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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, 25 Haziran 1976 
günü yapılan üniversitelerarası seçme sınavı nede
niyle cereyan eden olaylar hakkında bir demeçte 
bulundu. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın, Mason 
locaları ve faaliyetleri hakkında kurulan Senato Araş
tırma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi, Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. (4/269, 10/7) 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-
rahimoğlu nun, İskenderun Demir - Çelik Fabrika
larında cereyan eden olaylara dair (10/47) Senato 
Araştırması isteyen önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinler ile 
açığa alınanlar hakkında kurulan Senato Araştırması 
Komisyonu Başkanlığının, C. Senatosunun tatilde bu
lunduğu dönemde de faaliyetlerine devam edebilme
lerine dair tezkeresi kabul olundu. (3/843, 10/22) 

C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğ-
lu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin durumu hak
kında (10/39) Senato Araştırması isteyen önergesi 
üzerine kurulması kabul edilen Araştırma Komisyo
nunun 11 üyeden teşekkül etmesi kabul olundu. 

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında ka
nım tasarısının (S. Sayısı : 604) maddeleri onaylandı 
ve tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucun
da tasarının kabul olunduğu bildirildi. 

Yazdı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş-

Tezkerc 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye

si Mustafa Çelik'in, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/842) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin de

ğiştirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 

15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî Hasta
neler ile Hastane gibi Kullanılacak Revirlerde Has
taların Beslenme ve Bakımları Hakkmdaki Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi eklen
mesine ilişkin kanun tasarısının (S. Sayısı : 606) 'Gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi onaylandı; maddeleri ve tümü kabul 
olundu. 

29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II numaralı 
tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifinin (S. Sa
yısı : 607) Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı; kanun teklifi
nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, 1 nci 
maddesi kabul olundu, 2 nci madde komisyonca geri 
alındı. 

6 . 7 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere. Birleşime saat 19.55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Burdur 

Rahmi Erdeni Ekrem Kah ay 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sehahattin Savcı 

kanına atfen çıkan bir beyanata dair yazılı soru 

önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/586) 

reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi : 2/470; C. Senatosu : 2/106) 
(S. Sayısı : 608) (Dağıtma tarihi : 6 .7 .1976) 

3. — İçel Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu. (10/19) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1976) 

SORULAR 

II. — GELEN KAĞITLAR 

— 779 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saat i : 15.00 

BAŞKAN : Başkanv kili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), İsmail İlhan (Muş) 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 85 nci Birleşim için i BAŞKAN — Sayın üyeler, gerekli çoğunluğumuz 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
[ vardır; 85 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKANLIK DİVANININ GH-NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Parlamentolar ar ası Türk Grupu Üyeliğine I 
C. H. P. Grupunca Kayseri Üyesi Ziya Müezz'-rioğ- \ 
lu'nıın seçildiğine dair Başkanlık tezkeresi. İ 

i 
BAŞKAN — Sayın üyeler, evvelâ sunuşları arz 

ediyoruz. j 
Genel Kurula 

Parlamentolararası Türk Grupu üyeliğinden isti
fade eden Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Ünsal'm ye
rine, Kayseri Üyesi Sayın Ziya Müezz'noğlu Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunca aday olarak seçilmiştir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN 
muştur. 

Yüce Genel Kurul bilgilerine sunul-

2. — Mason Localarına dair kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin iki ay uza
tılmasına dair tezkeresi. (31,845, 10/7) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Mason locaları hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonumuzun çalışma süresinin İçtüzüğün 136 ncı 
maddesi gereğince 13 . 7 . 1976 tarihinden itibaren 
iki ay daha uzatılmasını saygılarımla arz ederim. 

Hikmet Aslan oğlu 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Mason locaları hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonu, çalışma süresinin 
İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi gereğince 13 Temmuz 
1976 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasını ta
lep etmektedir. 

Komisyonun bu arzusunu Yüce Genel Kurulun 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Süre uzatımı talebi kabul edilmiştir. 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/846) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin, hizalarında gösterilen müddetlerle izinl'i sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 1 . 7 . 1976 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Macit Zeren 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkan vekili 

«Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yaların hastalığına binaen, 24 . 6 . 1974 tarihinden 
itibaren 15 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Saıit Mehmet 
oğlu'nun hastalığına binaen, 24 . 6 . 1976 tarihinden 
itibaren 20 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Naim Taiû'nım mazeretine binaen. 29 . 6 . 1976 ta
rihinden itibaren 15 gün.» 
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C. Senatosu B : 85 6 . 7 . 1976 O : 1 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
bu mazeretlere oy vereceğiz, anlamak istiyoruz ne 

mazeretleri var?. Kendisi büyük; bir iddia ile karşı 
karşıyadır. 

