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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

79 ncu Birleşim 

22 .6 .1976 Salt 

tCİNDEKİLEE 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen Kâğıtlar 

III. — Yoklamalar 

Sayfa 
502 

502 

503 

IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 503,515 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/831) 503 

2. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Hasan Aksay'a, İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/832) 503 

3. — Görev ile yurt dışına giden Bayındır
lık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/833) 503 

Sayfa 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kül

tür Bakanı Rıfkı Danışman'a, Gençlik ve Spor 
Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/834) 503:504 

5. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/835) 504 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/836) 504 

7. — Toplumu etkileyen bunalımın köken
leri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayların 
devamının önlenmesi hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, 8 . 6 . 1976 
tarihinde vukua gelen olayı araştırmak ve bil
gi almak üzere, Gaziantep'e 3 kişiden müteşek
kil bir alt komisyon gönderilmesine dair tez
keresi. (3/828, 10/41) 504 



C. Senatosu B : 79 22 . 6 . 1976 O : i 

Sayfa 
8. — Öğretmenler arasında yapılan nakil 

ve tayinlerle, açığa alınanlar hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, üyeleri
nin araştırma ve inceleme yapmak üzere lüzum 
gördüğü mahallere gidip gelebilmeleri için Ge
nel Kurulun tasvibinin alınmasına dair tezke
resi. (3/838, 10/22) 504 

9. — Ankara imar Limitet Şirketi hak
kında kurulan Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonlarının çalışma süresinin 
22 . 6 . 1976 tarihinden itibaren 2 ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/837, 10/2) 504:505 

10. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı 
zararlar konusunda Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/46) 505:506 

11. — Toplumu etkileyen bunalımın kö
kenleri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayla
rın devamının önlenmesi hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının çalışma 
süresini, bitim tarihinden itibaren, T. B. M. M.' 
nin yaz tatili boyunca uzatılmasına dair tezke
resi. (3/830, 10/41) 506:509 

12. — Cumhur iye t Senatosu Aydın Üyesi 
İ. Cenap Ege ve arkadaşlar ının, T R T hakkın
da Senato Araşt ı rması isteyen önergesi üzerine 
kurulması kabul edilen Araş t ı rma Komisyonu
na üye seçimi. (10/15) 5C9( 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Başbakanlığa 
bağlı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanmış olan yönetmelik hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi üzerine 
kurulması kabul edilen Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/16) 509:510 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi üzerine kurulması kabul edilen 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/13) 510:511i-

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca 
'kurulan «Kalkınma Fonu» na ayrılan 400 mil
yon liranın dağıtım şekli hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi üzerine kurulması ka
bul edilen Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 
(10/32) 511:512 

Sayfa 
16. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 

Hüseyin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılın
da devamsızlık yapan ve yapmak zorunda ka
lan öğrencilerin uğradıkları çeşitli mağduriyet
lerinin saptanması ve bir çözüm yolu bulunma
sı hakkında, Senato Araştırması isteyen öner
gesi üzerine kurulması kabul edilen Araştırma 
Komisyonuna üye seçimi. (10/44) 512:514 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak'ın, Elektröfer Firmasına ve
rilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 515:516 

18. —Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı ya
pımı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/24) 516 

19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sul-
tanhamam'da vükubulan yangınlar hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 516 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okulara ve bu okullarda
ki öğrencilerin devam durumlarına dair Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/34) 516:519 

21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik te
sislerinin kuruluş yerinin seçimi hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/35) 519:521; 

22. — Cumhuriyet Senatosu K a r s Üyesi 
Sırrı Ata lay ve arkadaşlarının, geri kalmış böl
gelerin sorunlarını ayrıntılarla belirlemek üze
re bir Senato Araşt ırması isteyen önergeleri. 
(10/36) 521! 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kar s Üyesi 
Sırrı Atalay' ın, çocuk mahkemeler i kurulma
sı konusunda Senato Araşt ı rması isteyen öner
gesi. (10/38) 521! 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, hapishane ve tev
kifhanelerin durumu hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/39) 521:522 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bul
duğu iddia edilen işkence olaylarına dair Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/40) 522 

— 500 — 
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Sayfa 
26. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzin-
oğlu'nun, Yabancı Devletler ve Milletlerarası 
kurallarla yapılan Andlaşmalara dair Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/43) 523': 528 

V. — Sorular ve Cevaplar 514,528 
A) Sözlü sorular vecevapları 514 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.5.1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosun-
daki görüşmelerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanından sözlü sorusu. (6/57) (Veriliş ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 514 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan 
iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/26) (Veriliş tarihi : 22.. 11 '. 1973) , 514 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vu-
kubulan bazı emekli işlemleri ye atamalara 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 514: 

515 
4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Mehmet Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir -
Çelik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş ta
rihi : 18 . 7 . 1974) 515 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/52) (Veriliş tarihi : 18 . 5 . 1974) 515 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
Lûtfi Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul 
Taksim meydanında yapılan mitinge dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 
30 . 6 . 1975) 515 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara 
Belediye Başkanına atfen çıkan bir beyanata 

Sayfa 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/60) 
(Veriliş tarihi : 2 . 10 . 1975) 515 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhur1başka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 
1 . 11 . 1975) 515 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş ta
rihi : 3 . 11 . 1975) 515 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki ortaklık anlaşmasını «Ta
mamlayıcı protokole» dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/66) (Veriliş tarihi : 1 . 3 . 1976) 515 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/67) (Veriliş tarihi : 
31 . 3 . 1976) 515 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Av
rupa serbest güreş şampiyonasına dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu. (6/68) (Veri
liş tarihi : 21 . 4 . 1976) 515 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çeleb'nin, kurul
ması düşünülen alkaloid fabrikasına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 
27 . 4 . 1976) 515 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığına yapılan tayine dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/70) (Veriliş ta
rihi : 13 . 5 . 1976) 515 

B) Yazdı soru ve cevabı. 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, İstanbul' 
un, Beşiktaş semtinin içme su ihtiyacına dair 
yazılı soru önergesi ve İçişleri Balkanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/573) 528 

— 501 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
Yapılan yoklamalar sonucumda çoğunluğun bulun

madığı anlaşıldığından; 

22 . 6 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim gençliğinin içinde bulunduğu du
ruma dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/71) 

Rapor 
1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans

man Kanununa ekli îşletme Vergisi ile ilgili H nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 

Kabay'ın, Burdur, Karaçal - Yeşilova, Tefenni - Göl-
hisar, asfalt çalışmalarına dair yazılı sora önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/577) 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu : 2/107) (S. Sayısı : 607) 
(Dağıtma tarihi: 21 . 6 . 1976) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

— 502 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgam Demirkol(Urfa) 

BAŞKAN — 79 ncu Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ G ENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/831) 

BAŞKAN — Sunuşlar var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Saıbri Çağlayangil'n dönüşüne kadar; Dı
şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Hasan Aksay'a, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil tür k'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/832) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş var, okutuyorum. 

Oımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Hasan 

Aksay'm dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, İçiş
leri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba

kanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/833) 

BAŞKAN — Bir sunuş vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Bakanı 
Fehim Adak'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakan
lığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ
ru'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür 

Bakanı Rıfkı Danışmana, Gençlik ve Spor Bakanı 
Ali Şevki Erek'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/834) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş vardır, arz ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Kültür Baka

nı Rıfkı Danışman'ın dönüşüne kadar, Kültür Ba
kanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

— 503 — 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Ba
kanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/835) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ça
lışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşeye, Devlet Bakanı Gı-
yasettin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/836) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba

kanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar. Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 

nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, 8:6. 1976 tarihinde vukua gelen ola
yı araştırmak ve bilgi almak üzere, Gaziantep'e 3 
kişiden müteşekkil bir alt komisyon gönderilmesine 
dair tezkeresi. (3/828, 10/41) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş vard'r, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının nedenleri

ni, kökenlerini Araştırma Komisyonu, 8 . 6 . 1976 

S tarihinde vukua gelen olayı araştırmak ve bilgi al
mak üzere, Gaziantep'e Konya Senatörü Sayın Er
doğan Bakkalbaşmm başkanlığında, Tabiî Senatör 
Sayın Suphi Gürsoytrak ve Kahraman Maraş Senatö
rü Sayın Adnan Karaküçük'ten kurulu bir Alt Komis
yon gönderilmesine karar vermiştir. 

Bilgilerinizi saygı ile rica ederim. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

i Gaziantep 
j Salih Tanyeri 
i BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayin
lerle, açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, üyelerinin araştırma ve 

I inceleme yapmak üzere lüzum gördüğü mahallere gi
dip gelebilmeleri için Genel Kurulun tasvibinin alın
masına dair tezkeresi. (3/838, 10/22) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş, okutuyorum. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
i Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
I açığa alınanlar hakkında araştırma yapmakla görev

li Komisyonumuz, ilgililerden aldığı yazılı belgeleri 
I incelemiştir. 
1 Millî Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden alınan bil

giler arasında çelişkiler görüldüğünden; mahallinde 
i incelemeye lüzum hâsıl olmuştur. 

Komisyonumuz üyelerinin araştırma ve inceleme 
yapmak üzere lüzum gördüğü mahallere gidip gelme
leri için Genel Kurulun tasvibinin alınmasına mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Komisyon Başkanının tezkeresini dinlemiş bulu

nuyorsunuz. Komisyonun mahallinde inceleme yap
ması için, Yüce Genel Kurulda yetki verilmesi is
teniyor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Ankara İmar Limitet Şirketi hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonlarının çalışma süresinin 22 . 6 . 1976 tarihinden 
itibaren 2 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/837, 
10/2) 

BAŞKAN — Başka bir sunuş var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

i Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 Ocak 
I 1975 tarihli 19 ncu Birleşiminde kurulması uygun 
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görülen Ankara imar Limitet Şirketinin Ansoy Kol-
lektif Şir'keti lehine sağlamış olduğu menfaatler ve 
keyfî davranışlar hakkındaki Araştırma Komisyonu
nun çalışma süresinin 22 . 6 . 1976 tarihinden itiba
ren 2 ay daha uzatılması için gereğini saygılarımla 
arz edilir. 

Genel Kurula arz edilir. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Ankara 
İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; Kmisyon, çalışmala
rını bitiremediği için müddetin 2 ay daha uzatılması
nı istemektedir. Bu müddetin 22 . 6 . 1976 tarihinden 
itibaren 2 ay daha uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbant oğlunun, 
PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/46) 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; bir araştırma öner
gesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
PTT Genel Müdürlüğünün 1965 - 1966 - 1967 -

1968 - 1969 yıllarında, kişi ve firmalardan, gerek PTT 
•binası yaptınmaık gerekse başka nedenlerle satınaldığı 
arazi ve arsalar ile bunlara ödenen paralar listesi 
elimde mevcuttur. 

Bu listeleri incelediğimde bazı arsa ve arazi alım 
nedenlerini anlayamadığım gibi, bunlara ödenen pa
ralarında günün koşulları ve rayiçlerine göre çok fa
hiş olduğunu gördüm, Örneğin; Erzurum'da bir kişi
den alınan 199,64 m2'lik bir yer için 499 100 TL; 
ödenmiştir. 

Bunun gibi bu listeden dikkatimi çeken bazı arsa 
ve arazilerin listesini-ilişikte sunuyorum. 

Bu alımların haklı nedenlerle ve değer parasına 
alınmış olup olmadıklarını tespit etmek ve ayrıca 
varsa, usulsüzlükler nedeniyle PTT Genel Müdür
lüğünün uğratıldığı zararlar konusunda bir Senato 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
PTT. Genel Müdürlüğünün satınaldığı arsalar

dan: 1966 yılında : 
1. Mersin'de 135 m2'lik Atillâ ve Atalay Ürel' 

den 88.000 TL'sına. alınan arsa. 

2. Çubuk'ta 1051 m2 Halil Çetin'den 32.150 TL. 
sına alınan arsa. 

3. M'ihalıççık'da 381 m2 Hatice Çıra - Hamide 
Öztemel'den 80 000 TL. sına alman arsa. 

4. Tarabya'da 333 m2 Sintof Alşeh'den 90 000 
TL. alınan arsa. 

5. Güneyce 440 m2 Cevdet Güneyli'den 23 600 
TL. alman arsa. 

6. Sultanhisar'da 444 m2 Saadet Okan'dan 50 350 
TL. alınan arsa. 

7. Sungurlu'da 550 m2 Kadir Patoğlu'dan 30 000 
TL. alman arsa. 

8. Ünye'de 356 m2 H. Fehmi Cerrahoğlu'dan 
161 000 TL. alınan arsa. 

1965 yılında : 

1. Ankara'da 264 m2 H. Sade - Müsteeapoğlu -
Şaşmaz'a ait 523 100 TL.sına alınan arsa. 

2. Alaşehir 706 m2 Meryem . Albayrak'dan 
77 150 TL.'sına alınan arsa. 

3. Tirebolu 299 m2 Hatun ve Zehra Cantürk'ten 
65 000 TL. sına alınan arsa. 

1967 yılında : 

1. Efbistan\ia 550 m2 Nihat ve Gülsen Ertem' 
den 17 705 TL.'sına alınan arsa. 

2. Elmalı 650 m2 M. Palay ve hissesi. 89 962 
TL.'sına alınan arsa. 

3. Zonguldak 380 m2 H. Çıra, H. Öztürel'den 
451 552 TL.'sına alınan arsa. 

4. Yalova 265 m2 Şükrü Çevik'ten 69 566 TL. 
sına alınan arsa. 

5. Perşembe 715 m2 M. ve T. Yıknaz'dan 141 919 
TL.'sına alman arsa. 

1968 yılında : 
1. Yerköy 59 m2 Arseven, Altınoklu, Doğan' 

dan 17 397 TL.'sına alınan arsa. 
2. Afyon'da 34 808 m2 O. Nuri Alpaydın'dan 

223 568 TL.'sına alınan arsa. 

3. Lüleburgaz'da 414 m2 F. Girgin - S. Göktaş' 
tan 109 666 TL.'sına alınan arsa 

4. Erzurum'da 199.64 m2 F. Çiftçioğlu - S. Ho-
rorlu'dan 499 100 TL.'sına alınan arsa. 

5. Eskişehir'de 212.55 m2 Ahmet Şen ve hisse
darları Celâlettin Gürkan'dan 571 393 TL.'sına alı
nan arsa. 

6. Beyoğlu'da 237 m2 Müzeyyen İstavrula - F. 
Nahide'den 325 139 TL.'sına alınan arsa. 

7. Yeşilköy'de 2681 m2 Marya Tdber'ikoğlu'dan 
465 711 TL.'sına alınan arsa. 

8 Karşıyaka'da 1350 M2 Halil Kuzu, Ahmet Ka-
zerci'den 255 894 TL.'sına aİMian arsa. 
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9. Samsun'da 9830 m2 Bayram ve Mehmet Ça-
kır'dan 289 247 TL.'sına alınan arsa. 

