 1 750 TL. ağır para ce
zasına mahkûm olmasına karar veriliyor. Ka
rar tarihi; 1 . 11 . 1968. 

Öte yandan Sami Gomel hakkında İzmir 
Beşinci ıSulh Ceza Mahkemesinde açılan dava 
da 25 . 12 . 1967 tarihinde beraetıle ne'ticelendi-
rildiğıi gibi, diğer sanıklar hakkında ağır ceza 
mahkemesinde açılan dava 'da beraatle neti
celeniyor. Her iki dosya al e ilgili karar Yargı
tay c a incelenmeksizin 'kesinleşiyor. Alınan bu 
kararlar kamuoyunda geniş .tepki uyandırdı
ğından dolayı söz konusu dava dosyaları ilgi
li 'mahkemelerden Adalet Bakanlığına celbedi-
liyor. Yapılan tetiklikler sonumda da kararlarda 
isabet bulunımadığı ve kamıma muhalif olduğu 
mütalaasıyie Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 343 ncü maddesinde öngörülen işlemin 
yapılması, yani her iki hükmün yazılı emir yo-
luyle bozdurulması için 20 . 7 . 1970 gün ve 
27331 sayılı tezkere ile Cumhuriyet Başsavcı
lığına dosyalar tevdi ediliyor. 

Yapılan inceleme sonucu; İzımir Ağır Ceza 
Muhakemesinin vermiş olduğu heraat kararı 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 10 . 11 . 1970 
günlü kararı ile; İzmir Beşinci Sulh Ceza Mah
kemesinin vermiş olduğu beraat kararı ise 
30 . 12 . 1970 günlü 'kararı ile bozuluyor ve ge
reği yapılmak üzere dosyalar mahallî Cumhu-
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riyet Savcılığına gönderiliyor. Ancak; iadei 
muhakemelerin, hâkimler hakkında kovuşturma 
açıldığından ve halen daha devam eiıtiğinden 
dolayı bu safha da temin edilemiyor. 

12 Mıaıt Muhtırasından sonra yapılan yeni 
ihbarlar yapılıyor, bu yeni ihbarların mahiye
ti şu: Muhakeme sırasında dosya içerisinde 
500 ton yine makine yağı karıştırılmış zeytin
yağının 'ayrıca başka bir yerde 'mevcudolduğu 
ihbar edildiği hakle, duruşmalar 'sırasında bu 
nazarı dikkate alınmıyor, bu defa bu ikinci bir 
ihbarla savcılığa intikal ettirilince bunun üze
rine İzmir Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde 
acılan dava, adı geçen mahkemenin 24 . 2 . 1972 
tarih ve 20/9 sayılı vazifesiziik kararı ile ge
lişme imkânı bulamıyor. Cumhuriyet Savcılığı 
bu dera dosyayı 15 . 7 . 1972 tarihinde İzmir 
.Birinci Ağır Ceza "Mahkemesine tevdi ediyor. 
Bu mahkemenin de. 7 . 5 . 1973 tarihli oturu
munda vazifesiziik kararı vermesi üzerine, bir 
olumsuz görev uyuşmazlığı ortaya çıkıyor ve 
dava dosyası bu meselenin halledilmesi için 
11 . 5 . 1973 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına göıi'deriliyor, Yargıtay Genel 
Kurulu bu uyuşmazlığı 25 . 6 . 1973 günkü otu
rumunda askerî mahkemenin görevsizlik kara
rını kaldırmak suretiyle hallediyor. Askerî 
mahkeme de bu kararın kaldırılması üzerine 
9 . 1 . 1971 tarihinde görev uyuşmazlığı hak
kında gerekli kararın ittihaz edilmesi için da
va dosyasını uyuşmazlık mahkemesine gönder
miş bulunuyor. 

Bilindiği üzere Anayasamızın 142 nci mad
desi gereğince kurulması gereken uyuşmazlık 
mahkemesi henüz kurulmamıştır. Söz buraya 
gelmişken hemen arz edeyim; Bakanlığımızda 
•bu hususta kanun tasarısı hazırlanmıştır ve sü
ratle Meclislere sevkedilecektir. 

Maddî olayla ilgili tahkikat safhası bu nok
tadadır. 

İkinci husus; davayı takiple görevli bazı hâ
kimlerin durumu hakkında sizlere bilgi vermek
tir : 

Önce, duruşmalara çıkan savcılar komuoyu-
nun bu davaya karşı •göstermiş olduğu tepki se
bebiyle muhtelif yerlere tayin edilmişlerdir. 
Hâkimlere gelince; beraat kararlarının bozul
ma sundan sonra bu kararlara iştirak eden hâ
kimler hakkında gereği yapılmak üzere bozma 
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sebeplerini muhtevi ilâm suretleri 17.3.1971 ta
rihinde bakanlar tezkeresiyle Yüksek Hâkimler 
Kuruluna intikal ettirilmiştir. Bu kurulun 
üçüncü bölümünün 23 . 2 . 1972 tanihinde almış 
olduğu kararla İzmir Birinci Ağır Ceza Mah
kemesi Başkam Ahmet Adaman, İzmir Birinci 
Ağır Ceza Malıkemesi Üyesi Muzaffer Gazioğ-
lu hakkında kovuşturma izni ve yer değiştirme 
cezası verilmiştir. İzrnıir Birinci Ağır Ceza Mah
kemesi Üyesi Ahmet Kalaycıoğlu hakkında ise, 
sadece kovuşturma izni verilmiştir. İzmir Be
şinci Sulh Hâkimi Cahit öktem hakkımla ise 
sadece kovuşturma izni verilmiş ve durum ilgi
lilere bildirilmiştir. Bu kovuşturma izni 'kararı
na. dayanarak Manisa Ağır Ceza Mahkemesi 
28 . 5 . 1973 tarihindi1 son soruştu rinanın Yar
gıtay Dördüncü Ceza Dairesinde açılmasına ka
rar vermiş ve dosya Manisa. Savcılığınca 
3.1 . 5 . 1973 tarihinde Cumhuriyet Bassa vcılı-
ğma gönderilmiştir. Bahis konusu olan dava, 
halen görülmektedir ve duruşmasının da 
20 . 2 . 1974 gününe talik edilmiş bulunduğu 
Yüksek Hâkimler Kurulunun 23 . 1 . 1974 tarih 
ve 132 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza bildiril
miştir. 