BAŞKAN — Siz kimi soruyorsunuz?. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Naim Talû'yu. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Talû, kendisinin 

önemli bir mazereti olduğundan bahis ile izin talebini.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu konuda söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Arz ediyorum efendim, bu konuda 
söz veremem ve ancak durumu Yüce Genel Kurulun 
bilgilerine sunuyorum. 

Sayın Naim Talû... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

oylama yaptıracaksınız. 
BAŞKAN — Açıklıyorum efendim. Oylama es

nasında bu konularda söz vermek teamülden değil
dir. Ben elimdeki bilgiyi bilgilerinize sunacağım, ona 
göre oyunuzu istimal buyurursunuz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — 4 aydır göreve 
gelmediğini iddia etmişiz biz, kendisi gelsin mazere
tini açıklasın. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, oyunuzu o istikamet
te kullanırsınız, istirham ederim. Ben arz ediyorum. 
Müsaade buyurun ben evvelâ sözümü bitireyim. 

Sayın Talû, Senato Başkanımıza telefonla müra
caat etmek suretiyle önemli mazereti olduğunu bil
dirmiş. Sayın Başkanımız kendilerine izin verilmesi 
hususunu, gündemi tanzim eden Başkan olarak Baş
kanlık Divanı gündemine getirmiş, Başkanlık Diva
nında müzakere edilerek kendilerinin izninin Yüce 
Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Özel bir banka ma
zeret mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, o tahkik buyurulur, ta
lepte bulunulur, usulüne göre muamele yapılır. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ona yapılacak 
muamele senatörlüğünün düşmesidir. Şu anda sena
tör değildir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, elimizdeki bilgilere 
göre Başkanlık Divanının almış olduğu kararları Yü
ce Genel Kurulun bilgilerine sunduk. Şimdi oyunu
za, sunuyorum... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yüce 
Divan neye öyle karar alıyor ki?.. 

BAŞKAN — Efendim, o sualin muhatabı şu an
daki Başkanlık değil. 

İzin taleplerini tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım, 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi S ay sn -Şeref 
Kayaîar'ın hastalığına binaen, 24 Haziran 1976 ta
rihinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Sayın Sait 
Mehmetoğlu'nun hastalığına binaen, 24 Haziran 1976 
tarihinden itibaren 20 gün süre ile izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sayın Naim Talû'nun mazeretine binaen, 29 Hazi
ran 1976 tarihinden itibaren 15 gün süre ile izinli 
sayılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kendilerine izin veril
mesi hususu Yüce Genel Kurul tarafından kabul 
edilmemiştir. 

Gerekli işlem yapılacaktır. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlunun, seçimler konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/48) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
- Bir araştırma önergesi vardır, bilgilerinize sunuyo

ruz. 
Efendim, üç sayfadan ibaret olduğu için Sayın 

Divan üyemizin oturarak okuması hususunda oyla
rınızı rica ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda gerekçesini açıklayacağım önergemin 
dayand-ğı nedenlerle bu yılki tüm belediye ve muh
tar ara seçimlerinde Hükümetin seçim davranışları 
hakkında Senato Araştırması açılmasını saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

Gerekçe izah : 
Sayın Başkan, bildiğiniz üzere 14 Ekim 1975 ta

rihinde Türkiyemizde, 27 ilimizde Senato üçte bir 
yenileme seçimleriyle, bazı illerimizde de milletve
kili ve senatör ara seçimleri yapıldı. 

Bu seçimlere gitmeden önceki günlerde ve seçim 
propagandası günlerinde kamu kuruluşlarının diğer 
illerdeki bütün personel, makine, yatırım olanakları
nın seçim yapılan illere aktarıldığını gözlerimizle 
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gördük. Örneğin; Karayolları, YSE, Devlet Su İş- I 
leri ve Toprak-Su Genel Müdürlüklerinin bütün ma- I 
kine ve personeli ve kadastro ekipleri bu seçim ille
rine yığmak yapıldı. I 

Bir köyde içme yapılırken, diğerinin yoluna do- I 
zer, diğer bir köy yoluna greyder, birisine afet evi, I 
diğerine deprem evi. birinde sulama suyu, diğer bi- I 
rinde, programda olmasa bile kadastro ekibi çalıştı- I 
nldı. İçme suyu, programda olmayan köylerde bile, I 
bir şeyler yapıyorum görüntüsünü vermek için su I 
boruları getirilip muhtarın kapısı önüne döküldü ve I 
muhtara teslim edildi. Demir, kereste ve çimento I 
dökülen köyler bile oldu. 1 