1969 yılında : 
1. iskenderun 1665 m2 Viktorya Istafanoğlu' 

ndan 267 352 TL.'sına alman arsa. 
2. Keçiborlu 583 m2 Necip Önerden 100 427 

TL.'sına alınan arsa. 
3. Erdek'te 395 m2 Y. H. Kalıpsızoğlu'ndan 

169 228 TL.'sına alınan arsa. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, okutulan bu araştır

ma önregesi hakkında gereği yapılacaktır. 

11. — Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının çalışma süresini, bitim tarihinden iti
baren, T.B.M.M.'nin yaz tatili boyunca uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/830, 10/41) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, sunuyoruz. 
Sayın üyeler, müsaade buyurulursa arkadaşımız 

Sayın Üçök'un otururarak okumaya devam etmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
15 . 4 . 1976 tarihinde kurulmasına kadar verile

rek 27 . 4 . 1976 tarihinde üyeleri işarî oyla seçilen 
«toplumu etkileyen şiddet olaylarının nedenlerini, kö
kenlerini, hazırlayıcılarım, sürdürenlerini eylemlerin 
içinde, arkasında, yanında bulunan tüm kişilerin ve 
güçlerin kimliklerini, tutum ve davranışlarını ve ni
hayet Hükümeti teşkil eden partilerin ve Hükümet 
sorumlularının gerçek yüzünü görüp, göstermediği 
ve olayların sürüp gitmesini önlemeyi, toplumsal ka
osu ve kargaşayı durdurup, dindirmeyi araştırmak ve 
çözümleri saptamakla görevli Komisyon»umuz 

3 . 5 . 1976 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 
Çalışma programı, önce ilgili bakanlıklarla öğre

tim kurumları ve kuruluşlardan bilgi almak, güncel 
olayları, yerlerine Alt Komisyon göndererek araştır
mak, ikinci aşamada, bu bilgilerin ışığı altında lüzum
lu görülecek kişileri dinlemek ve müesseselerde incele
me yapıruk ve nihayet rapor hazırlamak biçiminde 
saptanmıştır. 

Birinci safhada istenen bilgiler öğretim kurum
larından, bazı bakanlıklardan gelmiş, diğerlerinden 
bazıları mehil istemiş, bir kısmı da henüz cevap 
vermemiştir. 

İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'de araştırmalar 
yapmak üzere Alt Komisyonlar teşkil edilmiştir. 

Gelen bilgilerden, İstanbul'a giden Alt Komisyo
nun araştırmalarından öğretim kurumlarında büyük 
huzursuzluk olduğu, yurtların parsellendiği, gençle
rin sağa, sola bölündüğü, her grupun da kendi için
de ayrı bir bölüntüye uğradığı, olayların adetleri şim
dilik pek az olan bu gruplarca öğretim kurumlan 
dışında hazırlanarak bu müesseselerde uygulandığı, 
uygulayanların genellikle olayın cereyan ettiği kuru
ma mensup kimseler, hata öğrenciler olmadığı müşa-
hade edilmiştir. Bazı müesseseler kapatılmıştır. Bun
lar arasında bulunan ve 29.5.1976 Cumartesi günü 
meydana gelen ölümle sonuçlanan kanlı olaydan son
ra süresiz kapatılmış olan İstanbul Teknik Üniversite
si, bunun nedeninin «bütün tedbirlere ve gösterilen 
çabalara rağmen önlenemeyen olaylar olduğunu» 
belirtmiştir. Bu bildiride ayrıca Üniversitenin içi ve 
çevresinin aylardan beri politik ve ideolojik kanlı 
kavgaların arenası haline getirilmiş olduğu, silâhlı 
çatışmaların, tehditlerin, forumlar, boykotlar, gövde 
göstrrileri ve ders yapılan sınıflara kadar uzanan ör
gütlü cinayetlerin her gruptan ve düşünceden insanı 
tehdit edici bir yoğunluğa ulaştığına, öğrenim üze
rine bir çıddet havası çökmüş bulunduğuna, tedbirin 
yetersizliği yüzünden öğrenim özgürlüğünü ve can 
güvenliğini sağlamak olanağının bulunmadığına, fail
lerin izlenip yakalanamadığına yer verilmiş ve sonuç 
olarak şu ifade kullanılmıştır. 

«Halkımızı ve gençliğimizi birbirine karşı kamp
lara bölmeye yönelerek Türkiye'nin geleceğini va
him surette tehdit eden bu ortamın düzeltilmesi, top
lumun her türlü özgür davranışını ve can güvenliğini 
yurt düzevinde sağlamakla, sorumlu yetki ve kuvvet 
sahiplerinin görevidir.» 

Üniversitelerin büyük endişesi, bu olaylar nede
niyle akademik faaliyete devam edilmiş olsa bile, 
boykotların, kesintilerin sebebiyet verdiği eksik 
ve çevreyi kaplayan korku ve hayat endişesinden do
ğan kalitesiz öğretimin ileride memleket hizmetinde 
sorumluluk alacak bu kuşakta bir boşluk yaratacağı
dır. Bu durum araştırmanın önemini ve şümulünü 
bir kat daha artırmıştır. 

Olayların üniversite dışındaki örgütlerden alınan 
emirlerle yurtlarda hazırlandığı ve bunların uygulan
ması için öğretim kurumlarının bir arena olarak se
çildiği belirtildiğinde araştırmanın yurt düzeyine 
son yılda örgütlerin taktik değiştirerek orta öğretim 
müesseselerine de el atmış olmaları sebebiyle burala
ra alınan tedbirlerin kifayetsizliği ve faillerin izlenip, 
yakalanamamış olması nedeniyle de tarafsız davra-
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nılmadığı intibaımn uyandırıldığı kamsı da genellikle 
hâkim olduğundan emniyet kesimine teşmiline, ileri 
sürülen iddialar arasında zabıtanın, yönetmeliklere 
aykırı olarak, yakasında numara taşımadığı, bu yüz
den bilfarz tanıklık için bulunmalarına olanak kal
madığı, sivil olarak görev yapan zabıta arasına bu 
meslekten olmayanların katıldığı noktaları da oldu
ğundan, bu hususlarda araştırmaların derinleştirilme
sine zaruret hasıl olmuştur. 

Bu nedenlerle çalışmaların, sürenin bitimi tarihin
den itibaren uzatılmasını, Komisyonun Cumhuriyet 
Senatosunun tatili sırasında da çalışmasına karar ve
rilmesini lüzumlu gördüğümüzü, öğretim kurumla
rında hakim grupların diğerlerini derse sokmadığı 
gibi, silâhlı eylemlerle imtihanlara girmesine de engel 
olunduğu yaygın iddialar arasında bulunduğundan 
bu hususlarda acil tedbir alınmak üzere Hükümetin 
dikkatinin çekilmesinin de bir zaruret olduğu kanı
sında bulunduğumuzu saygı ile arz ederiz. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Gaziantep 

Salih Tanyeri 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Genel Kurulda müzakerelerin salimane cereyan 

etmesi için sükûneti temin etmekle mükellefim. Bu 
itibarla sayın üyelerin ayakta konuşmamalarını, otur
dukları yerlerde yüksek sesle konuşmamalarını istir
ham ediyorum. 

Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Salih Tan
yeri tarafından verilen önergeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. Sayın Tanyeri, çalışmaların Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tatile girme süresinde de devam 
ettirilmesini istemektedir. 

Yalnız Sayın Tanyeri, Tüzüğümüzün 136 ncı mad
desine göre komisyonların çalışma süresi tahdit edil
miştir; iki aylık bir süredir. Siz tatil boyunca mı, 
yoksa muayyen bir süre mi istiyorsunuz? 

Önergenizde tatil boyunca istiyorsunuz efen
dim. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI SA
LİH TANYERİ (Gaziantep) — Tatil boyunca Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hü
kümet ikaz edilsin diye bir şeyler var. Sayın Ko
misyon Başkanı ne istiyor bunu açıklasın. Temenni 
kararı alınması mümkün değildir. Bunu açıklama
sını istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen, açıklamak ister misiniz 
efendim?... 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI SA
LİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Verilen iki önerge ile 15 Nisan'da kurulması
na karar verilmiş ve 27 Nisan'da üyelerin işarî 
oyu ile seçilmiş bulunan Komisyonumuz aradan ge
çen 2 ay içinde görevini tamamlayamamıştır. Bu 
itibarla sürenin uzatılmasında zaruret vardır, Çünkü, 
27 Nisan 1976 günü Genel Kurulda verilen kararda 
2 ay süre verilmesi oylanmış ve uygun görülmüştü. 

Şimdi bu tarihten itibaren sürenin 2 ay daha uza
tılmasını istemek, önümüzde Cumhuriyet Senato
sunun tatil süresi bulunduğu için bu 2 ayın sonun
da da Komisyonun görevini bitirememesi ya da 
hiç değilse raporunu hazırlayamaması karşısında 
27 Ağustos'tan itibaren Komisyonun yetkilerinin 
kalkması gerekecektir. Oysa İçtüzüğümüzün 40 ncı 
maddesinde komisyonların Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun kararı ile tatilde de çalışabilecekleri
ni hükme bağlamıştır. Bu hükümde süre yoktur. 

Komisyonumuz, demin yapmış olduğu toplantıda 
bu noktaları gözönünde tutarak sürenin, tatil müd
detini içine almak üzere uzatılmasını rica etmeye 
karar vermiştir. Çünkü Sayın Başkanın bahis buyur
duğu İçtüzüğün 136 ncı madesinde komisyonlara ça
lışma süresi olarak 2 ay öngörülmüş; fakat Genel 
Kurulun bu süreyi uzatabileceği ve kısaltabileceği 
hükme bağlanmıştı. Uzatılma halinde bu uzatmanın 
ne kadar olacağı hususunda Tüzük sakittir. İki aylık 
bir süre Komisyona ilk çalışma süresi olarak veril
miştir. 

Bu itibarla, Yüksek Senato lütfedip de Komis
yonun tatil süresinde çalışmasını karara alırsa, bu 
takdirde Komisyonumuz 1 Kasım 1976'ya kadar 
görevini bitirebileceği umudundadır. 

Sayın Tuna'nın, işaret etmiş olduğu husus şu
dur : 

Yaptığımız gözlemler ve bize gelen şikâyetlerden 
bazı müesseselerde sağa veya sola mensup gruplar 
(hangileri hakimse) diğer grupun militanlarını ya 
da o grupa mensup sandıklarını derslere sokmadık
ları gibi, imtihana da sokmak istemedikleri anlaşıl
maktadır. Bu, tabiatıyle bir yıllık bir sürenin im
tihana girememek suretiyle mahvolması demektir ki; 
çocuklar için, aileler için büyük bir yıkımdır. 

Bu itibarla, imtihanların başlamak üzere olduğu 
ya da başladığı bu sıralarda Hükümetin önleyici ted-
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birler almak suretiyle hiç kimsenin imtihana gireme
mesi olasılığını yaratmaması, böyle bir olasılığı, böy
le bir ihtimalin kesin olarak kaldırılması hususunda 
kendisine bu vasıta ile Komisyonumuzun bir temen
nisi, bir ricası ya da uyarısı olarak raporun sonuna 
dercedilmiştir. 

Esasen önergenin bu kadar uzun hazırlanması, 
Komisyonumuzun ilk toplantısında verdiği bir karar 
gereğidir. Burada, 2 aylık süre içinde Komisyonun ne 
yaptığı, neden görevini bitiremediği etrafı ile izah 
edilmek suretiyle hem Yüce Senatonun, hem de 
Yüce Senato aracılığı ile kamuoyunun bilgisine su
nulması kararlaştırılmıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önerge sahibi, daha doğrusu Komisyon Başka

nı teklifini izah etmiş bulunuyorlar. Konunun aydın
lığa kavuşması için lehde, aleyhde birer kişiye söz 
vermek istiyorum. Konuşmak isteyen?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi Sayın Tuna?.. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, oylama ile halledilecek konulardır; bu
nun müzakeresi olmaz ki.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlarım; 

Nerede oylama varsa, orada müzakere vardır. 
(C. H. P. sıralarından «Her zaman yok» sesleri) Se
nato bir mevzuu oylayacaktır; oylaması için de 
müzakeresi olacaktır. Bu kürsü, konuşma kürsüsü
dür. Şimdi ben görüşümü arz etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yazın da araştırma yapılsın deniyor, buna bir 

diyeceğim yok. Komisyon nasıl karar verdi, bilmiyo
rum. Yalnız, Tüzüğe uymayan tarafı şu. Bir araş
tırma 2 ay içerisinde bitirilecektir. 2 ay içerisinde 
bitmezse yeni baştan 2 aylık bir mehil verilmesi 
mümkündür. Böyle araştırmanın ucunu serbest bı
rakacak şekilde şu zaman içerisinde de yetki veril
sin şeklindeki talep İçtüzüğümüze uymamaktadır. 
Bir tüzük tatbikatına ters düşeceği için Saym Baş
kan da kısmen ikaz buyurdu, ben de ikaz ediyorum. 
2 aylık mehil verilebilir. Yaz tatilinde çalışmasına 
karar verme Yüksek Heyetinizin yetkisine dahildir. 
Fakat 2 ay geçen zaman için mehil verilsin, Tüzük 

buna bu imkânı vermiyor. Bunu demek istermı, bu 
bir. 

îkincisi, daha mühim arkadaşlar; 
Bizim Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini 

kabul etmiştir. İcra vardır, kaza vardır, yasama var
dır. Her kuvvet kendisine ayrılan sahada hizmet gör
mek serbestliğini haizdir. Meclisler temenni kararı 
alamaz, arkadaşlar. Yani, bir araştırma komisyonu 
kurmuşuz, araştırma komisyonu araştırmasının so
nunda bir karara varır, mütalaasını verir. Fakat, araş
tırma komisyonuna Hükümetin şu şekilde hareket et
mesini tavsiye ederiz, temenni ederiz. Bu şekilde Se
nato karar alsın demek Anayasanın 5 ve 6 ncı mad
delerine uymamaktadır. Bir yasama fonksiyonu icra 
ediyoruz; bizim sahamız ayrıdır. Hükümetin bir sa
hası vardır; fakat bir temenni kararı alınsın, bu şe
kilde bir karar alınsın. Bu, mümkün değil. 

Sayın Başkanımdan Anayasaya aykırı olan bu fık
ranın çıkarılması suretiyle tatilde hizmet görme hu
susunun oylanmasını rica ediyorum ve bu oylama
da bunun sınırsız olamayacağının da belirtilmesini 
rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde konuşmak iste

yen sayın üye var mı efendim?... Yok. 
Sayın üyeler; 
Önerge, 2 hususu ihtiva etmektedir. Birisi tatil

de Komisyonun çalışmasını ihtiva ediyor, ikincisi, 
süre bakımından bir tahdit yok, tatil boyunca ça
lışmasını istiyor. 

Tüzüğümüzün 42 nci maddesine ve 136 ncı mad
desine uygundur. Başka bir görüş de yoktur. 

Bu itibarla, önergeyi olduğu gibi oylarınıza su
nacağım. 

Önergeyi kısaca tekrar ediyorum. Okunmasına 
lüzum görürseniz tekrar okuturum; fakat önerge, 
(biraz önce okutmuştuk) Komisyon Başkanı, çalış
malarını bitiremedikleri için Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yaz tatili boyunca da Komisyonun ça
lışması için Genel Kuruldan izin alınmasını istemek
tedir. 