Donuk ekiyor ki. ikinci safhada da henüz 
kovuşturma devam etmektedir. 

Üçüncü olarak; Sorgu Hâkimi Vedat Al
tım a'nm durumu : 

İzmir eski Birinci Sorgu Hâkimi olan Vedat 
Altıma, Parlamenterlere göndermiş olduğu 
kartların aıkasma «Adalet, istiyorum. Sizlere 
bir paket sigara karşılığı olarak beş Türk Lira
sına, gönderdiğim kitaplar maalesef geri geli
yor» şeklinde yazılar yazdığı ve bu davranışı 
ile meslek itibarını zedelediği kanaatine varıl
dığından, Yüksek Hâkimler Kurulunun Üçün
cü bölümünce, Hâkimler Kanununun 89 ncu 
maddecinin birinci fıkrası gereğince 15 . 3 . 1973 
tarihinde tevbiıh cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiştir ve bu cezaya karşı Vedat Al-
tıma'nın yapmış olduğu itiraz da 11 . 5 . 1973 
tarihinde reddedilmiştir. 

Adı gecen hâkimin, Sayın Cumhurbaşkanı
na, Başbakana ve muhtelif bakanlara yazıp 
gönderdiği 30 . 1 . 1973 tarihli mektuplar üze
rine, ilgili makamları devamlı surette işgal ve 
fuzulî yazışmalara sebebiyet verdiği gerekçesiy
le Yüksek Hâkimler Kurulu üçüncü bölümünün 
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27 . 6 . 1973 günlü karariyle tevbih ve aylık 
kesime cezaları verilmiş ve bu. cezalara vakî 
itirazı, yine Yüksek Hâkimler Kurulunun 
2 . 10 . 1973 tarihli oturumunda reddedilmiş
tir. 

Değerli senatörler: İzmir'deki «Zeytinyağı 
skandali» dolayrsıyle üç safha halinde izah et
tiğimiz bu hususlardan sonra, Adalet Bakanlı
ğı 'tarafından ne yapılması lâzınıgeldiği belki 
şu anda zihinlerinize takılan bir soru olabilir. 

Birinci safihada Adalet Bakanlığının yapa
cağı, halen tasarı haline getirilmiş olan uyuş
mazlık maihkemesi teşkilâtına ait tasarının sü
ratle Meclise şevkini temin etmektir ve bu ya
pıla çaktır. 

İkinci safhada, söz konusu hâkimlerin, Yük
sek Hâkimler Kurulunca meslekî yönden du
rumları ele alındığından ve bunların duruşma
ları da Şuibat ayının 20^inde yapılacağından, 
ıbu konuda Adalet Bakanlığınca yapılacak her
hangi bir işlem yoktur; takdir edersiniz. 

Üçüncü olarak, Sorgu Hâkimi Vedat Al-
ituna'nın; durumu Yüksek Hâkimler Kuruluna 
taallûk: eden kanunda, Adalet Bakanınım Yük-
selk Hâkimler Kuruluna gerekli görüldüğünde 
Başkanlık edelbileceği derpiş 'edilmiştir ve oy 
[hakkına sa'hibolduğu id a ıbelirtilmdştir. Bu hü
kümler ve buna paralel diğer hükümler muva
cehesinde, Adalet Bakanlığınca yapılması ge-
relken her husus süratle yerine getirilecektir; 
bu hususta lâzımgelen çalışmalar şüphesiz en 
Ikıısa zamanda geliştirilecek ve hakikaten yedi 
seneden 'beri sürüncemede kalan bu dâvanın 
(biran evvel neticelendiııilmesi ve suçluların 
ibiran evvel cezalandırılması konusunda Adalet 
Bakanlığına düşen bütün görevler yerine geti
rilecektir. 

Hepinize saygılarımı sunar, hürmetlerimi 
arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

3. — Urfa Üyesi İbrahim Halil Balkıs'ın, 
kuraklığa mâruz kalmı.ş Güneydoğu illerindeki 
çiftçilere yapılması gerekli yardımlara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Urfa 
Üyesi Sayın Halil Balkıs, «Güney - Doğu ille
rinde, bilhassa kuraklığa mânız kalmış bölge
lerde çiftçilere yapılması gerdken yardım ve ka
çakçılık...» konusunda söz istemiştir. Sayın Bal-
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kıs, kaçakçılık mevzuunu geçen birleşimde ko
nuştunuz; bu itibarla bu mevzuda değil de sa
dece «Kuraklık» mevzuunda görüşmenizi rica 
edeceğim, buyurunuz efendim. 