Bu itibarla, Komisyon Başkanının isteğine uygun 
olarak, Komisyonun, araştırmalarını ve çalışmalarını 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmiş oldu
ğu süre zarfında da devam ettirmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ko
misyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile gir
miş olduğu süre boyunca çalışma isteği kabul edil
miştir efendim. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan 
Komisyonun çalışma süresi 27'sinde bitiyor. Uzatıl
ması konusunu oylayacak mısınız? 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sürenin de uzatıl
ması manasına uymak üzere. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, önergeniz aynı za
manda bir süreyi de ihtiva etmektedir. Zaten bu şe
kilde oyladım biraz evvel; Bu süre boyunca çalışma
sını da oyladım. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Ce
nap Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi üzerine kurulması ka
bul edilen Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 
(10/15) 

BAŞKAN — Bir komisyona seçilen adayların 
isimlerini okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve arkadaşlarının TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri üzerine Genel Kuru
lun 20 . 4 . 1976 tarihli 57 nci Birleşiminde kurul
ması kabul edilen 15 kişilik Komisyon aday üyeleri : 

1. — Raif Eriş (Balıkesir) A. P. 
2. — Barlas Küntay (Bursa) A. P. 
3. — Feyzi Halıcı (Konya) — A. P. 
4. — Ahmet Özmumcu (Kütahya) A. P. 
5. — Oral Karaosmanoğlu (Manisa) A. P. 
6. — Cevdet Aykan (Tokat) A. P. 
7. — Besim Üstünel (İstanbul) C. H. P. 
8. — Abdullah Köseoğlu (Kocaeli) C. H. P. 
9. — Hikmet Savaş (Eskişehir) C. H. P. 
10. — Şebib Karamullaoğlu (Bursa) C. H. P. 
11. — Mustafa Çelik (Afyon K.) C. H. P. 
12. — Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) M. B. 

Grupu 
13. — Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) M. B. Gru

pu 
14. — Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin isimlerini biraz evvel 
okuttum, şimdi tek tek okuyup oylarınıza sunacağım. 

Sayın Raif Eriş (Balıkesir) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Barlas Küntay (Bursa) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Feyzi Halıcı (Konya) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Özmumcu (Kütahya) A. P. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Oral Karaosımanoğlu (Manisa) A. P. oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cevdet Aykan (Tokat) A. P. oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Besim Üstünel (İstanbul) C. H. P. oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Abdullah Köseoğlu (Kocaeli) C. H. P. oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hikmet Savaş (Eskişehir) C. H. P. oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Şebib Karamullaoğlu (Bursa) C. H. P. oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Çelik (Afyon Karahisar) C. H. P. 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Muzaffer Yurdakuler (Millî Birlik Grupu) 
Tabiî Üye. Oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Suphi Gürsoytrak (Millî Birlik Grupu) Ta
biî Üye. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye). Oylarınıza sunuyorum. Kafoul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Komisyonunun tamam olabilmesi için grup kura

mayanlardan bir sayın üyenin aday gösterilmesi 
gerekiyor. Bir aday ismi rica ediyorum.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Lütfi Do-
ğan'ı aday gösteriyoruım. 

BAŞKAN — Sayın Lütfi Doğan'ın Komisyona 
adaylığını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakında Senato Araştırması iste
yen önergesi üzerine kurulması kabul edilen Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi. (10/16) 
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BAŞKAN — Başka bir komisyon için aday gös
terilen üyelerin isimlerini okutuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet 
Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi üzerine Genel Kurulun 20 . 4 . 1976 tarih
li 57 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 15 ki
şilik komisyon aday üyeleri : 

1. Yusuf Ziya Ayrım (Kars) A. P. 
2. ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) A. P. 
3. Ruhi Tunaikan (Manisa) A. P. 
4. Ergun Özkan (Niğde) A. P. 
5. Şa'ban Demirdağ (Samsun) A. P. 
6. Hasan Oral (Urfa) A. P. 
7. Ziya Gökalp Mülayim (Samsun) C. H. P. 
8. Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) C. H. P. 
9. Fevzi Özer (Muğla) C. H. P. 
10. Lûtfi Bilgen (İçel) C. H. P. 
11. Adil Altay (Sivas) C. H. P. 
12. Sami Küçük (Tabiî Üye) M. B. Grupu 
13. Ekrem Acuner (Tabiî Üye) M. B. Grupu 
14. Şerif Tüten (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Komisyona aday gösterilen sayın üyelerin isim

lerini ayrı ayrı okuyup, oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım (Kars) A. P. oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) A. P. oyları
nıza sunuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Ruhi Tunakan (Manisa) A. P. oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Ergun Özkan (Niğde) A. P. oylarınıza su
nuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Şaban Demirdağ (Samsun) A. P. oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hasan Oral (Urfa) A. P. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Ziya Gökalp Mülayim (Samsun) C. H. P. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana; (C. H. P. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Fevzi Özer (Muğla) C. H. P. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Lûtfi Bilgen (İçel) C. H. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Âdil Altay (Sivas) C. H. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Sami Küçük (Tabiî Üye) M. B. Grupu. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ekrem Acuner (Tabiî Üye) M B. Grupu. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabu! et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Şerif Tüten (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bu Komisyonun da grup kuramayanlardan se

çilecek bir üyesi noksandır, bir aday gösterilmesini 
rica ediyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
İsmail İlhan'ı aday gösteriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Divan Üyesi olduğu 
için mazeretlidir efendim. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Saym Ali 
Oğuz'u aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz aday gösterilmiş
tir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömre Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eşitim Baka
nı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarruf
ları hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
üzerine kurulması kabul edilen Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/13) 

BAŞKAN — Başka bir komisyona aday gösteri
len üyelerin isimlerini okuyorum efendim: 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucu
zal ve 9 arkadaşının Millî Eğitim Bakam tarafın
dan yapılmış olan tayin, nakil tasarrufları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergeleri üzerine 
Genel Kutulun 20 . 4 . 1976 tarihli 57 noi Birleşi
minde kurulması kabul edilen 15 kişilik Komisyonun 
aday üyeleri: 

1. Kasım Küfrevi (Ağrı) A.P. 
2. İsmail Kutluk (Çanakkale) A. P. 
3. Feyzi Halıcı (Konya) A. P. 
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pu. 

4. Mehmet Varışlı (Konya) A. P. 
5. Orhan Süersan (Manisa) A. P. 
6. Sait Mehmetoğlu (Mardin) A. P. 
7. Niyazi Unsal (Erzincan) C. H. P. 
8. Reşat Oğuz (Antalya) C. H. P. 
9. Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) C H. P 
10. Hüseyin Atmaca (Denizli) C. H. P. 
11. Hüseyin Öztiirk (Sivas) C. H. P. 
12. Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) M. B. Gru-

13. Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) M. B. Grupu. 
14. Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca (S. 

Ü.) 
15. Grup kuramayanlardan bir üye. 
Grup kuramayanlardan bir aday ismi rica ede

yim efendim... 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Süleyman 

Ergin'i aday gösteriyorum. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi bu adayların isimlerini okı\yarak, teker 

teker oylanınıza sunacağım: 
Sayın Kasım Küfrevi (Ağrı) A. P. Oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Sayın İsmail Kutluk (Çanakkale) A. P. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Feyzi Halıcı (Konya) A. P. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Varışlı (Konya) A. P. Kabul eden
ler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Orhan Süersan (Manisa) A. P. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sait Mehmetoğlu (Mardin) A. P. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabili edilmiştir. 

Sayın Niyazi Unsal (Erzincan) C. H. P. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Reşat Oğuz (Antalya) C. H. P. Kabu! eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) C. H. P. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Hüseyin Atmaca (Denizli) C. H. P. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Öztürk (Sivas) C. H. P. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) M. B. Gru
pu. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) M. B. Gru
pu. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.). Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Süleyman Ergin (Yozgat) grup kurama
yanlardan. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Komisyonun 15 üyesi seçilmiş bulun
maktadır efendim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsalın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kuru
lan «Kalkınma Fonu» na ayrılan 400 milyon liranın 
dağıtım sekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi üzerine kurulması kabul edilen Arattırma 
Komisyonuna üye seçimi. (10/32) 

BAŞKAN — Başka bir komisyona aday göste
rilen üyelerin isimlerini okuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün-
sal'ın. Devlet Planlama Teşkilâtında kurulan Kal
kınma Fonuna ayrılan 400 milyon liranın dağıtım 
şekli hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
Genel Kurulun 8 . 6 . 1976 tarihli 74 ncü Birleşim
de kurulması kabul edilen 15 kişilik Komisyonun 
aday üyeleri: 

Şerafettin Paker (Antalya) A. P.. 
Mahmut Şevket Özçetin (Çorum) A. P. 
Cahit Dalokay (Elâzığ) A. P . , 
Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) A. P. 

5. Osman Nuri Canpolat (Konya) A. P. 
6. Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) A. P. 
7. Niyazi Unsal (Erzincan) C. H. P. 
8. Solmaz Belül (İstanbul) C. H. P. 

Besim Üstünel (İstanbul) C. H. P. 
10. Veli Uyar (Yozgat) C. H. P. 
11. Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) C. H P. 
12. Vehbi Ersü (Tabiî Üye) M. B. Grupu 
13. Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) M. B. Grupu 
14. Özer Derbil (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
15. Grup kuramayanlardan bir üye. 

Grup kuramayanlardan bir aday ismi rica edi
yorum efendim. 

SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Mehmet Bilgin'i aday gösteriyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin aday göste
rilmiştir. 
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Sayın üyeler; 
Aday gösterilen bu sayın üyelerin isimleripi ayrı 

ayrı okuyarak oylarınıza sunacağım. 
Sayın Şerafettin Paker (Antalya) A. P. Oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Mahmut Şevket Özçetin (Çorum) A. P. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cahit Dalokay (Elâzığ) A. P. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) A. P. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Osman Nuri Canpolat (Konya) A. P. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) A. P. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Niyazi Unsal (Erzincan) C. H. P. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Sayın Solmaz Belül (İstanbul) C. H. P. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Besim Üstünel (İstanbul) C. H. P. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Veli Uyar (Yozgat) C. H. P. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul, etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Hilmi NaMantoğlu (Erzurum) C. H. P. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vehbi Ersü (Tabiî Üye) M. B. Grupu. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) M. B. Gru
pu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Özer Derbil (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup kuramayanlardan aday Sayın Mehmet Bil
gin. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

Bu suretle bu komisyonun da 15 üyesi seçilmiş 
bulunmaktadır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğra
dıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir 
çözüm yolu bulunması hakkında, Senato Araştırma
sı isteyen önergesi üzerine kurulması kabul edilen 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. (10/44) 

BAŞKAN — Başka bir komisyona aday göste
rilen sayın üyelerin isimlerini okuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık ya
pan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması iste
yen önergeleri üzerine Genel Kurulun 8 . 6 . 1976 
tarihli 74 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
15 kişilik Komisyonun adayları: 

1. Raif Eriş (Balıkesir) A. P. 
2. Safa Yalçuk (Çorum) A.P. 
3. Mustafa Deliveli (Hatay) A. P. 
4. Talip Özdolay (İçel) A. P. 
5. Feyzi Halıcı (Konya) A. P. 
6. Sait Mehmetoğlu (Mardin) A P. 
7. Hüseyin Öztürk (Sivas) C. H. P. 
8. Niyazi Unsal (Erzincan) C. H. P. 
9. Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) C. H. P. 
10. Hüseyin Atmaca (Denizli) C. H. P. 
11. Ahmet Tahtakılıç (Uşak) C. H. P. 
12. Mucip Ataklı (Tabiî Üye) M. B, Grupu 
13. Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye) M. B. Gru

pu 
14. Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca Ş. 

Ü.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, grup kuramayanlar
dan bir sayın üyenin ismini rica edeceğim. (A. P. 
sıralarından «Süleyman Ergin» sesleri); 

Şimdi bu sayın üyelerin isimlerini ayrı ayrı oku
yup, oylarınıza sunacağım: 

Sayın Raif Eriş (Balıkesir) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Safa Yalçuk (Çorum) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Sayın Mustafa Deli veli (Hatay) A. P. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Talip Özdolay (İçel) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Feyzi Halıcı (Konya) A. P. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Sait Mehmetoğlu (Mardin) A. P. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen'er... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Öztürk (Sivas) C. H. P. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Niyazi Unsal (Erzincan) C. H. P. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) C. H. P. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüseyin Atmaca (Denizli) C. H. P. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç (Uşak) C. H P. Oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Mucip Ataklı (Tabiî Üre) M. B. Grupu. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye) M. B. Gru
pu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü). Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Süleyman Ergin (Yozgat) grup kurama
yanlardan. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu suretle bu Komisyonun da 15 
kişilik üyeleri okunmuş ve kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Evvelce Başkanlık Divanının almış olduğu bir 

tavsiye kararı Yüce Genel Kurulda görüşülmüş ve 
Genel Kurulun kabulü ile kesin bir hal almıştı. Bu 
karara göre Sah günleri müzakereler münhasıran 
Araştırma ve sorulara ayrılmıştı. Buna rağmen bu 
prensip kararı bazı hallerde ihlâl edilmiş: daha doğ
rusu bazı kanunların çıkarılması i ç in teklifler ol

muş ve bunun aksine bazı istisnaî kararlar alın
mış ve Salı günleri bazı kanunların görüşülmesi 
sağlanmış idi. Ancak, bu bir usul haline gelme isti-
dadındadır. Çünkü devamlı olarak Salı günleri bazı 
kanunların görüşülmesi için sayın üyeler tarafın

dan önergeler verilmektedir. 
Şimdi yine böyle bir önerge verilmiştir Sayın 

Ucuzal tarafından. Aslında bugün müzakerelerin 
sorular ve araştırmalar üzerinde cereyan etmesi 
gereklidir; Başkanlık Divanı da bu görüştedir. Çün
kü evvelce almış olduğumuz bir kararı uygulamak 
zorundayız. Aksi takdirde böyle bir usul ihdas et
miş olacağız. 

Ancak, bu önergeyi okutacağım; bir lehte, bir 
aleyhte söz vereceğim, ondan soma Genel Kuru
lun oylarınına sunacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz oylamadan evvel bir husu
su arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, biraz evvel sizin de Genel Kurula izah ettiği
niz, gibi, alınan bu çalışma kararı daha doğrusu 
çalışma düzenimizi saptayan karar temelli bir ka
rardır ve Genel Kurulun ittifakı ile alınmıştır. Bu 
önergede bu kararın temelli olarak değiştirilmesine 
yönelik değildir. Bu karara rağmen bazı karunla-
rm görüşülmesinin sağlanmasına yöneliktir. Bina
enaleyh. bu önergelerin, kararın temelden değiş
tirilmesine yönelik olmaması hasebiyle oylanması 
dahi mümkün değildir. Konuyu Başkanlık Divanı 
getirmiştir. Yine Başkanlık Divanı kararı temelden 
değiştirmeye yönelik bir tavsiye kararı getirir; mü
zakeresi o zaman mümkün olur. 

Böyle bir önergeyi oylarsanız, kararı temelden 
değiştirmiş olursunuz. Bu da kanımca yanlıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal önergenizi izah et
mek istiyor musunuz?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaadenizle 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, önergeniz açık; oku
tup bir hususu soracağım. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan tasarı ve tekliflerin, sorular

dan ve araştırmalardan (görülen lüzum üzerine) 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
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BAŞKAN — Sayın Ucuzal, biraz evvel de izah 
ettim; Genel Kurulumuz evvelce bir karar almıştır. 
Bu karara göre Salı günleri araştırma ve sorulara 
münhasır tutulmuştur. Sizin teklifiniz Genel Kuru
lun bu kararının değiştirilmesi şeklinde mi, yoksa 
yalnız bugüne mahsus mudur?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Gündemde 6 - 7 tane kanun vardır. Mühim soru ve 
araştırma teklifi de yoktur. Bugüne mahsus olmak 
üzere bir önerge verdim. Ben, Genel Kurulun eski 
kararının sadece bugün için değiştirilmesini istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, .Gündemimiz pek do
lu değildir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dolu olsa 
ne olacak Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun. 

Gündemimiz pek dolu değildir. Zaten Gündemde
ki soru ve araştırmalar görüşüldükten sonra yine 
kanunların görüşülmesine geçebiliriz. Devamlı olarak 
almış olduğumuz bir kararı ihlâl ediyoruz ve bunu 
usul haline getirmiş bulunuyoruz. Bu itibarla nor
mal gündemi uygulayacağım. Önergenizi bu sebeple 
oya koymuyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Genel Ku
rul karar alır ve o kararı istediği zaman değiştire
bilir. Genel Kurul böyle bir karar aldı diye, Cum
huriyet Senatosunun çalışma süresi devam ettiği 
müddetçe bu gibi kanunların görüşülmesini yapa
mayacak mıyız?.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Başkanlığın görüşü 
budur. Çünkü, kararı aldığımız günden itibaren de
vamlı olarak önerge veriliyor. Bunu önlemek müm
kün değildir. Bu itibarla normal gündeme geçiyo
rum efendim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, 13.2. 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yü
rürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) (Ve
riliş tarihi: 20 . 3 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önergeyi lütfen oylayın efendim. Kendi kendinize 
karar veremezsiniz... 

BAŞKAN — Ben, Başkanlığın görüşünü arz et
tim efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde verilen 
önergeyi Yüce Genel Kurulun oyuna arz edin; ka
bul eder veya etmez... 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Gündemi okutuyorum efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Gündeme geçemezsiniz efendim. Lütfen önergemi 
muameleye tabi tutun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkanlı
ğın kararına saygı duyun lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, açıkladım, lütfen ıs
rar etmeyin. Başkanlık olarak müşkül durumda ka
lıyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Genel Kurul bir 
karar almış, o kararı her zaman değiştirebilir; gün
demine hâkimdir. Lütfen önergemi oya koyun... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Genel Kurul devam
lılık arz eden bir karar almıştır. Siz bugüne mahsus 
olmasını istiyorsunuz. Şayet önergenizi değiştirirse
niz o şekilde oylayabilirim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Genel Kurul her şekilde gündemine hâkimdir. O gün 
o kararı almıştır, bugün başka bir karar alabilir. Tü
züğe aykırı bir karar değil ki... Önergemi takdim et
tim, lütfen oya koyun. Ben açıkladım: bugüne mah
sus dedim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saat 
16.00; gece yarısına kadar çalışabiliriz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bunu kendi ken
dinize yapamazsınız Sayın Başkan... 

Yıldız'in, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) (Ve
riliş tarihi : 22 . 11 . 1973) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı 
emekli işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş 
tarihi : 18 . 7 . 1974) 

V. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayıft Ar*kan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arı kan'm, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?. 
Ertelenmiştir efendim. 

Yok. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan? 
Ertelenmiştir efendim. 

Yok. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veri
liş tarihi : 18 . 5 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Özmen?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
gen in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 ' 1975) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) (Veriliş tarihi : 2.10.1975) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticari ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 1 i . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'in, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi : 3 . 11 . 1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protoko
le^ dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) (Veriliş 
tarihi : 11 . 3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21.4.1976) 

BAŞKAN — Sayın Beler?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 
Şu suretle gündemde bulunan sorular bitmiştir 

efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, araştırmalara geçiyo
ruz, okuyorum : 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 
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BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak?.. Yok. 

Sayın Özer Derbil?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğrenci
lerin devam durumlarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10134) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?.. Burada. Öner
geyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senato Başkanlığına 
Bugün bir çok okullarımız bilim ocağı olmaktan 

çıkmış, ölüm ocağı haline gelmiştir. 
Silâhlı öğrenci çeteleriyle okul yöneticileri işbir

liği yaparak karşıt görüşlü öğrencileri okuldan atmak 
için çok ustaca bir taktik uygulamaktadırlar. 

Önce bu öğrencileri döverek ve ölümle tehdit ede
rek okula devamlarına engel oluyorlar, daha sonra da 
yönetmeliğe göre devamsızlıktan kayıtlarını silerek 
okuldan resmen atıyorlar. 

Böylece, önce zorbalıkla okuia sokulmayan öğren
cilere daha sonra yönetmelikle kapıları kapatılmış olu
yorlar. 

Bugüne dek yönetmeliğin zorbalığa alet edilişine 
Türk millî eğitim ve hatta dünya millî eğitim tarihin
de rastlanmış değildir. 

Bugün sadece orta dereceli okullarımızdan bu tak
tikle onbinlerce öğrencinin okullarla ilişkileri kopar-
tılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığına yapılan müracaat
lar etkisiz kalmaktadır. 

Türk gençliğinin okuma hakkını gaspederek mil
yonlarca Türk çocuğunu yarınından umutsuzluğa dü
şüren bu davranışlar karşısında kalan Millî Eği
tim Bakanının tutumu hakkında Anayasanın 88 ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddele

ri uyarınca Senato Araştırması yapılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, Sa

yın Senatörler; 
«MC» İktidarı döneminde Türk millî eğitim tari

himiz öğrenci kanları ile yazılan tur cinayetler tarihi 
haline gelmiştir. «MC» simgesi, «Millî Cinayet» an
lamını taşıyan kanlı bir damga olarak tarihimizde ve 
Türkçe sözlüğümüzde nesiller boyu silinemeyecektir. 

İşte bugün, Türk millî eğitimi MC eğitimi yapa
rak, bilim yerine cinayet işlemeyi öğretmektedir. 
Parlamento olarak mutlaka araştırma yapmalıyız. 
Bu kadar kanlı olaylara rağmen, eğer bu Hükümet 
hâlâ, «Ben güçlüyüm.» derse, cinayetlere ortaktır; 
hesap soralım. «Acizim» derse, ya İktidar hırsının 
ya da zorbaların elinde esirdir, kendisini ve toplumu 
kurtaralım. Bu mantığın ötesinde 'başka çıkar bir yol 
düşünülemez. 

Bugün ulusça tanık olduğumuz olaylar ve bun
ların nedenleri ortadadır. «MC» rozetini taşımayan 
ulus çocukları okuldan atılmakta ve okumak iste
yenler vurulmaktadır. Okullarımız «MC'»nin kışlası 
haline sokulmakta, bilim ocağı olmaktan çıkartıla
rak, eşkiya yatağı haline getirilmektedir. İşletilen 
cinayetlerin adına «Milliyetçilik» denilerek, milliyet 
duygusuna canilik ve katillik damgası vurulmakta
dır. Ergenekon'dan bu yana millî birlik ve kurtuluş 
sembolümüz olan ve Atatürk döneminde üniversite 

gençlerimizin başında taşınan bozkurt, şimdi bu baş
ları yiyen ve milleti parçalayan bir canavar görün
tüsüne sokulmuştur. 

Gerçek milliyetçi, gerçek Atatürkçüdür. Atatürk' 
ün izinde yürüyenler gerilere çark etmez. Atatürk'ü 
arayanlar, O'nu mağralarda ve kıl çadırlarda değil, 
çağdaş uygarlık düzeyinde bulabilir. Gerçek İslâm
lık, gerçek insanlıktır. İslâmı arayanlar, O'nu totem
lerde, putlarda değil, hakkın birliğinde ve halkın dir
liğinde bulabilir. İşte, Türk millî eğitimi bu amaç
ların aracı olmalıdır. Çağın eteğine sımsıkı tutuna
rak Ulusumuzu tek vücut birliği ve tek gönül birli
ği içinde ileriye ve yücelere götürmelidir. Ne yazık 
ki, bugün millî eğitim, bu ideali kuran ve koruyan 
olmaktan çıkarak onu vuran hale gelmiştir. Ulusun 

I malı olmaktan çıkıp «MC'»nin politik kuklası haline 
sokulmuştur. İlmin milliyeti ve dinî olmadığı halde, 
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ona bile «cephe» üniforması giydirmeye başlan
mıştır. 

Sayın Senatörler; 
Bugün «MC» millî eğitimi, ulusumuzu dil ve mez

hep dilimlerine bölmekte, parçalamakta ve fakat Türk 
Devletinin değil, düşmanların yutacağı lokmalar ha
line getirmektedir. Devlet dairelerinde ve okullarda 
partizan ayrımları artık kanıksadık; fakat bu ayrım 
dil ve mezhep ayrımına dönüşünce bu yara asırlarca 
sorulamaz ve kangrene dönerek ulusun ölümüne se« 
bep ola'bilir. Tarih göstermiştir ki, böyle yaraları sar
maya uzanan yabancı eller ona merhem sürmez.. Ya
ralı organları kesip kopartarak, devleti budar ve kuru
tur. îşte bugün millî eğitim Türk Devletini bilmeden 
bu felâkete sürüklemeye başlamıştır. 

Doğu ve Güney doğau okullarımızda zorla dışarı 
atılan öğrencilerin kimler olduğu araştırılınca, kor
kunç gerçekleri gözlerimizle görebiliriz. 

Öyle bir ayrım, aynı kanı ve aynı ülküyü taşıyan 
soydaşlarımızın bir kesimini, bir azınlık pisikolojisi 
içine sokacak, ulus birliğinden kopartıp mezhep ve dil 
birliğinde kamplaştıracâktır. Bunlar kendi varlıkları
nı, saldırılardan korumak için «Denize düşen yılana 
sarılır» çaresine yapışırsa ülkemiz yılanların istilasına 
uğrayarak, ulusal bütünlüğümüz toptan zehirlenmiş 
olur. 

Sayın Senatörler; 
Türk Ulusu ve Türk yurdu bir bütündür. Ya bü

tün olarak vardır, ya da hiç yoktur... 
Ulusal varlığımızı parçalamak için, Türk Halkını 

Türkiye halkları sloganı ile bölmeye çalışan ve buna 
sebep olanlara asla müsaade etmeyeceğiz. 

Kurtuluş Savaşı ile kazanılan birliğimizi parçala
maya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Kurtuluşla 
kurulan C. H. P., Türk Devleti durdukça, bunun 
savunucusu ve koruyucusu olmakta devam edecek. 
Bu ülkeye ne bölünme, ne faşizm ne komünizm ve 
de bir başka dikta giremeyecektir. Çünkü, onun ba
şında Atatürk, İnönü ve bunların izindekiler vardır. 

Üzülerek belirteyim ki, bazı politikacılar ülkede 
çıkan yangınlara mezheb ayrımını körükleyerek koş
maktadırlar. Siyasî partilerimizi bazı yörelerde, bir 
mezhebin partisi gibi göstererek, kendi partilerini bö
lücülükle güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu ayrımları 
okullara kadar sokarak, millî eğitimi de, millî felâket 
haline getirmektedirler. 

Sayın senatörler; 
Türk Ulusu bir kitap etrafında iman birliği ve 

bir tarih etrafında kan birliğine sahiptir. Bu bir-

I likten koparsak, hangi parçamız, hangi vatanda ba-
I rınacaktır? Hangi mezheb, hangi parti kalacaktır; 
I hangi namus, hangi özgürlük, hangi bayrak bizim 
I olacaktır?. İşte millî eğitim yavrularımızın körpe di-
I mağîarına bunu yerleştirmelidir. Bu dimağları di

namitle parçalayan bir eğitim millî olamaz. Bugüne 
I kadar okullarımızda hiç bir ayrım yapılmış mıdır? 
I Ne parti ne din ve ne de mezheb hüviyetleri, yete-
I neklerin hakkına etki yapmış mıdır? Bu ülkede 
I herkes yeteneği ölçüsünde subay olur, hakim olur, 
I doktor olur, mühendis olur, Parlamenter olur... Hiç 

bir yurttaşımız bugünkü kadar yeteneğinden ve hak
kından kuşku duyar bir ayrım içine sokulmuş mu
dur? Fakat şunu dehşetle belirteyim ki, bugünkü 

I «MC» iktidarı ve onun millî eğitimli yurttaşlarımızı 
kendi inancı ve kendi siyasî tercihinden ötürü Dev-

I letimize karşı kuşku duymaya ve güvensizliğe sok
maktadır. 

Akçadağ Öğretmen Lisesinden okul dışı edilen 
I 400'den fazla öğrencinin hüviyetlerine bakılırsa, bu 

acı gerçekten görülecektir. Bunların ana,. babaları 
I sızlanarak bu ayrımdan yakınmakta ve Devletimizden 
I medet ummaktadır. 
I Devletin Danıştay'ınca verilen yürütmeyi durdur-
I ma kararı, okulun kapısını açmaya güç yetireme-

mektedir. 300 kadar öğrenci bu kararia sokaklarda 
dolaşmaktadır. Liselerimizden tehdit ve sopalarla 

I dışarı atılan ve korkusundan okula bir süre geleme
diği için, bu defa da devamsızlıktan ötürü, yönet-

I melLk gereğince kaydı silinen on binlerce öğrenci 
vardır ve bunlar okullarına uzaktan bakarak ağlamak
tadır. Çünkü, okulları Devletin elinden alınmış ve 

I zorbaların eline geçmiştir. 
I Parlamento olarak bu duruma nasıl seyirci kala-
I biliriz, denetim görevimizi daha ne zamana saklaya

biliyoruz? 
I Sayın senatörler: 

Bir öğretmen lisesinden Sivas Öğretmen Lisesine 
I nakledilen Hekimhanlı bir öğrencinin başına geleni 
I kısaca arz etmek isterim: 
I Okula yeni sürgün gelmiş diyerek,- bu öğrenci ge-
I ceyarısı yatağından uyandırılarak koridora çıkartılı

yor ve eline kâğıt, kalem verilerek «Ölümümden 
I kimse sorumlu değildir. Pencereden kendimi atarak 

intihar ediyorum» diye yazması isteniyor. Bu zorla
malara ve çocuğun feryadına nöbetçi öğretmen yeti-

I şiyor ve onu kurtarıyor. 
Çocuğun babası bana da geldi durumu ağlayarak 

anlattı. Uğraşlarla bu çocuğun Diyarbakır'a nakli 
I sağlandı. 
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Şimdi soruyorum : 
Bu okullarımız, Devletin okulu olabilir mi? 
Bir süre önce Ankara'nın göbeğindeki Cumhuri

yet Lisesi dışarıdan gelen silâhlı öğrenciler tarafından 
ateş yağmuruna tutuluyor. Okul Müdürünün pencere
sinden üç kurşun giriyor. Müdahale etmek isteyen 
öğrencileri vuruyor ve bu eşkiya bulunamıyor. Soru
yorum: Devletin Başkentinde Devlet nerededir? 