1. HALİL BALKIS (Urfa) — Saym Baş
kan, 'muhterem arkadaşlarım; 

1973 senesi Güneydoğu illerimizin bir afet 
senesiydi. Öyle ki, belki asırlardan beri görül
memiş derecede fecî bir afet idi. Bu bölgede 
insanlar aç kaldı, (Affedersiniz) hayvanlar 
aç kaldı; hatta tavuklar aç kaldı. 

Bu meselenin yeteri kadar ciddiye alınma
dığı kanaatindeyiz. Gferçi, kendisine son dere
ce müteşekkir bulunduğumuz Sayın Tarım Ba
kanı gerekli alâkayı göstermiş olmasına rağ
men, diğer müesseseler tarafından bu mesele
nin ciddî olarak ele alınmamış olduğunu maale
sef müşahade ettik. 

Evvelâ, yeterli tohum verilmedi; verileme
di. Tespite göre Urfa Vilâyetine 80 küsur bin 
ton (buğday lâzım iken ıbu miktarda verilmedi, 
yarı yarıya verildi ve dağıtımdaki kusurlar da 
gözönüne alınırsa hakikaten Urfa topraklan 
tamamen ekilmedi dersem bundan haklı olduğu
mu lütfen kabul buyurunuz. Yalnız bu sene de
ğil daka evvelki seneler de aşağı - yukarı yan 
yarıya kurak geçmişti. Burada meskûn köylü 
ve çiftçiler yıllık ihtiyaçlarını temin için kâh 
'bankadan kâh şahıslardan ödünç para almışlar 
ve kuraklık dolavısıyle ıbu borçlarını ödemek 
imkânından mahrum kalmışlardır. 

Ancak, 1973 senesinde bir Bakanlar Kurulu 
karariyle, 1973 senesine kadar ödenmeyen borç
lar 10 sene vâdeyle ve 10 taksitle ödemek üze
re tecile ta'bi tutuldu. Borcunu 1972 senesine 
kadar ödemiş olup da 1972 yılında, 1973 yılın
da ödenmek üzere alınmış olan borçlar bir se
ne vâdeyle, yani 1974'te ödenmek üzere tecil 
edildi, ibuna tehir de demek lâzım/gelir; fakat 
mütemerrit borçlu için 10 sene, mütemerrit 
borçlu olmayan için 1 sene gibi garip bir karar 
alındı. Yani, borcunu 1973'te ödemesi lâzımgelen 
çiftçi, hem 1973'ün borcunu ve hem de 1973 yı
lında almış olduğu 'buğdaya, gübreye vesaireye 
olan borcunu da 1974'te ödemek mecburiyetin
de kalacak ki, hakikaten bunun çiftçi gücünü 
çok aşan ıbir durum olacağı da yüksek malûmu
nuzdur. 
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Bu borçlar için aynı zamanda yüzde 10,5 faiz 
işlemektedir. Düşününüz ki, 10 sene müddetle 
yüzde 10,5 faiz işlerse, neticede çiftçi toplam 
Iborcunun yüzde yüzünü geçecek bir miktarla 
karşı karşıya kalacaktır ki, zaten ödeme gücü
nü kayhetmiş olan çiftçi bunu ödemek gücün
den de tamamen mailinim kalacaktır veyahut 
bu netice kendisine çok ağır bir külfet olacaktır. 

Bugün, lâyıkı veçhile bir ziraî kredi politika
sı yoktur. Yüce malûmunuz olduğu üzere 1211 
sayılı Merkez Bankası Kanununun 40 ncı mad
desinin ikinci fıkrasında, «Merkez Bankasının, 
toplanan mevduat munzam karşılıklarının yüz
de 20'sini Ziraat Bankasına ve tarım sektörü
nün tarım kredilerinde kullanılmak üzere ver
mesi lâzımgelir.» şeklinde bir hüküm vardır. Ya
pılan hesaplara göre (bunun da 3,5 milyar lira 
kadar olduğu görüldüğü halde, aşağı - yukarı 
bunun yüzde 10'u dahi verilmemiş durumda. Yu
karıda arz ettiğim ziraî kredi politikasının mev
cut olmayışının sebebi budur kanısındayım. 
Eğer hesap edilen bu kredi hakikaten verilmiş 
olsaydı (belki bugünkü krediler karşılanmış ola
caktı. Nitekim, bunun acısı yemeklik ve yemlik 
meselesinde karşımıza çıktı. Bakanlar Kurulu 
kararma göre 400 milyon liralık yemlik ve ye
meklik tahsisi yapıldı, fakat Ziraat Bankası bu
nu ıbir türlü işletemedi ve veremedi. Müracaatı
mızda bize, «'Kaynağını yoktur, kaynak temin 
edilirse Iben de bu parayı veririm» şeklinde be
yanda (bulundu. Kaynağı da, biraz evvel arz 
ettiğim gibi 1211 sayılı Kanunun 40 ncı madde
sinin ikinci fıkrasına göre mevduat karşılığı olan 
paraların yüzde 20'sinin banka emrine verilme
siyle doğacaktı; fakat bu bir türlü verilmedi ve 
verilemiyor. İşte, bugün yeteri kadar kredi ve
rilmediği de gözönüne alınırsa çiftçinin çok 
zor durumda olduğu görülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; aynı zamanda yeni 
bir hasat devresine, yani yeni bir işleme devre-
rine giriyoruz. Mart - Nisan aylarında yeni sü
rüme başlayacağız. Bugün çiftçinin artık gücü 
kalmamıştır; yani bugünkü imkân içerisinde, 
bir hat dahi sürebilmek için yeterli parayı temin 
etmesine ihtimal yoktur, bunun faizini almak 
zorundadır. 

Yeni Hükümetimizin bu hususta 'beyanatı 
var. Biz de rica ediyoruz ki, 1211 sayılı Kanu
nun hususî maddesi çalıştırılarak. Ziraat Ban

kasına yeteri kadar kredi imkânını, ve bunun 
zamanda çiftçiye intikalini sağlanışı lâzımgelir. 
Eğer Iböyle olmazsa hu sene, ekim daha çok teh
likeye girer. 

Urfa'da pamuk üretimi oldukça inkişaf et
miş bir durumdadır ve onun 'da ekimi yakında 
başlıyor. Bamıılk ekicisi, pamuk ekme kredisini 
temin etmekten mahrumdur. Bunu faizciler
den temin etmek zorunda kalacaktır ve kal
maktadır. Çok acıdırlki, 1970 senesinde 2,5 li
raya pamuk satılmıştır; yani müstahsil ekim za
manında aldığı para dolayısıyle pamuğu 2,5 lira 
üzerinde satmak zorunda kalmış; fakat pamuk 
11 liraya çıkmıştır. Bu ihtilâflar büyük hâdise
ler doğurmuştur. Eğer ciddî Ibir tetkik buyuru-
lursa, bunlar açıkça anlaşılacaktır ve halen 
Suruç - Urfa mıntıkasında bu caridir ve vatan
daşın bu durumdaki imkânsızlığı da bir vakı
adır. Onun için bendeniz iki defadır mahallî 
meseleler için huzurunuzu işgal ediyorum, uma
rım ki, beni mazur görürsünüz; falkat mesele
nin ehemmiyeti, içinde 'bulunduğumuz ayların 
müstaceliyeti ve köylünün durumu bizi huzu
runuza bu şekilde çıkarmaya icbar ediyor. Ara 
ettiğim gibi mazur göreceğiniz kanaatindeyim. 

Faizin yüksekliği, 1973 senesinin borçlarının 
da 10 sene vade ile ve hiç olmazsa % 3 - % 4 
gibi faizle taksitlendirilmesi zarureti vardır. 
Çiftçi hem 1973 yılının borcunu, hem 1974 yılı
nın borcunu verecek, hem de bundan artırarak 
yeni hasat imkânlarını karşılayacak. Buna im
kân yok ve pamuk ekimi ile yeni sürüm içinde, 
yeni kredi teminine de meehur olduğumuz göz
önüne alınırsa, hakikaten zamanın darlığı bakı
mından acilen eğer tedbir alınmazsa, çok 'büyük 
müşkülât çekeceğiz ve köylümüz de çok sıkıntı 
çekecektir. 

Kalkınmanın köyden başladığını iddia eden 
yeni Hükümetimizden hassaten rica ediyorum, 
bu bölgeye gerekli alâkayı ve ilgiyi gösterme
sini istirham ediyorum. Afet, 'bildiğiniz gibi 
bir afet değil. Hakikaten izah ile kalbil değil. 
Ancak görmekle mümkündür; ama burada an< 
cak bu kadar izah edebiliyorum. Topraklar su
suzluktan çatlamış, arz ettiğim giibi hayvanlar 
ve insanlar aç kalmıştır. Şu ana kadar da yem
lik ve yemeklik de verilmemiştir ve temin edile
memiştir. Bu noksandır, 100 milyon lira kifa
yetsizdir, hattâ bu 100 milyon liranın dahi ye-
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tişeceği kanısında değiliz, kâfi miktarda dağı
tıldığı kanısında değiliz. Tohumluk buğdayın 
da dağıtılış şekli hakkında acilen gerekli ted
biri almasını yeni Hükümeıtinıizden istirham 
ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

4. — 31 al atı/a Üyesi Hamdı Özer'in, ucuz fi
yatla [yi rol sutınalmamız karşılığında Suudî 
Arabistan'ın, 31ukaddes Emanetleri isteyeceği 
yolundaki habere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdı Özer, ucuz petrol için mu
kaddes emanetlerin isteneceği yolundaki haber 
karşısında Hükümeti ikaz mahiyetinde söz ta
lep ediyorlardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir )— Yalanladı
lar. 

BAŞKAN — Yalanladılarsa, her halde söz 
sahibi onu kısaca belirtirler. 