îşte sayın senatörler, fikir ayrılıklarını, millî ayrı
lık haline getiren, kendi fikirlerini benimseyenleri 
milliyetçi, benimsemeyenleri de milliyetsiz ilân eden 
«MC» aynasındaki Devlet görüntüsü budur. 

Onun doğurduğu iki cephe biribirini vurmakta 
ve Develti teslim almak için köprü başı olarak okul
lar işgal edilmektedir. Şimdi okullarımız hangi cephe
nin işgalindeyse onun okuludur, Devletin okulu de
ğildir. 

Hükümetle ortaklaşa cinayetlerini sürdürenler, 
sadece öğretmen liselerinden 15 bin, diğer ortaöğre
tim kurumlarından yüzbinin üstünde öğrenci atılmış 
ve sokağın boşluklarına terk edilmiştir. Bu tutum ve 
davranışlar Parlamentonun denetiminden uzak ka
lamaz. 

Yüksek öğretim kurumlarını işgal eden eşkiyalar 
yüzünden yüzbinlerce evlâdımız derslere ve sınavlara 
girememiş ve devre kaybetmek durumuna sokulmuş
tur. Böylece ortaöğretim kurumlarından mezun olan
lara yüksek öğrenim kapıları kapatılmıştır. 

Onbinlerce öğretmen sürgünden sürgüne kova
lanmış ve birçokları istifaya zorlanarak meslekten 
atılmışlardır. 

Analar, babalar kendi kanlarıyie, canlarıyle bes
ledikleri ve gözlerinin içinde kendi ömürlerini erit
tikleri yavrularını okusun diye Devlete emanet edi
yor. 

Fakat o Devlet, bir umut güneşi gibi yıllarca yol
ları beklenen bu körpe yavruları eşkiyalarm pençe
sine kaptırıyor ve ancak onların kanlı cesetlerini tes
lim edebiliyor. 

Bu görüntü içinde olan bir Devlet otoritesine sı
ğınmak ve ona bel bağlamak mümkün olabilir mi?. 

Yurttaşların Devlete olan güvenini yok eden bir 
iktdiarla rejimin korunması sağlanabilir mi?. 

Bugün hukuku zorbalığa teslim eden bir Devlet 
görüntüsü içindeyiz.. Bunun sorumlusu «MC» Hü
kümetidir. 

Bu araştırma sonucunda iktidarın güçlü olduğu 
anlaşılırsa cinayetlere ortak sayılacak ve kendisinden 
hesap sorulacaktır. 

Güçsüz olduğu ve eşkiyaların eline esir düştüğü 
anlaşılırsa kendisini onlardan kurtarmak yoluna gi
dilecektir. 

İktidar partilerinden samimî olan ve kendine gü
venenler bu araştırmadan kaçmayacak ve önergeme 
olumlu oy verecektir. 

Aksi halde, millet vicdanından kaçanlar hiç bir 
zaman yakalarını kurtaramayacaktır. 

Takdir Yüce Senatonundur. 
Muhterem arkadaşlar; 
Şunu da ilâveten arz edeyim ki, çok iyi biliyo

rum, samimî olarak bütün partililerden iktidardaki 
her partililerden bilhassa eylemcilerin hareketlerinden 
üzüntüye, telaşa kapılanlar vardır; kulaklarımla du
yuyorum ve şahit oluyorum. Ne olur bu duygularını 
mertçe açığa vursalar da devleti kurtarma yolunda 
birleşsek. iktidar gelir geçer, iktidarlar gelir geçer; 
fakat devlet yaşamalıdır. Bütün Senatonun, hepimi
zin, Türk Milletinin temennisi bu olmalıdır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşma isteği var 
mı efendim?. Yok. 

I Sayın üyeler; 
Araştırma önergesini biraz evvel okutmuştum, 

önerge sahibi de konuştular. Şimdi bu önergenin ka
bul edilip, edilmemesi hususunu oylarınıza sunaca
ğını. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, yerimden kısaca birşey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Araştır

ma önergesi, 135 nci maddemize göre, Hükümet bu
lunmadan işleme tabi tutulmaması icap eder kanısın
dayım. Bir denetim aracı olması nedeniyle, Hükü
metin mutlaka bulunması, hazır olması lâzım gelir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Tüzü-
I gün maddesini okuyayım. 

I «Madde 135". — Cumhuriyet Senatosu araştırma-
I sına ait görüşmede; önce önergeyi verenler, sonra 
I Hükümet adına konuşacak bakan dinlenir. Neticede, 
I «Araştırma Komisyonu» kurulup kurulmamasma 
j işari oyla karar verilir. 
I Araştırma Komisyonu Genel Kurulca seçilecek 

en az üç üyeden teşekkül eder veya mevcut komis
yonlardan birisi bu işle görevlendirilir.» 

I Efendim, bilâhare buna ek bir karar alınmış Ge-
I nel Kurulda. Bunu da okuyorum. 
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«İçtüzüğün Cumhuriyet Senatosu Araştırmasıyle 
ilgili 'bölümünün 134 ve 135 nci maddeleri uyarın
ca Genel Kurula sunulmasını müteakip ikinci Birle
şim gündemine alınan araştırma önergelerinin görü
şülmesinde ilgili bakan bulunmazsa, önerge sahibiniin 
konuşmasından sonra önerge oylanır.» 

Şimdi bir itirazınız var mı Sayın Mumcuoğlu? 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Usule uygun olarak, araştırma önergesinin kabul 

edilip, edilmemesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET OÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, daha evvel kurulmuş olan bir komisyona ha
vale edilmesinde isabet olacak kanısındayım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız onu arz ede
ceğim efendim. 

Şimdi, bu konuda araştırma yapacak bir komis
yonun kurulmasında zaruret vardır. Komisyonun 
kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edümliştir. 

Tüzüğümüzün maddesine göre komisyon asgarî 
üç kişiden kurulur. Fakat şimdiye kadar ki tatbikata 
göre 15 kişi veyahut değişik şekilde oluyor. Bu hu
susta bir önerge yoksa, komisyonun 15 kişi olarak 
kurulmasını oylarınıza sunacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bunu, daha evvel kurulmuş bir komisyona ha
vale edelim efendim. 

BAŞKAN — Bu hususta bir teklif varsa, havale 
edilebilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz teklif 
ediyoruz efendim. Önceki komisyona, yani Araştır
ma Komisyonuna bunu da havale edelim, yeni bir 
'komisyon kurmayalım efendim. 

BAŞKAN — Afedersiniz anlayamadım efendim, 
'bir isim verirseniz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başjkan, bugün süresi uzatılan ve tatilde de çalışma
sına karar verilen Komisyona havalesi uygun olur. 
Zaten bu da, o konuyla ilgili. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
evvelce Millî Eğitim Bakanları hakkında kararlaştırı
lan araştırma komisyonları vardır. Aynı meseleyi 
alâkadar ettiği için o komisyonlara tevdi edilirse bu 
iş hallolur. 

BAŞKAN — Efendim, hangi komisyona havale 
edilecekse ona dair bir teklif veriniz. 

Sayın Gündoğan, ilk teklif sizden geldi; fakat an
layamadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — ŞMdet olay
larını Araştırma Komisyonuna havale edilmesini tek
lif ediyoruz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teklif var efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, daha evvel Sayın 
Gündoğan tarafından teklif yapılmıştı efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben de ayrı bir 
teklif yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Olur efendim. 
Sayın Gündoğan tarafından bu araştırmanın da 

şiddet olaylarını araştırmaya yetkili komisyona ha
vale edilmesi istenmektedir. Bu hususu oylarınıza su
nacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

.. 
21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Haindi Özer in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

BAŞKAN — Sayın Özer?... Buradasınız, Araş
tırma Önergenize geçilmesini istiyorsunuz değil mi? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurdumuzun en büyük sanayi tesislerinden biri 

dördüncü demir - çelik tesisleri olacaktır. Bu tesi
sin kuruluş yerinin seçiminde Hükümetin politik 
çıkarlarının yurt çıkarlarına tercih edilmekte oldu
ğu halk arasında yaygın bir kanaat haline gelmiştir. 

Malatya'nın Hasançelebi yöresinde bu tesisleri 
besleyecek yeterlikte ve nitelikte demir ve kömür bu
lunduğu halde, Hükümet kanadının memnun kalma
dığı bir seçim bölgesi olduğu için, uygun görülme
miş ve sadece Sivas yöresinde etüt yapılması istenil
miştir. Yurdun her bölgesi bizimdir. Bu tesis, Türki
ye'nin tesisi olacaktır. Ülkeye sağlayacağı yarar en 
fazla nerede olacaksa oraya kurulmalıdır. Yapılan 
etüt hislere değil, hesaba dayanmalıdır. Etüt için bir
çok yabancı uzmanlar getirilmiş ve bunlara Devlet 
Hazinesinden ağır masraflar yapılarak bir tek etüt 
bölgesi gösterilmiş ve Hükümetin peşin hükmüne 
uygun bir etüt sonucu istenilmiştir. 

Bugüne kadar bu etüt sonuçlanmadığı halde, 2 
Kasım 1975 günü Başbakan Demirel Sivas'ta yaptı
ğı konuşmada bu tesisin Sivas'ta kurulacağını ilan 
etmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bütçe ko
nuşmasında evvelce yapılmış olan bir etüdün Hü-
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kümetçe kabul edilmediğini, Hükümetin temayülüne 
göre bu etüdün Sivas'ta yapılmasını ve bu tesisin Si
vas'ta kurulacağını, başka bir zaman da Malatya'ya 
kurulacağını ifade etmiştir. 

Milyarlara malolacak ve milyarlar üretecek olan 
bir tesisin kuruluş yerinin seçilmesinde yabancı uz
manlar dahi yurt çıkarlarını gözettikleri halde. Hükü
met kanadında politik çıkarların esas alındığı görül
mektedir. İşte bu nedenle Anayasanın 88 ve Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 133'ncü maddeleri 
uyarınca Cumhuriyet Senatosu araştırması yapılması
nı saygı ile arz ederim. 

Malatya 
Ham di Özer 

BAŞKAN — Sayın. Özer, buyurunuz, 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa-

ym senatörler; 
Dördüncü demir - çelik fabrikası yurdumuzun en 

büyük tesislerinden biri olacaktır. Fabrikalar imal 
edecek böyle bir fabrikanın kuruluş yerinin seçimin
de çok titiz davranmak gerekir. 

Yurt kalkınmasını amaçlayan bu fabrika, nerede 
en verimli olacaksa orada kurulmalıdır. Ülke çıkar
ları nereyi işaret ediyorsa bu fabrika orada kurul
malıdır. Bu fabrika bir kentin, bir partinin ya da 
bir iktidarın değil, bir ülkenin ve bir devletin fab
rikası olmalıdır. Bu fabrika hislerle değil, hesaplar
la çalışacaktır. Hekimhan'daki maden dağları, ba
ğıra çağıra bu fabrikanın yerini gösteriyor; fakat bu 
sese kulak asan ve bu yere bakan yoktur. Sadece 
Sivas yöresinde etüt yaptırılıyor ve etüt sonucu da 
iktidarın pe.jin hükmüne bağlı tutuluyor. Milyonlar 
verilerek yabancı uzmanlar getiriliyor ve fabrika ye
rinin Sivas olması yolunda onlara direktif veriliyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı bütçe konuşmasında 
bunu açıkça ifade etmiştir. 2 Kasım 1975 günü Baş
bakan Sivas'ta konuşma yapmış ve bu fabrikanın Si
vas'ta yapılacağını ilan etmiştir. Etüdü henüz ta
mamlanmamış olan bir fabrikanın kuruluş yerinin 
aylarca evvel ilan edilişindeki anlamı takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Demek oluyor ki; peşin bir hükme gerekçe ha
zırlamak, partizan bir davranışı kamufle etmek ve 
ona bir etüt kisvesi giydirmek için bu fakir milletin 
milyonları yabancı uzmanlara dağıtılmaktadır. Ma
dem ki iktidarın peşin bir hükmü vardı, o halde etü
de neden lüzum görülmüştür? Bu etüdü yabancı uz
manlara yaptırmak yerine, kendi uzmanlarımıza yap
tırmak daha yararlı olmaz mıydı? İşte bütün bu so

rular, millet vicdanını yaralayan cevaplan birlikte ta
şımaktadır. Bu millete yazıktır. Zararın neresinden 
dönülürse kâr olacağı düşünülerek, etüt alanını kent 
çizgileriyle değil, ülke çizgileriyle genişletelim ve 
Hekimhan toprağının çağrısına uyalım. 

Sayın senatörler; 
Bu araştırma önergemi bir Malatya taraftarı ve 

bir Sivas aleyhtarı olarak değil, Türkiye taraftarı ve 
Türkiye temsilcisi olarak vermiş bulunuyorum. 

Hiç bir yurtsever kişi bu ısrarıma küçük bir poli
tika oyunu gözü ile bakamaz. Böyle bir gözle ba 
kanların vicdanlarında kendi çıkarlarından başka bir 
şey bulunamaz. İşte onların yüreklerini patlatan kor
ku bu çıkar korkusudur. Bu korkunun telâşı içinde 
bana saldırırken yüreklerinin ayıplarını dökmekte ve 
sadece Anayasal yolumuzu kirletmektedirler. Ben 
Anayasal bir hakkı kullanarak araştırma istedim ve 
ülke çıkarlarına uygun bir etüt üzerinde durulması
nı savundum. Bu etüt, yapılacak fabrikanın ülkeye 
sağlayacağı yararı en üst düzeye çıkarmak amacını 
taşımalıdır. Bu etüt bir hesap ve ölçü işidir. Bun
dan kaçınarak, ülke çıkarlarını bir oldu bittiye getir
mek suretiyle bir kente ya da bir partiye peşkeş çek
meye hiç kimsenin hakkı olamaz. 

Malatya halkı haklı olmayan bir talepte bulun
maz. Bir fabrika kendisine ne kadar yararlı olursa 
olsun, eğer onun başka bir yerde kurulması ülke için 
daha yararlı ise onu istemez; böyle bir ganimeti red
deder. Bu halk merttir, komşu hakkına saygılı ve ül
ke çıkarlarına feragatle bağlıdır. Elâzığ'a Keban Ba
rajı yapıldı, iftihar ettik. Bu baraj neden Malatya'da 
yapılmadı diye aklımızdan bile geçirmedik; çünkü iki 
il sınırındaki Fırat Nehrinin baraja en uygun yeri 
Elâzığ'da bulunuyordu, bu baraj oraya kurulmuştur. 