Sayın Özer, buyurun efendim. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler: 
Dünya bir petrol bunalımı ve dolayısıyle hir 

enerji krizi içine düşmüştür. Petrol bir tehdit 
silâhı haline gelmiş ve petrolsüz ülkelerden 
tâvizler koparmakta kullanılır meta olmuştur. 
Günaydın Gazetesinde çıkan bir haber. Türk 
Milletini rencide edici bir heyecan yaratmıştır. 
Ucuz fiyatla petrol satmalmamız karşılığında 
emanetleri vermemiz için ınuhremel bir teklif 
karsısında kalacağımız duyulmaktadır. Böyle 
Dır t r . V i i l üvV .u Mill erine yapılamayacağını 
ve tepki ile karşılanacağını bütün dünya gibi 
kardeş Suudî Arabistan'ın da bileceğinden emi
nim. Ancak, Türk Milleti adına onun kürsüsün
den bütün dünyaya duyurmak isterim ki, Mu
kaddes Emanetler Türk Tarihinin malı ve ecda
dımızın emanetidir. Emanetler satılamaz ve ema
netlere ihanet olamaz. Dost ve kardeş milletler 
petrol karşılığı bizden Mukaddes Emanetleri is
teyecek kadar bizden uzaklaşmayı istemezler. 
Eğer birbirimizi sıkıntılar içine sokma yarışma 
çıkarmak, biz gerekirse petrolsüz yaya da yürür 
ve kendi yağımızla kavrulabiliriz: fakat kimse 
susuz yaşayamaz. Fırat ve Dicle nehirbrini hap
sedersek Irak susuz kalacaktır. Bunu düşüne
rek Keban Barajından sağlayacağımız enerjiyi 
'geciktiriyor ve millî kazancımızdan fedakârlık 
gösteriyoruz. Buna rağmen, Musul petrollerin

deki hisselerimizi istemek hakkımızı değil, sa
dece kardeşlik ve komşuluk hakiki olan normal 
fiyatla petrol satmalına hakkımızı kullanalım. 

Sayın senatörler; petrol bunalımı içinde ıbir 
ele Halifelik konusu ortada dolaşmaktadır. Biz, 
hilâfeti kaldırdık. Bizim dışımızdan kim ala
bilirse alsın. İslâm Tarihinde halifelik Hazreti 
Âli ile son bulmuş, bundan sonra saltanat halini 
almıştır. Uganda Devlet Başkanı İdi Amin Ça
vuşun «âmin» demesi ile kimse halife olamaz. 
Olsa da Müslüman Türk Devleti ona biat etme
yecektir ve edemez. 

Hükümetin ve özellikle Dışişleri Bakanımı
zın bu konular üzerinde dikkaitini çeker, Sayın 
Bakan tarafından bir açıklama yapılmasını 
umarak Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adıya
man Üyesi Sayın Sırrı Turanlı söz istemişler; 
fakat kendileri yoktur. 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 

5. — Sosyal İsler Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi 
(3/413) 

BAŞKAN 
ram. 

Bir tezkere var takdim ediyo-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 26 Ocak 1974 tarih ve 1742 sayılı ya
zınız cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyo
nu 31 Ocak 1974 tarihli Birinci Birleşiminde 
yapmış olduğu Başkanlık Divanı seçimi netice
sine. aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler Baş
kanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz olunur. 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkam 
Tokat 

Cevdet Aykan 

Başkan : Cevdet Aykan (Tokat) 
Sözcü : Nâzım İnebeyli (Sinop) 
Kâtip : Yalıap Güvenç (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

6. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi (3/405) 

— 458 — 



O. (Senatosu B : 28 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 1 Şubat 1974 

Cuma .günü saat 14,30'da 14 üye hazır bulundu
ğu halde yaptığı Birinci Birleşimde Başkanlık 
Divanını aşağıda gösterildiği üzere teşkil etmiş
tir. 

Saygı ile arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 

Başkan : Refet Rendeci (Samsun) 
Sözcü : Ömer Ucuzal (Eskişehir) 
Kâtip : Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

7. — Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi (3/414) 

BAŞKAN — Bir 'başka tezkereyi takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 26 Ocak 1974 tarih ve 1742 sayılı ya

zınıza cevaptır. 

Cumhuriyet Scnaitosu Tarım - Orman - Köy 
İşleri Komisyonu 4 Şubat 1974 tarihli Birinci 
Birleşiminde yapmış olduğu Başkanlık Divanı 
seçimi neticesinde, aşağıda isimleri yazılı sayın 
üyeler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz olunur. 

Tarım - Orman - Köy İşleri 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 
Komisyon Başkanı 

Başkan : Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) 
Sözcü : Albibas Cilâra (Gümüşhane) 
Kâtip : Hilmi Soydan (Kahraman Maraş) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

12 . 2 . 1974 O : 1 

8. — Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi (3/406) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonumuz 7 . 2 . 1974 gün ve 
Birinci Birleşiminde 12 sayın üyenin iştiraki ile 
Başkanlık Divanı seçimi için gerekli toplantısını 
yapmış ve aşağıda arz edilen sonuçları almış
tır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunanın. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

Bursa 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Başkan : İhsan Sabri Oağlayangil (Bursa) 
12 oy 

Başkanvekili : Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) 
12 oy 

Sözcü : M. Erdoğan Adalı (İstanbul) 12 oy 
Kâtip : Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 12 oy 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin 'bilgilerine su

nulur. 

9. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi 
(3/107) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 

7 . 2 . 1974 günü saat 14,00'te (8) sayın üyenin 
iştirakiyle toplanarak Başkanlık Divanını aşa
ğıdaki şekilde seçmişlerdir. 

Arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Aydın 
Celâletıtin Coşkun 

Başkan : Celâlettin Coşkun (Aydın) 
Sözcü : Cemal Tarlan (Tekirdağ) 
Kâtip : Osman Albayrak (Kütahya) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
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10. — -Sayın üyelerden basılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/415) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi 
var, takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında 'gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 4 . 2 . 1974 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C .Senatosu Adana Üyesi Mukadder Öztekin, 
mazeretine binaen 4 . 2 . 1974 tarihinden itiba
ren (Bir ay) 

C. Senatosu Hakkâri Üyesi Naci Cidal, has
talığına binaen 10 . 1 . 1974 tarihinden itibaren 
(İki ay). 

BAŞKAN 
cağım. 

Tekrar okutup oylarınıza suna-

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der Öztekin'in mazeretine binaen 4 . 2 . 1974 
tarihinden itibaren bir ay müddetle izinli sayıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Hakkâri üyesi Naci Ci
dal in hastalığına binaen 10 . 1 . 1974 tarihin
den itibaren iki ay müddetle izinli sayılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Komisyon seçimlerine başlama
dan evvel, .gündemde eski tarihli olan ve yeni 
kurulan komisyonların tekabbül etmesi gere
ken bazı maddeleri komisyonlara iade edeceğiz. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi
mi, Kanununda Komisyonun üç üye seçmesi mec
buriyeti bulunduğundan ve üç üye seçilmiş ol
duğu halde, henüz seçim yapılamadan üyelerden 
birinin vefat etmesi üzerine üçüncü üyeyi seç
mek üzere Komisyona iade edilmiştir. 

12. •— Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi •muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem ÖzdenMn önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararlan 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü maddesin
deki, Başkanlık Divanı kararı, yeni Divanın te
kabbül etmesi için Divana iade edilmiştir. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) 

BAŞKAN — Gündemin 6 ncı maddesinde
ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığına 
ait hesapları hakkında rapor, Cumhuriyet Se
natosu Hesapları İnceleme Komisyonu tara
fından tekabbül edilmesi için Komisyona iade 
edilmiştir. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı Ka- \ 
ran ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu 
(Cumhuriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279) 

BAŞKAN — Gündemin 8 nci maddesinde
ki Dilekçe Karma Komisyonunun raporu, yeni 
kurulan Komisyon tarafından tekabbülü için 
Komisyona iade edilmiştir. 

3. — Niğde Milletvekili eski Gümrük ve Te
kel Bakanı Haydar Özalp'in Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 23 . 2 . 197* ta
rihli ve 144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
17458 No. lu M. Nuri Altay'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/133) (S. Sayısı : 294) 

BAŞKAN — Gündemin 9 ncu maddesi, yine 
Dilekçe Karma Komisyonunun tekabbülü için Ko
misyona iade edilmiştir. 
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4. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kam Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı 
Şevket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 
5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 5880 sayılı Fat
ma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia 
Şen'e, 5885 sayılı Asiye Giindüz'e, 5886 sayılı 
Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 

13. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

BAŞKAN — Şimdi, komisyonlarda açık bu
lunan üyeliklere seçim yapılacaktır. Ancak ön
celikle kurulması gereken Bütçe ve Plân Komis
yonuna henüz bazı gruplardan adaylar gelmedi
ğinden, acele edilmesi için tebligat yapılmıştır. 
Perşembe günkü birleşimde mutlaka bu seçimin 
yapılması kararlaştırılacaktır. Bu itibarla bugün 
gruplar adaylarını bildirmediği için seçim yapı
lamayacaktır. 

FİKRET GÜNDO&AN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, biz kendi grubumuza düşen miktar
da aday gösterdik. 

BAŞKAN — Siz gösterdiniz efendim, göster
meyenleri bekliyoruz, derhal göndermeleri için 
de temasa geçildi. Perşembe günü bu komisyo
nun seçimi tamamlanacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ta
mam da Başkan böyle ayrı ayrı olmaz mı demek 
istiyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Olmaz hepsini birden yapmak 
zorundayız. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, bu seçim şeklen yapılmış olacaktır. Ço
ğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, geçen birleşim
lerden ikmal edilmemiş komisyon seçimleri var. 
İtiraz üzerine sepetlere atılmak suretiyle oyla
manın yapılması kararlaştırılmıştı. 

sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feri
de Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Sol
maz'a ve 5893 sa/ytlı Asiye Ünsaldı'ya ait karar
ların Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Sena
tosu : 4/135) (S. Sayısı : 314) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu maddesinde
ki Dilekçe Karma Komisyonu raporu, komisyo
na iade edilmiştir. Bu işlemler yapılacaktır. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda açık 
bulunan bir bağımsız üyelik için aday gösteril-
imemiş, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Komis
yonu için açık bulunan bir bağımsız üyelik için 
de üç aday vardır. Sayın Sami Turan, Sayın 
Hikmet İsmen, Sayın Lûtfi Doğan. 

Millî (Savunma Komisyonunda açık bulunan 
bir bağımisız üyelik için Sayın Lûtfi Doğan ve 
Sayın Ali Oğuz aday gösterilmiştir. Seçime ge
çeceğiz. 

Oy pusulaları dağıtılsın ve sepet kürsüye 
konulsun. («Ekseriyet ydk» sesleri.) 

Efendim, şimdi sayın üyeler dışarı çı'ktılar, 
zili çalıyorum, onun için içeride bulunan üye
lerle bir karara varmam mümkün değildir. Dı
şarıdan oylarını .kullanmak için içeriye gelecek 
olan sayın üyeler vardır. Bu itibarla seçimi yapı
yorum. 