Şu halde maden hazinelerinin kök saldığı ve dal 
budak verdiği yer Malatya olduğu için, dördüncü 
demir - çelik fabrikasının burada kurulacağını umu
yor ve buna kuşkusuz inanıyorduk. Bu madenlerin 
Sivas'a kadar taşınacağını mantık kabul etmiyor. 

Ayrıca, Trabzon ve İskenderun limanlarını bağ
layan 65 numaralı Devlet Yolu Malatya'dan geçiyor. 
Yapılacak bu fabrikanın kok kömürü Malatya'ya bu 
limanlardan gelecek ve buradan da fabrikaya taşına
caktır. 

Hasançelebi'yi bırakıp, Sivas'ta kurulacak olan 
bu tesisin gelirinin büyük payı taşıma masrafını kar
şılayacak ve ülke çıkarı büyük ölçüde baltalanacak-
tır. Bunu hiç bir vicdanın kabul edeceğini sanmıyo
rum. İşte, Malatya halkı hesaplara ve vicdanlara gü-
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venerek bu fabrikanın peşine düşmedi; çünkü bu 
fabrikanın yeri Hasançelebi'den başka bir yer ola
mazdı. Fakat bugün edindiğimiz bilgiler acı gerçek
lerle kendisini göstermeye başladı. Yıllardan beri 
bu fabrikayı Malatya'nın elinden almak için çok ça
ba gösterilmiş, bu çabalar bir emek telâkki edilerek 
karşılığında bu fabrika verilmektedir. 

Biz el altında çalışmaya gerek duymadık. Çünkü, 
biz ülke çıkarlarına dayalı hakkın ve adaletin hâ
kim olacağına inandık ve güvendik. Çünkü, biz açık 
bir rejim içinde kapalı oyunlara yer verilmeyeceğine 
inandık. 

tşte bugün ben de bu inancın ışığı altında Yüce 
Senatodan istirham ediyorum; ülke çıkarları, gizli 
kapaklı oyunlarla peşkeş çekilmesin; açış seçik he
saplarla ortaya konulsun, Hekimhan'da gömülü mil
yarlarca ton demir cevherinin üstündeki esrar per
desi kaldırılsın ve etüt yapılsın. 

Bu perdeleri kimler örtmüştür?... Bu maden dağ
ları kimler tarafından Devletin gözlerinden kaçırıla
rak tapulanmıştır?... Bunlar araştırılmalıdır. 

Bu araştırma ile nelerin bulunacağını gözlerimizle 
görelim. Millet huzurunda ve millet adına Yüce Sena
toya ihbar ediyorum : 

Bu tarihî vebalin ağırlığından kurtulmak için, 
parti görüşlerimiz ne olursa olsun, millî vicdanda 
birleşelim. Bunu, bir Sivas - Malatya davası değil, 
bir millî dava olarak ele alalım. 

Millî Selâmet Partisinin Sivas'tan üç milletvekili 
çıkartmış olması, haksız bir tasarrufun mazereti sa
yılamaz. Ülke çıkarlarında tüyü bitmemiş milyonlarca 
yetimlerin payı vardır, hakkı vardır. Bu haklar poli
tik rüşvet olamaz. Kurulacak bu fabrikanın verimli 
olması, kuruluş mahallinde en az 25 yıl beslenmesini 
gerektirir. Sivas'a kurulursa bu süre 5 yıla düşer, Ha-
sançelebi'ye kurulursa 75 yıla yükselir ve taşıma 
masrafı kalkarak kazanca eklenir. 

Buna rağmen, ben bu tesisin mutlaka şu ya da bu 
yerde kurulmasını değil, ülke çıkarlarına dayalı, hak
kın ve hakikatin imzasını koyacağı yerde kurulması
nı diliyorum. Bu nedenle, bu fabrika için Hekimhan 
yöresinde de bir etüt yapılarak karara varılmasını 
yararlı buluyorum. 

Sayın senatörler; 
Çok acı bir gerçeği arz edeceğim ve bunun hük

münü sizlere ve tarihe bırakacağım. 
Sayın senatörler; 
22 Nisan 1976 günü Sivas'tan bir heyet geliyor, 

Sayın Erbakan'ı ziyaret ediyor ve Sayın Erbakan be-
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I yanatında, «Henüz etütler tamamlanmamıştır, kuru
lacağı yer ancak etütler tamamlandığı zaman açık
lanabilir.» diyor; fakat Sayın Başbakan 2 Kasım 1975 
tarihinde de «Bu fabrika Sivas'ta kurulacaktır.» diye 
ilân ediyor. Aradaki aylarla mesafeyi dikkatlerinize 

I arz ediyorum. 
20 Mayıs 1976 tarihinde Sayın Başbakana Ma-

I latya'dan bir heyet geliyor, istirham ediyor, «Hakkı-
I mızı diliyoruz.» diyor; fakat Sayın Başbakan, (Elbet-

teki bunu inkâr edecek değildir) heyete açıkça «Ben 
I bu fabrikayı on yıl evvel Sivas'a söz vermiştim.» di

yor. 
I Muhterem arkadaşlar; 
I Takdirlerinize arz ediyorum; ancak insanlar ce-
I bindeki parayı bir başkasına vaat edebilir. Hazineden 
I 40 milyarı, tüyü bitmemiş yetimin parasını kimseye 

peşkeş çekmek içn vaat edemez. 
Takdir Yüce Senatonundur. Benim arzum, sadece 

etüdün Hekimhan bölgesinde de yapılmasıdır. Araş
tırmanın bu bakımdan yapılmasına olumlu oy vere
ceğinize inanarak hepinizi saygıyle selâmlıyorum. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hamdi Özer 
tarafından izah edilen araştırma hususunda bir ko-

I misyon kurulup kurulmamasını oylarınıza sunuyo-
I rum. Komisyonun kurulmasını kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — .Hangisini oyladı

nız Sayın Başkan?... Komisyon kurulmasını oylara 
1 sunuyorsunuz... 

BAŞKAN — Beyefendi onu söyledim, dinleme
diniz galiba. 

I Devam ediyoruz. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
I Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so

runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

I 23. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
I Atalay'in, çocuk mahkemeleri kurulması konusun

da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yok. 
I Ertelenmiştir. 

I 24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
I Sarıîbrahimoglu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin 
I durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner-
I gesi. (10/39) 
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BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarı ibrahim oğlu?... Bu 
rada. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki araştırma önergemin yasal prosedürü

nün ikmaline emirlerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Araştırma konusu; 
Türkiye hapishaneleri, tevkifhaneleri ve kara-

kolhaneleri, modern, ıslah ve tevkif evlerin in gerek
lerine uygun nitelikleri ve ıslah olasılıklarını taşı
mamaktadır. 

Son senelerde, bazı büyük illerimizde, beton ve 
taş görüntüleri ile, modern yapılara benzer hapisa-
neler inşa edilmiş ise de; idarelerine hâkim olan zih
niyet ve yöntem Ortaçağın zihniyet ve yöntemidir. 

Dayak, rüşvet, iltimas, geçer akçedir. 
Kader ve kaza kurbanı ve bozuk düzenin sanık 

ve mahkûmları, en doğal insanlık hak ve imkânla
rından mahrum edilmektedir. 

Oysaki, mahkûm veya sanık da insandır. Genel
likle, sosyal ve ekonomik bozuk düzenin veya adlî 
hatanın kurbanıdır. 

özellikle, rüştüne ermemiş körpe çocuklar ve 
kadınların maruz kaldığı muameleler ve katlan
makta oldukları şartlar cemiyet adına utandırıcıdır. 

Son günlerde en büyük tirajlı ve haberlerinin sıh
hati ile ün kazanan Hürriyet Gazetesindeki neşriyat 
ve kanıtlar konunun güncelliğini büsbütün suyüzü-
ne çıkarmıştır. 

Her ne kadar. M. C, İktidarının himmet ve gay
reti ile Türk iyemiz can ve mal güvenliği açısından 
hapishanelerin ve tevkifhanelerin koşullarını ara
tır hale gelmişse de; 

Su yüzüne çıkan ve günlük basının manşetlerin
de yer alan gerçekler karşısında; 

Millet temsilcilerinin ve Hükümet yetkililerinin 
susması millet ve siyasî tarih önünde ağır bir so
rumluluk ve vebal teşkil etmekte olduğu inancı ile; 

Hapishane, tevkifhane ve nezarethanelerdeki ko
şulların, tahkik ve tetkiki ile, alınması gereken ya
sal ve idarî tedbirlerin nelerden ibaret olduğunun 
tespiti zımnında; 

C. Senatosunu teşkil eden grupların kuvvet oran
larına göre teşkil edilecek bir Komisyon marifetiyle, 
Senato Araştırılması yapilmasını zarurî ve yararlı 
görmekte ve talep etmekteyiz. 

22 . 6 . 1976 O : İ 

BALKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurun 
efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Lü
zum görmüyorum: gerekli açıklama önergemde var 
efendim. 

BAŞKAN — Konuşmak istemiyorsunuz. «Açık» 
eliyorsunuz, tamam efendim. 

Sayın üyeler, araştırma önergesi okundu, dinle
diniz. 

Bu konuda bir araştırma komisyonunun kuru
lup kurulmamasım oylarınıza sunuyorum. Kurulma
sını kabul edenler. . Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun kaç üyeden kurulması hakkında bir 
teklif var mı efendim?... 

F.RGÜN ERTEM (Ankara) — 15 kişi olsun efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyonun 15 kişiden kurulması
nı... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz? Gördüğünüz, bildiği
niz gibi araştırma komisyonlarının kurulmasına ihti
yaç birdenbire çok arttı, düşünlerin üzerine çıktı. Bu 
ihtiyaç böyle olunca, sayılan belli olan üyeleri 5'er 
lC'ar defa komisyonlara vermek zorunda kalıyoruz. 

Bu araştırma komisyonu kurulmasına neden olan 
konu, gayet isabetli bir konudur. Eğer mümkünse. 
bu konuda 5 kişilik bir heyet kurulabilir, bu konu 
için 5 kişilik bir komisyon yeterlidir. Bu çok klasik 
bir konudur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz bunu 
iki ay önce söyledik. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz yani?... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır et

miyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonun 5 kişiden oluşmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul emme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kanım, bunun münakaşası yapıldı. Usulsüz bir oyla
ma oldu bu, vaktiyle onların ifadesine göre Anaya
saya aykırı idi. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'm, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?... Yok. Ertelenmiştir 
efendim. 
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26. —Cumhuriyet Setıotosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoglu.'nunt Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurullarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/43) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yok. Sayın Müez-
zinoğlu?... Burada. Önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(A) 

Araştırma Komisyonu kurulmasının gerekçesi : 
1) «Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devlet

lerle ve milletlerarası kurullarla yapılacak andlaşma-
ların onaylanması, T. B. M. M.'nin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır» kuralı Anayasa
nın gereğidir. Başka ülke ve devletlerarası kuaıllar-
la andlaşmaların onanması, hukukta, genel olarak 
yasama organlarına yetki olarak verilmiştir. Farklı 
yöntemlerde vardır. Anayasamızda ilke olarak «onay
lama» işleminin T. B. M. M.'nin bir yasa ile bunu 
uygun bulmasına bağlanmıştır. Anayasa, bu temel 
ilkeye istisnalarda getirmiş ve hangi andlaşmaların 
yasa ile uygulamaya konmasında zorunluk olmadı
ğını göstermiştir. Yasa ile onaylama zorunluğu ol
madığı kuralı, onaylamanın yasa ile uygulamaya ko
nabileceğinin sınırlarını tam şekilde açık tutmuştur. 
Ancak, bazı andlaşmaların «yasa» koymadan onay
lanabileceğim göstermiştir. Andlaşmaların yasa yo-
luyle onaylanmalarının uygun -görülmesinde, egemen
lik hakkının menşeine gidiş kadar, ülke yararlarında 
«halk» iradesinin etkisinin aranması vardır. 

Anayasada çeşitleri gösterilen bir kısım andlaş-
malar, yayınlanmayla yürürlüğe konabilir; ancak bu 
tür andlaşmalar yayımlarından başlayarak iki ay 
içinde T. B. M. M.'nin bilgisine sunulması gerekir. 
Bir diğer tür andlaşmaların ise, yayımlanma zorun
luğu yoktur. 

Andlaşmalardan bir kısmının Bakanlar Kurulu 
tarafından kabul ve usulüne göre yayımlanmasına 
rağmen uzun bir süre bir yasa ile uygunluğunun ka
rarlaştırılması için T. B. M. M.'ne sunulmadığı, bir 
kısım andlaşmanm da imza işlemine rağmen Ba
kanlar Kurulu tarafından yayımlandığı görülmekte
dir. Ayrıca, T. B. M. M.'nin bilgisine sunulması zo
runlu andlaşmalarda çok uzun süreler geçmesine rağ
men, bu husustaki Anayasa «emrinin» yerine getiril
mediği görülmektedir. Bu durum yabancı ülkeler ve 
bu husustaki devletlerarası kurullarla ilişkilerimizi 
sağlayan andlaşmaların tam bir kargaşalık içinde bu
lunduğunu açıkçası bir gerçek olarak ortaya koydu

ğundan andlaşmaların, yasa ile gerçekleşmesi zorun
luğu olanlardan hangilerinin geciktirildiği, hangileri
nin yetki saptırması ile Bakanlar Kurulu kararname
siyle yürürlüğe konduğu ve hangilerinin T. B. M. M.' 
nih bilgisine hangi nedenlerle sunulmadığının tes
pit edilmesinin zorunluğu vardır. 

2) Bu nedenle çok partili açık demokratik re
jime gidilme tarihi olan 1 . 1 . 1946 tarihinden bu
güne kadar ikili ya da çok taraflı, konusu ne olursa 
olsun, yazılı veya sözlü tüm açık ve gizli andlaşma
ların neler olduğunun ve ülke yararları ile ege
menlik haklarımızla bağdaşıp bağdaşmadıklarının 
T. B. M. M. tarafından bütün ayrmtılarıyle bilinme
sinde yarar vardır. Yasama organının yayımlanma
mış bütün ve her çeşit andlaşmalar hakkında ciddî 
bir tespit yapması, dış politikamızın daha rahat de
ğerlendirilmesine de olanak sağlayacaktır. 

3. Andlaşmaların hazırlanmasının demokratik 
kurallara ve bağımsız devlet anlayışına uygunluğu-
nunda yasama organı tarafından saptanmasında ya
rardan öteye ciddî şekilde ihtiyaç vardır. Öyle and
laşmalar yasa konusu edilmemiş veya T. B. M. M.' 
nin bilgisinden uzak tutulmuştur ki, bu andlaşmala
rın yasama meclislerinde denetimi çeşitli yönleriyle 
eleştirilere uğrayabilirdi. Aslında Anayasamız andlaş
maların bir kısmının «yayımlanma» ile hukukî nite
lik kazanmasını, işin mahiyeti gereği olarak «zaman» 
unsuru yönünden mahzurlu görmemiştir. Başka bir 
deyişle yürütme organına sadece bir kolaylık tercihi 

tanımış ve yasa ile onaylama yolunu kapatmakla 
bir kısım andlaşma için «yürütmeye» tercih hakkı 
tanımıştır. Bu tercih, denetimden uzaklaşana anlamın
da değildir. Oysa andlaşmaların büyük bir kısmı 
«yasal» denetimden uzaklaştırılmıştır. Anayasanın 
yasal uygun bulma ve denetimi temel kural olarak 
göstermesine karşın uygulamadaki bu tarz Anayasa
ya aykırılıktır. 