Tasnif Komisyinuna ad çekiyorum. Sayın 
Cahit Ortaç 1.. Burada. Sayın Kayalar?.. Yok. 
Sayın Halil Goral l . Yok. Sayın Naci Cidali. . 
Yok. Sayın Vehbi Ersü?.. Yok. Sayın Kasım 
•Küfrevü. Yok. Sayın Osman Allbayrâk?.. Yok. Sa
yın Ucuza!?.. Burada. Sayın Karavelioğlul. 
Yok. Sayın Sait Mehmetoğlu?.. Yük. Sayın 
Sami Turan?.. Burada; falkat kendileri aday 
bulunuyorlar. Sayın Ekrem Kalbayi. Burada. 

Şimdi nereden oylamaya başlayacağımıza 
dair ad çekiyorum. Sayın Ali Kemal Turgut, 
Denizli. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devfeüm) 
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(Denizli Üyesi Ali Kemal Turgut'tan başla
narak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Oylamada gerekli nisap elde 
edilemediğinden, 14 Şubat 1974 Perşembe günü 
saat 15;00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

(Kapanma saat : 16,35) 

.*.—*ma>m« 

VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU YE CEYABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğau'm, 2 sayılı Kanun hükmündeki Kararna
me ile, lise ve meslek okuUeırını bitirinlere devir, 
soru önergesi ve 31 aliye Bakanı Deniz BaykeıVın 
yazılı cevabı (7/181) 

19 . 12 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Maliye Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Rize Senatörü 
Talat Doğan 

Soru : 
Resmî Gazetenin 30 . 12 . 1972 tarih ve 

14407 numaralı nüshasında yayınlanan 2 sayılı 
Kanun hükmündeki Kararname ile lise dengi 
•meslek okullarını bitirenlerden meslekleri ile 
ilgili görevlere atananlar 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlamaları hükme bağlan
mıştı]-. 

Bu durumda olanlardan mesleğiyle ilgili 
görevde çok kısa bir süre çalışıp mesleğiyle il
gisi •olmayan başka bir göreve geçmiş olsa dahi 
istifade etmektedirler. Böylece mesleğiyle ilgi
li görevlerde çalışıp veya çalışmamanın hiçbir 
önemi kalmıyor. Ayrıca Ticaret Lisesi mezunu 
bir kimse mesleğiyle ilgili görev olarak ban
kaya. girdiğinde, bilâhare üniversiteyi veya bir 
yüksek okulu bitirdiğini düşünelim: -Personel 
Kanununa, göre intibakı veya daha önceki terfî 
durumuna göre yüksek okullara tanınan terfi 
hakkını almaktadır. 2 sayılı Kanun hükmünde
ki Kararname uvarıncada mesleğiyle ilgili gö

reve, Ticaret Lisesi mezunu olarak başladığın
dan bir derecede buradan alarak emsallerine 
nazaran üstün bir seviyeye ulaşmışlardır. 

Daha sonra çıkartılan ve 18 .10 .1973 tarih
li 14698 numaralı Resmî Gazetede yayınlana
rak yürürlüğe giren 8 sayılı Kanun hükmün
deki Kararnamenin 22 nci maddesinde yer alan 
ek geçici m adide 530 lise dengi meslek okulla
rını bitirenlerden mesleğiyle ilgili görevlere 
30 . 11 . 1970-1 . 6 . 1973 tarihleri arasında 
13 ncü derece ile atanmış olanlar 12 nci dere
ceye yükselirler. Bunların 13 ncü derecede ge
cen süreleri kademe ilerlemesinde değerlendiril 
lir denilmektedir. Böylece 30 .11 .1970 tarihin
den birgün önce tayin olunan istif aide edeme
mektedir. 2 sayılı Kararnamede zaman tahdidi 
veya başka bir husus gözetilmemiş, 12 nci de
receyi henüz alamayanlar ise 8 numaralı Ka
rarnameye göre mağdur edilmiş oluyorlar. Her 
iki karanamede çelişkiler vardır. Ve tatbikatın
da şaşırtıcı durumlar doğmaktadır. 

Bilindiği gibi bugünkü Personel Kanununa 
göre lise mezunları 13 ncü dereceden göreve 
başlamaktadırlar. Yukarıda adı geçen kararna
melerde lise muadili meslek okullarından me
zun olanlara 12 nci dereceden görev atanmala
rı dolayısıyle halen çalışanlar içinde 13 ncü de
rece ile atananlar 12 nci dereceye yükseltilmiş 
bu zaman zarfında geçen süreleride kademe 
ilerlemesinde değerlendirmeye tabi tutulması 
uygun görülmüştür. 

Liseler bütün üniversiteler öğrenci yetişti
ren çok geniş sahalı bir öğrenim kurumudur. 
Hal böyleyken muadili meslek okullarının 12 
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noi dereceden atanmaları kamu kuruluşlarının 
çeşiltli dallarında hizmet gören lise mezunları 
ile üniversiteyi hasbelkader bitiremeyerck Dev
let dairelerinde çalışan yüklerce eleman unu
tulmuş ziyadesiyle mağdur edilmişlerdir. Daha 
önce liselerin fen ve edebiyat kollarından me
zun olunabilmesi için Devlet olgunluk imtihan
larını vermek mecburiyeti vardı. Bu nedenle 
başarı sağla yamayan pekçdk kimse liselerden! 
ayrılarak meslek okullarına gitmişler ve bugün 
12 nci dereceyi alarak dört senelik bir farkla 
lise mezunlarından ileri geçmişler hatta üniver
site mezunlarından bile fazla maaş almaya baş
lamışlardır. Bu suretle liseye göre şimdi emek
li olduklarından büyük avantaj sahibi olmuş
lardır. Halihazırda dört sene evvel göreve 
atanmış bir lise mezunu 13 ncü dereceden baş
lamış bu zaman zarfında terfi ederek 12 nci 
dereceye yükselmiş .muadili meslek okulu me
zunu ise şu anıda göreve atandığı takdirde 12 
nci dereceden maaş alacak ve böylece dört se
nelik hizmet gören lise mezunu ile eşit duruma 
gelecektir ki, dört senelilk hizmet heba olmak
ta ve değer taşımaktadır. Aynı durum emekli 
olanlar ve ilerde olacaklar içinde büyük farklı
lıklar yaratacaktır. Şöyle ki, bütün Devlet dai
relerinin muhasebelerinde çalışan ticaret lisesi 
mezunlarıda bu durumda istifade edemediler. 

Diğer taraftan bankalarda çalışan bütün 
ticaret lisesi mezunları ise faydalanmışlardır. 
Maliye Bakanlığında sadece maliye meslek 
okulları yararlanabiliyor. Millî Eğitim Bakan
lığında öğretmen okulu mezunları dışında öğ
retmenlik yapan pek çok lise mezunları ise 
istifade edememişlerdir. Böylece aynı görevi 
yapanlar arasında farklılık ve bu görevde daha 
önce atanıp hizmet ifa edenler daha sonra ata
nanın eşit hale getirilmesi Devlet dairelerinde 
hizmet gören elemanlar arasında farklılık ve 
•ayırıma yol açmaktadır ki bu da vazifeye bağ
lılık, verimli çalışma yönünden büyük bir 
umutsuzlıuğa sebebiyet vermektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar muvecehesinde 
bütün lise ve .muadili okullar, meslek okulları 
mezunlarının tümünü kapsamak şartlyle 12 nci 
dereceden başlatılmalariınm mümkün olup ol
mayacağı hususunda ne düşünüldüğünün bildi-
riılmesine müsaadelerinizi rica ederim. 

12 . 2 . 1974 

111802-653/5309 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sa
yın Talat Doğan'in 2 sayılı Kanun 
hükmündeki Kararnameye ilişkin ya
zdı &omı önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğünün 12.12.1973 
tarihli ve 1740-2173, 7/181 sayılı, 

b) Kanunlar Müdürlüğünün 28.1.1974 ta
rihli ve 1740-2173, 7/181 sayılı yazılan. 

İlgi (a) daki yazıları ekinde gönderilmiş 
bulunan, Cumhuriyet Senatosu Bize Üyesi Sa
yın Talat Doğan'ın yazılı soru önergesi incelen
miş ve bu konudaki cevabî görüşümüz aşağıda 
sunulmuştur. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan so
runların çözümlenmesi anıacıyle, Bakanlar Ku
ruluna, 1589 sayılı Yasa ile, «Kanun hükmün
de Kararname» çıkartma yetkisi verilmiş bu
lunmaktadır. 

Nitekim, bu 'konuda hazırlanmış bulunan 2, 
5, 8 ve 9 sayılı «Kamın hükmündeki kararna
meler» yürürlüğe girmiştir. 

Yazılı so'rıı önergesinde belirtilen ve (2) sa
yılı Kanun hükmünde Kararname ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesi
nin (C) fıkrasında yapılan, lise dengi meslek 
okullarını bitirenlerin, meslekleriyle ilgili gö
revlere atanmaları şartıyle 12 nci derecenin ilk 
kademesinden başlayacakları şeklindeki deği
şiklikler, aşağıda belirtilen hususlar gözönüne 
alınarak gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

1. Üçüncü (5) Yıllık Kalkınma Plânında, 
meslekî eğitime özel bir önem verilmektedir. 

2. Kurumların kendi bünyelerinde, orta 
dereceli memur ihtiyaçlarını karşılama ama-
cıyle, açılmış olan oküllaıra talebin artırılması 
istenilmiştir. 

3. Lise ve dengi okulları bitirenlerin, giriş 
sınavlarını kazanmaları halinde fakülte veya 
yüksek okullara girebilmeleri mümkün bulun-
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duğu hakle meslek okulları mezunları böyle 
bir hafcka sahip bulunma maktadır. 

Yukarda da açıklandığı üzere, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun, 1589 sayılı ya
sada belirtilen maddelerinde değişiklik yapıl
ması Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kanun 

hükmünde kararnamelerle mümkün bulunmak
tadır. 

Arz olunur. 

Deaıiz Baykal 
Maliye Bakanı 

«•» 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanı seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Bel er'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/24) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, Atatürk Üniversitesindeki 
olaylar hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/24) 

'9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/25) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞ-

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

5. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları-



na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlıı ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

8. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı Kararı 
ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28 sayılı raporu (Cum
huriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973) 

9. — Niğde Milletvekili eski Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 23 . 2 . 1973 ta
rihli ve 144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
17458 No. lıı M. Nuri Altay'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/133) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1973) 

10. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı 
Şevket Bozkurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 

5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 5880 sayılı Fat
ma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia 
Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Na
ciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sa
yılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a 5890 
sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride 
Nezalıat Anarman'a, 5892 sayılı Meeit Solmaz'a 
ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisj^onu raporu (C. Sena
tosu : 4/135) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1973) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 
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İŞLER 
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