Bazı andlaşmalarda bu nedenle, demokratik anla
yışa, hukuk ve egemenlik düşünce tarzına ters düşe
cek tarzda, geri kalmış ülkelere uygulanan «işte biraz 
yardım» fakat «şartlar kayıtsız ve sınırsız bizimdir* 
diyen ülkelerin formül ve tekliflerini uysallık ve tes
limiyet içinde kabul etmenin örnekleriyle karşılaşma
nın acısını duymamak mümkün değildir. Okumak 
isteyen çaresiz bir öğrencinin yatüık, kredi yahut 
burs şartlarını okumadan imza etmesi gibi, nereden, 
nasıl ıgdirse gelsin bir yardan veya kredi andlaşma-
sını olduğu gibi imza etmenin onurlu bir dış poli
tika ile bağdaştırmak kolay olamaz. En yakm tarihli 

523 — 



C. Senatosu B : 79 22 . 6 . 1976 O ; 1 

ıkı andlaşmadan kısaca örnek vererek, andiaşmaların 
hangi anlayış açısından meydana geldiğini ve Hükü
met tarafından kabul edilerek yayımlanıp yürürlüğe 
konduğunu göstermek sorunun önemi yönünden ge
rekli olacaktır. 

a) 27. 11 .1975 tarihinde Hükümet tarafından 
onaylanması kararlaştırılan : 

«Birleşmiş Milletler kalkınma programının 680 245 
ABD doları tutarında katkısıyle Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) tarafından yürü
tülecek olan ve Hükümetimiz adına 15 . 9 . 1975 ta
rihinde imzalanan (Pendik Dericilik Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsü) projesinin ikinci safhasına dair ili
şik andlaşma niteliğindeki proje belgesinin onaylan
ması Dışişleri Bakanlığının 19 . 11 . 1975 tarihli ve 
ESGK (ESUP) 733 - 235 (V) 75 - 4 - 1180 yazısı üze
rine 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 
5 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 
27 . 11 . 1875 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

Andiaşmaların hükümlerine göre, bir Enstitü 
kurulacak, bu kuruluşun, Danışma Kurulu, yönetim 
organı olacaktır. Bu Danışma Kurulunda Birleşmiş 
Milletler kalkınma programının Ankara'da bulunan 
temsilcisi ya da onu temsilen bir kişi, F. A. O. ülke 
temsilcisi ve proje menejeri danışman olarak kurul 
toplantılarına katılacaklar ayrıca proje başkanları pro
je menejerinin yol göstericiliği ile bütün danışma 
kurulu toplantılarında sekreter olarak görev yapa
caklar ayrıca, özel çalışma grupu olarak, Enstitü Mü
dürü ve F. A. O. menejeri bu kurulda sekreter olarak 
görev yapacaktır. İşbirliği yapan kuruluşa danışarak 
proje için devamlı olarak çalışacak bir müdür ata
yacaktır. Müdür proje için işbirliği yapan kuruluş 
tarafından belirtilecek sorumlulukları taşıyacaktır. 

Hükümet uygun kiralarla mesken bulunması yo
lunda tüm proje personeline yardımcı olacaktır. 

Dahası var: «Hükümet proje için gelecek ekip
manın gümrük masraflarını bunların memleket için
de taşıma - depolama - kullanma ve ilgili diğer har
camalarını karşılayacaktır. 

Dahası da var: «Ayrıca söz-konusu ekipman pro
je bölgesine taşınmadan sonra güvenle korunması, 
monte edilmesi, bakımı, sigortası, gerekiyorsa yedek 
parçalarının değiştirilmesinden hükümet sorumlu ola
caktır.» 

Bitmedi; evet dahası da var: Sanki Türkiye bir 
sebeple bağımsızlık verilmiş bir Afrika ülkesi veya 
çok çocuklu kiracıya güvensizlik duyan ev sahibinin 
kontratını imzalayan çaresiz kiracı, yazılanı imza ede
cek, kabul edecek. 

«Hükümet projenin uygulanmasında gerekli görü
len basılmış ve basılmamış rapor, harita, kayıt ve di
ğer bilgileri mevcut Türk Güvenlik kurallarına gö
re proje için sağlayacaktır.» 

UNDP uygulayıcı kuruluş ve bu proje ile ilgili 
diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının personeli yu
karıda arz olunan andlaşma metninde yer alan ko
laylıklar, ayrıcalıklar, ve olanaklardan faydalanacak
lar. «Neredeyse New York'taki Birleşmiş Milletlerin, 
falanca bölümünde bu andlaşma ile ilgili bir kâğıdı, 
bir odadan öbürüne taşıya odacıya da politik doku
nulmazlık vereceğiz. Personel aileleri ve beraberin
deki akrabaları göçmenlik kısıtlanmasından muaf 
olacak. Hizmetleri kanunî işlemlerden muaf olacak. 
Millî hizmet yükümlülüklerinden muaf olacaklar. Ka
zandıkları tüm paraları dışarı çıkarabilecekler. Ge
tirdikleri ekipman, materyal ve malzeme ya da (geti
rilmiş) bu gibi maddelerin sonradan geri gönderilme
sinde aldıkları aylıklar ve tüm kazançları her türlü 
vergi, rüsumdan muaf olacaktır. Yahut bu vergi res
mi ve sair yükümlülükleri Türk Hükümeti ödeyecek
tir. 

Uluslararası bir kriz yahut anlaşmazlık halinde 
personel memleketine dönerken kendisine, ailesine ve 
akrabalarına diplomatik temsilcilere gösterilen ko
laylık ve olanaklar sağlanacaktır.» 

«Uygulayıcı kuruluşun yan anlaşma yaptığı kuru
luşların tüm personeli proje ile ilgili tüm evrak ve 
doküman dokunulmazlığa sahip olacaktır» 

Ve bize de : Andlaşma çok değerli ve bütün yu
karıda sayılanları, gölgede bırakacak önemli ve kat
kısı geniş olarak sağlanmış bulunuyor «Hükümet ta
rafından projeye yapılacak kişisel atamalarda uygu
layıcı kuruluşa (yani yardımı yapan dış kuruluşa) 
danışılarak (aynen ve harfiyen alıyorum), (ufak - te
fek) değişiklik ve düzeltmeler yapılabilecektir: Bu 
kadarcık lütufta çok görülecek ve yeni bir kayda 
bağlanacaktır. Ufak - tefek değişiklik yapabilme şa
yet (proje lehinde olacağı düşünülüyorsa). 

Böylesine bir andlaşmanın sağlayabileceği yarar 
ve diğer hükümleri yapılacak Cumhuriyet Senatosu 
Araştırması ile ayrıntılarıyle saptamak ancak müm
kün olacaktır. 

Şu kadarını hemen açıklamak kolaydır. Tüm 
dış katkı tutarı 680 245 Amerikan dolarıdır; yani 
ortalama 10 milyon Türk lirasıdır. 680 245 doların 
105 CiOû doları toplam ekipman karşılığıdır. Sadece 
4 000 dolar doğrudan maliyettir. Diğer meblâğ ör
neğin 7 CC0 doları maliyetlerin rapor edilmesi gibi 
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harcamalardır. 10 milyon liralık dış katkı karşılığı, 
yukarıda özet olarak gösterilen yükümlülükleri «göz 
bağlılığı»' ve «izan» bağlılığı içinde kabul etmişiz
dir. Ayrıca, tüm personelin, aylık ve masraflarını 
karşılayacağız. Açıkçası ve hakçası 10 milyon lira
dan daha çok personele ödemede bulunacağız. 

Bir yoksullar ve işsizler ülkesinde, sömürücü zen
gin ülkelerin personeline «imitiyazlı» «yağlı» iş bu
lacağız. Hem de hangi koşullarla, iş ve imkân sağ
layacağız. Bu bir çeşit sömürünün usta planlaması 
değil midir? 

Dünya sömürücülüğünün değişimi niteliğinde, ar
tık sömürü orduları ve hükümetler müdahalesi ye
rini çok uluslu şirketlere ve uluslararası kurullara 
bırakmıştır. Bu gerçek açısından andlaşmaları de
ğerlendirmek ve incelemek zorundayız. 10 milyon 
liralık bir katkı andlaşmasındaki imtiyazlar, doku
nulmazlıklar, muafiyetler, kolaylıklar ve olanaklar 
ordusunun öbür yüzünü, gerçek yüzünü görmek için 
benzeri andlaşmaları hele «saklı» andlaşmaları te
ker* teker gün ışığında ulus egemenliği yetkisi içinde, 
gözden geçirmenin zorunluğunu duymayacak yasa
ma organı üyesi düşünemiyoruz. 

b) En yakın tarih olmak üzere kısaca bir diğer 
örnek anlaşmayı da araştırmanın hangi ölçülerde ya
sal denetimin gereği olduğuna işaret yönünden ya
rar vardır. 

Geçen sonbaharda, Diyarbakır, Lice, Hani yöre
sinde elim bir deprem oldu. Lice'de binlerce insan 
öldü. Binlerce insan evsiz, barksız, işsiz kaldı. Vur
guncu düzenin acımasız, çarkları yani bir «talan»! 
bu felâketlerin üzerinde öğüttü. Kefensiz ölülerin, aç 
ve çaresiz insanların felâketleri, bazılarına büyük 
kazanç yollarını açtı. Bazılarına, bol bol yardım 
masalı anlatma ve görkemli törenler düzenleme fır
satı oldu. Geniş kapsamlı bir denetimle Lice felâke
tinin tüm ayrıntılarının hesaplaşması yapılmalıdır. İş
te bu yaralı Lice'ye dünya gıda programından yar
dım yapılması düşünülmüş 13 . 11 . 1975 tarihinde 
hükümet yardım andlaşmasını onaylamıştır. Andlaş-
maya göre dünya gıda yardım programı ile 810 met
rik ton buğday, 81 metrik ton yiyecek yağı, 162 met
rik ton bakliyatla felâkete uğrayanlara günde 300 
gram buğday, 30 gram yiyecek yağ, 60 gram bakli
yat, 90 gün sürece verilecektir. Hükümet bu günde 
30 gramlık yağ, 60 gramlık bakliyat ve 30ü gram
lık buğdayın nakil, depolama ve tüm masrafları için 
personele 10 CiOO Amerikan dolarını öncelikle öde
yecektir. Yardım amaç ve süresini yardımı yapan 

tayin edecektir ve. Türk Hükümeti her ay, yukarıda 
sözü edilen üç maddenin dağıtımım rapor halinde 
gıda yardımı yapan kuruluşa sunacaktır. Raporunda 
Türk Hükümeti varsa ziyanları ve ziyan sebeplerini 
ve kayıpların önlenmesi için alınan tedbirleri ayrın-
tılarıyle gösterme zorundadır. Raporda ayrıca hükü
metin diğer ülkelerin yardımları da yer alacaktır. Ve 
dahası var: Yardım sona erdiğinde günde nüfusa 
30 gramlık yağ yardımı programının bitiminde Hü
kümet yardımda bulunan kuruluşa nihai bir rapor 
verecektir. Hükümetin bu raporunda, neleri sunaca
ğını uzun uzun andlaşma saymış ve sıralamıştır. 
Araştırma sırasında ayrıntılar görülecektir. Ancak 
hemen işaret edilecek bir husus var. 

(B) 
Yardım eden kuruluş, hükümet raporunun yet

kili müfettişler tarafından resmen imzalanmasını da 
istemeyi ihmal etmeyecektir. Ve dahası da var: Ra
porda Hükümet yardımdan sağlanan faydaları da 
belirtmek zorundadır. Ve ayrıca Dünya Gıda Prog
ramının ve faaliyetlerinin tanıtılmasının sağlanması 
amacı ile Hükümet «Dbg. p.» yardım maddelerinin 
teslim alınması, dağıtımı sırasında uygun kamu en
formasyon faaliyeti için gerekli düzenlemeyi yapa
caktır. Felaketeuğramış bir yurt" köşesine yardımıdır 
•bu, yoksa bir kuruluşun «reklâm» edilmesinin plan
lanması mıdır, yoksa bir kısmı dış uyruklu personele 
ve taşıyıcı araçlara iş bulma uygulaması mıdır, an
lamak kolay mı? 

(C) 
Andlaşmaların nitelikleri, hangi ölçü ve zihni

yet içinde hazırlandıklarına ilişkin olmak üzere sade
ce en son tarihli iki örnek göstermek istedik. Ana
yasa ve yasaları ciddî ölçülerde, egemenlik hakkımızı 
aynı şekilde ilgilendiren ve yasal denetimden uzak 
kalmış, andlaşmaların yasama organı tarafından in
celenmesine olanak sağlamak istiyoruz. 

(Ç) 
1. Dış politikamızın çıkarlarımıza uygun ve için

de bulunduğumuz koşullara çözümde etkili biçimde 
yürütülmesi ve dış ilişkilerimizin buna göre düzen
lenmesi gereklidir. «Uydu ve» «Uykulu» bir dış poli
tika alışkanlığı ve bağımlılığı sürdüren MC. Hükü
metinin ülkeyi yeni yükler getirilmesinin önlenmesi 
yasama organınca bütün ayrıntılarıyle andlaşmaların 
incelenmesine bağlıdır. 

2. Hükümetin, yetkili temsilciye andlaşmaları 
parafe veya imza etmesi için iznini bir kararname 
ile vermesi 244 sayılı yasanın gereğidir. Bakanlar Ku-
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rulunu bu kararı yayımlamadığı Hükümet de yasama 
organlarına bilgi vermediği için iznin sının ve ayrın
tılarının Anayasaya, yasalara ve ülke çıkarlarına uy
gun olup olmadığı kesinlikle bilinememektedir. Pa
rafe edilen andlaşmaların ve Hükümet izin karar
namelerinin incelenmesi, yasama organının görevini 
yapması ve yetkilerine sahip çıkması olacaktır. Araş
tırma yasama meclislerine yetkilerini kullanma ola
nağı sağlayacaktır. 

Yapılmış ve yapılacak anlaşmalardan hangilerinin 
yasama organının bilgisine, hangilerinin onayına su
nulması gerektiğine hükümetler, karar veremez. Ya
salar {244 sayılı Yasa) ve Anayasa bunları saymış
tır. Hükümetin tek taraflı görüş veya teşebbüsü, hu
kuk açısından «temel» değişiklik getiremez. Örne
ğin, ABD Türkiyedeki üslerinin «tesis mi- Üs mü» 
oldukları tartışması ve bugünkü gerçek uygulama
nın ne olduğunun Yasama Organı tarafından incele
me ve araştırmasıyle berraklığa kavuşacaktır. Hele 
MC. Hükümetinin ABD ile yapılacak ikili andlaşma 
veya değişikliklerini yasama organının onayına sun
ma zorunlu olmadığı düşüncesi, araştırmanın kaçınıl
mazlığına özel sebep olmaktadır. 

3. MC. Hükümeti, Türk toprakları üzerinde 
devletin kesin ve şartsız egemenlik hakkını yabancı 
bir devlet yararına kiralama yoluyle kayıtlamaya te
şebbüs içindedir. Üs •» tesis veya bunlara el koyma -
kiralama gibi birbirini tutmaz sözlerin arkasındaki 
gerçeği yasama organı ile halkın, açıkça bilmesi ka
dar doğal hak gösterilemez. Bu «hak» önlenemez. 
Devletin kesin egemenlik hakkı üzerinde bir zümre
nin ve bir azınlık hükümetinin imtiyaz zorlaması söz 
konusu olamaz. Böylecesine bir teşebbüs bile Anaya
saya ve yasalara aykırılık olur. Andlaşma imza şekil
leri ve yetki sınırlarının tespiti ile egemenlik hakkı
nın Anayasaya aykırı kullanış teşebbüslerinin araştırıl
ma ve incelenmesinde mutlak zorunluk görüyoruz. 

(D) 
Talebimiz (Sonuç) 

1. a) 1 . 1 . 1950 tarihinden 22 . 3 . 1976 
tarihine kadar, 

1. b) 1924 Anayasasının yürürlüğü süresince 
ve Anayasada öngörülen usullere göre, 

1. c) Yürürlükteki, Anayasa ve 
1. d) T. C. adına devletler ve milletlerarası ku

rullarla yapılan (Sözleşme, mukavelename, anlaşma) 
andlaşmaların, 

a) İkili yahut çok taraflı, yazılı yahut yazılı ol
mayan tüm gizli (saklı) andlaşmaların, 

b) T. B. M. M/ne onaylamanın bir yasa ile uy
gunluğu için sunulan andlaşmalar dışında kalan tüm 
andlaşmaların, 

1. Yayımlanan andlaşmaların, 
2. Yayımlanmayan andlaşmaların, 
3. T. B. M. M. Genel Kurullarının bilgisine su

nulması gerekli andlaşmaların, 
a) Kapsamlarını, 
b) Gecikme sebeplerini, 
c) Anayasa ve yasalara, hukuka, ulusal çıkarla

ra uygunluklarını, 

d) T. B. M. M.'nin bilgisine sunulmayanların, 
sorumluluğunun, 

e) İmza veya parafe yetkilerinin Hükümetçe ka
rarlaştırılan sınır ve şekillerinin; 

İncelenebilmesi ve araştırılabilmesi için Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve 134 ncü mad
deleri gereğince Cumhuriyet Senatosu Araştırması 
açılmasını, araştırma komisyonunun 15 üyeden ku
rulmasını, Cumhuriyet Senatosunun tatile girmeden 
önce araştırma komisyonunun raporunun Gend Ku
rulda görüşülmesinin sağlanabilmesi için görev süresi 
olarak komisypna 2 aylık sürenin bir defaya rnaihsus 
olmak üzere tanınmasını ve İçtüzüğün 134 ncü mad
desine uygun olarak önergenin gündeme alındığı bir
leşiminde görüşülmesinin sağlanmasını saygıyle talep 
ederiz. 

Kars Senatörü Kayseri Senatörü 
Sırrı Atalay Ziya Müezzinoğhı 

(BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu konuşmak is
tiyor musunuz?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş-

kan, sayın senatörler; 
Biraz önce Yüce Heyetinize sunulan araştırma 

önergesinde, bu önergenin nedenleri, örnekleriyle 
birlikte ayrıntılı olarak açıklanmış bulunuyor. Bu 
bakımdan ben Yüce Senatonun daha fazla vaktini 
almamak için bir iki noktaya işaret etmekle yetin
mek istiyorum. 

Bilindiği gibi, anlaşma ve antlaşmaların onaylan
ması yasama faaliyeti içinde önemli bir yer tutar. 
Yasama Organları yalnız yasaların yapılmasında de
ğil, anlaşma ve antlaşmaların onaylanmasında ve 
bunların yürütülmesinde de aynı hassasiyeti göster
mek durumundadır. Bu anlayış içinde 1924 Anaya-
sası olduğu gibi, 1961 Anayasası da çağdaş bir yak-
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laştmla konuyu ele almıştır. Anayasamızın 65 nci 
maddesine göre, genel ilke olarak anlaşma ve ant
laşmaların uygun bulunmasının bir yasa ile saptan
ması kabul edilmiştir. 

Bu genel 'ilke yanında, teknik nitelikteki ve süre
si 1 yılı aşmayan anlaşmaların ayrıca bir yasa ile 
onaylanmasına lüzum olmadan, yayımlandılktan son
ra Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunul
mak suretiyle yürürlüğe konulması kabul edilmiştir. 

Nihayet, üçüncü bir çeşit olarak da milletlerara
sı antlaşma ve anlaşmalara dayanılarak yapılan an
laşmalarla, bir kanuna dayanarak yapılan anlaşma
ların sadece yayımlanmak suretiyle yürürlüğe ko
nulması prensibi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Uygulamayı bu açıdan incelediğimiz zaman, geç
mişte, uzak geçmişte ve yakın geçmişte bu ilkelere 
tam uyulmadığını ve yer yer yetki saptırması diye
bileceğimiz olayların bulunduğunu görüyoruz. Bun
ların birkaç örneği araştırma önergesinde biraz ev
vel okunmak suretiyle Yüce Heyetin bilgisine su
nuldu. Bu yetki saptırmasının önemi sanıyorum ki, 
Yüce Senatonun dikkatinden kaçmayacaktır. 

Bunun yanında, Anayasanın bu buyruğuna rağ
men, bir kısım anlaşmaların aradan uzun zaman ' 

i 
geçmiş olmasına rağmen, onaylanmak üzere Yasa* I 
ma Organına sunulmaması gibi bir durumla da kar* I 
şı karşıyayız. Yüce Senato, bundan çok kısa bir sü
re önce böyle bir olaya da tanık oldu ve 1953 yı
lında Avrupa Konseyi çerçevesinde imzalanmış olan 
bir sözleşmenin, aradan 23 yıl geçtikten sonra Bü
yük Millet Meclisinin tastikine sunulmak gibi yalnız 
ilginç değil, aynı zamanda garip diyebileceğimiz bir 
durumu birlikte yaşadıik. 

Bütün bunlar, konunun bir Senato Araştırması 
ile çeşitli açılardan ele alınarak ortaya konulmasının, 
bugün için olduğu kadar bundan sonraki; yani ge
lecekteki uygulamalara yön vermek bakımından da 
faydalı olacağını göstermektedir. Önerge bu anlayış 
içinde hazırlanarak Yüce Senatoya sunulmuştur. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
(BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel okunan ve Sayın Müezzinoğlu tara

fından da kısaca izah edilen önergede belirtilen konu 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmamasını oyla- j 
rınıza sunacağım. | 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... i 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan 
zile basmadınız. Bütün arkadaşlarımız dışarıda bu* 
lunuyorlar. Zile basalım, sonra oylama yapılsın. 

I. CENAP EGE (Aydın) — Tam oylamada zile 
basılır mı? 

BAŞKAN — Unutmuş olabilirim, arkadaşlar ha
tırlattı. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
itiraz ediyoruz lütfen oylamayı yeniden yapın, İçtü
züğün lâzimesi yerine getirilmemiştir. Lütfen yeni
den oylayın. (A. P. sıralarından «Yeniden oylama 
olmaz.»' sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim hata bende oldu, gerçek
ten zile basmayı unuttum, aslında normali odur. 

Efendim tekrar oylama yapacağım, tereddüt hâ« 
sil oldu. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Her şey 
olur; ama bu olmaz. (A. P. sıralarından «Nasıl olur, 
ayıp ayıp, böyle şey olur mu? sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel bir yanlışlık 
oldu, itiraf ettim; gerçekten oylama sırasında zile 
basmak lâzım gelirken, zühulen bunu yapmadım. 

Şimdi, okunan önergede bahsi geçen konuda araş
tırma açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Ekresiyet yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Ekseriyetin ol

madığını söyledik efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— İtiraz ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Oyladım efendim; kabul edilmiştir. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — 5 kişi itiraz edi

yoruz Sayın Başkan. Çoğunluğumuzun olmadığını 
söyledik, çoğunluk yoktur dedik. 

BA.ŞKAN — 4 kişi oyladıktan sonra söylediniz 
efendim oylandıktan sonra «ekseriyet yok» dediniz. 

Gündemimizin 11 nci maddesine... 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

Komisyonun üye miktarım saptayalım efendim. Üye 
adedini 11 olarak öneriyorum. 

BAŞKAN — Düzeltiyorum efendim, düzeltiyo
rum. 

Araştırma komisyonunun kurulmasını; kurulacak 
komisyonun îl üyeden oluşturulmasını... 
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III. — YOKLAMA 

NAZİM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yok diyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi yoklama istiyorsanız buyu
runuz efendim. 

İsminizi söyleyiniz lütfen. 

(İzmir Üyesi Orhan Kor, Bursa Üyesi Badas 
Küntay, Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Sinop Üye
si Nazım İnebeyü, Edirne Üyesi M. Nafiz Ergendi 
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular., 

BAŞKAN — Beş sayın üye tarafından yoklama 
isteminde bulunulmuştur, bu sebeple yoklama yapı
lacaktır efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yapılan yoklamaya ve solandaki duruma göre 

çoğunluğumuz olmadığından. 23 . 6 . 1976 Çarşamba 
günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Bak- :-,ı ; . 
patıyorum. 

Kapanma Saati : l !.•':' 

V. —SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

B) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriye Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çciikhafın, İstanbul'un, Beşiktaş 
semtinin içine su ihtiyacına dair yazıl: soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'iin yazılı ceva
bı. (7/573) 

20 . 5 . 1 9 7 6 
Cunıhuriyet Senatosu Başktnhğınt 

Aşağıdaki sorumun, yazılı olarak, Sayın İçişleri 
Bakam tarafından cevaplandırılmasına delâlet buyu-
ııılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Fethi Çelikbaş 

istanbul Belediyesinin, Beşiktaş muhitinde halkın 
içme su ihtiyacını karşılamak maksadıyle, vaktiyle 
Vakıf olarak tesis edilmiş olan çeşmelerin suyunu 
kestiği ileri sürülerek, bu sernt sakinlerinin ızdırap-
larını bana intikâl ettirenler olmuştur. 

1. — Belediyenin bu hareketinden 
bilgisi varmıdır? 

Hükümetin 

2. — Vakıf çeşmelerinin maksadına göre kulla
nılması için Bakanlığınızın, adı geçen belediye nak
dinde herhangi bir teşebbüsü olmuş mudur? Olmuş
sa neticesi nedir? 

T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İd. Gn. Md. 

Şb. Md. 2. D. İ. 523.76.502.5 
Konu : Fethi Çelikbaş'ın soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başktnlığınt 
İlgi : 25 . 5 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 9141 - 3860 - 7/573 sayılı yazı
nız. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Fethi Çelik
baş'ın, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması is
teği ile Başkanlığınıza sunduğu soru önergesinde yer 
alan konu mahallînde tetkik ettirildi : 

Beşiktaş, Dikilitaş semtinde 3 adet vakıf suyu 
çeşmesini besleyen isale borsunun yine aynı semtte 
bulunan Darphane binasının bahçesinden geçtiği, bah
çeye Darphane için garaj inşaatı yapılmakta iken isa
le borusunun müteahhit tarafından tahrip edildiği ve 
bu tahribatın da en kısa zamanda giderilerek söz ko
nusu vakıf çeşmelerinin yeniden hizmete açılacağı 
İstanbul Valiliğinden alınan yazıdan anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

• * • .«-m».^ 
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Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundak'i görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanımdan sözlü sorusu. (6/57) (Veriliş 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorulu. (6/26) (Ve
riliş tarihi : 22 . 11 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu, (6/49) (Veriliş ta
rihi : 1 8 . 7 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü sorusu, (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka

nından sözlü sorusu. (6/60) (Veriliş tarihi 2.10.1975) 
8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi: 1.11.1975) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu, (6/62) (Veriliş tarihi: 3.11.1975) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protoko
le» dair Barbakandan Sözlü sorusu. (6/66) (Veriliş ta
rihi: 11 . 3 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leaingrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/68) (Veriliş tarihi : 21 . 4 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin' kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 1 3 . 5 . 1976) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonu
na (e) beadi ile iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra-
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poru. (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) (S. Sa
yısı : 596 ve 596'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 19^6) (Bitiş tarihi: 3 . 8 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması Meyen önergesi. (10/24) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Ararştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato-
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/39), 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

10. — Cumhuriye. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurallarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/43) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbant oğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - iQ76 yıllarında verilen teşvik ve uygulama -
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belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/45) 

12. — Bazı Orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 
Kanunun 2 nci kez Anayasanın 93 ncü maddesi ge
reğince bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Anaya
sa Komisyonu ve Adalet Komisyonu görüşleri ile 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanan Anaya
sa Komisyonu raporu ile Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/232; C. Senatosu : 1/276) (S. Sayısı : 605) (Da-

i ğıtma tarihi : 17 .6 . 1976) 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

| İŞLER 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesi
nin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senato Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu ; 1/442) (S. Sayısı : 
597) {Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 
14 . 8 . 1976) 

2 . - 2 4 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uz-
I man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli-
I since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
I İçişleri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları. (M. 

Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi: 7.8.1976) 

3.-26 Şubat 1970 gün ve 1238 sayılı Kanunla 
I değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu-
I katlık Kanununun geçici 7 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
I kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/364; C. Senatosu 2/105) (S. Sayısı : 600) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 28.8.1976) 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşkilât
lanması, silâh, araç ve gereçlerinin yeaileştirilınesi 

I amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
I geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın-
J daki 27 Haziran 1972 tarihli ve 1601 sayılı Kanunun 
[ 3 Haziran 1975 tarihli ve 1904 sayılı Kanunla deği-
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şik 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi: 1/396; 
C. Senatosu : 1/441) (S. Sayısı : 601) (Dağıtma tari
hi : 10 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 14 . 8 . 1976) 

5 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu madde
sinin 6 Temmuz 1971 tarihli ve 1423 sayılı Kanunla 
değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştirilme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Millî Savunma ve Bütçe ve Plan komisyonları rapo-
ları. (M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. 
Sayısı : 602) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1976) (Bitiş ta
rihi : 7 . 3 . 1976) 
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6. — 65 yaşım doldurmuş muhtaç, güçsüz ve 
kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/398; C. Sena
tosu : 1/444) (S. Sayısı : 604) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) 

7. — ı5 . 12 , 1934 tarih ve 2615 sayılı Askeri 
hastaneler ile hastane gibi kulanılacak revirlerde has
taların beslenme ve bakımları hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklenme
sine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 
1/272; C. Senatosu : 1/440) (S. Sayısı : 606) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 6 . 1976) (Bitiş tarihi: 7.8.1976) 
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