Seçimin, bazi komando ve militanlarca ne türlü I 
bir tedhiş ve terör havası içinde geçtiği ve geçiştiril- I 
diği de bilinen, görülen ve gazete sayfalarını doldu- I 
ran haberlerdendi. Ayrıca, gümrüklerden bağışlanan I 
ve dağıtılan sebil eş>anın fark edilebilenleri için açıl- I 
mış soruşturmalar da o günlerden beri hâlâ Komis- I 
yönümüzün uyutulan konuları arasındadır. Bu vesile I 
ile Komisyon Başkanımızı da kınadığımı bildirmeli- I 
yim. I 

Neyse seçimler bitti; dozerler, greyderler, kadast- | 
ro ekipleri geldiği illere döndüler. Programında olma- I 
dığı için yapılamayacağı nedenleriyle yanlış gönderil- I 
m iş olan demir, kereste, çimentolar da biraz fire ile. I 
(Tabiî bu fire de, köylünün gözünü boyamak için I 
gelen parti veya il müdürlüğü elemanları yetkilile- 1 
riyle işbirliğine girmiş olan senaryo hazırlayıcı muh- I 
tara el kiri kabilinden, bal tutan parmak yalar mi- I 
sillû terk edilip) bulunabilenle yetinilerek toparlanıp I 
götürüldü. Kayıtlarda, ambar zayiatı olarak işlenip I 
formalitesi de tamamlandı. O seçimler her partinin I 
övüncesi ile sonuçlandı. Şimdi bir aydan beri de ha- I 
zı ilçe, kasaba belediye ve muhtar ara seçimleri ya- I 
pılmaktadır. Yine aynı yöntemler uygulanmaktadır. I 

7 Haziran 1976 tarihli Cumhuriyette, D.P. Genel 
Başkan Yardımcısı Faruk Sükan'ın şu eleştirilerini 
birlikte okuyalım. I 

MC. yeni kurulan kasaba belediyesi seçimleri I 
için ba.skı yapıyor başlıklı çerçeve içindeki yazıda I 
Sayın Sükan, Hükümetin kasaba belediye seçimleri I 
münasebetiyle uyguladığı partizanlık hakkında bir I 
demeç vermiş, «yeni kurulan kasaba belediye seçim- I 
leri münasebetiyle Hükümet, özellikle AP.'li Bakan- I 
lar pervasızca partizanlık yapmakta, vatandaşı baskı I 
ve tehdit altında bulundurmaktadırlar. AP.'li Bakan- I 
lar, kendi adaylarına oy verilmediği takdirde devlet j 
hizmetlerinden ve imkânlarından kasabaları ve vatan- 1 
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daşları mahrum bırakacaklarını beyan ve tehdit et
mektedirler» demektedir ve devam etmektedir. 

«Sırf rey alabilmek için, propaganda olmadığı 
halde, yollara seçim greyderleri ve dozerler gönderil
mekte, elektriksiz ve susuz köylere elektrik direkleri 
ve su boruları atılmakta ve açıkça seçimlerde kendi
lerine rey verildiği takdirde bunların kullanılacağı, 
aksi halde hiç bir hizmet gelmeyeceği yolunda, önce
leri çok denenmiş adî, aşağılık baskı usulleri kulla
nılmaktadır. Hükümetin kanunsuz ve partizanca ta
sarruflarına vasıta ve ortak olan bazı idarecilerle 
Devlet görevlerini de tespit etmiş bulunuyoruz. Lâ
yık olmadıkları halde, ancak iktidardaki şahıslara 
yaranmak suretiyle mevkiler işgal eden ehliyetsiz ve 
partizan idareciler ve görevlilere şunu hatırlatmak 
isteriz ki, kendilerini kanunların pençesinden ve he
sap vermekten, uşaklık yaptıkları efendileri bile kur
taramayacaktır.» diye bitirmiştir sözünü. 

Unutulmamalıdır ki, pilot seçimler çok kez ya
pay başarılar sağlar. Bu başarılar geçicidir; Hükü
metin veya Hükümetteki partinin emeğini bir bölge
de toplamasına, sonra, buradan aldığı sonuçları pro
pagandasında konu olarak kullanmasına çok rast
lanmıştır. 1950 - 1960 arasında da Demokrat Parti 
bu yöntemi çok kullanmıştır; ama neye yaramıştır? 
Şimdi seçim çevrem olan Erzurum'dan, yukarıdaki 
izah ve ikâzlara uyan somut bir iki örnek sunmak 
istiyorum. 

Erzurum İlinin Karayazı ilçesi, Kopal ve Pasin
ler'in Yağan kasabalarında 6 Haziran 1976 Pazar 
günü belediye seçimleri yapıldı. Bu iki belediye se
çimlerini C.H.P. adayları kazandığı halde, sonradan, 
Kopal Belediye Başkanı, Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca tarafından tazyik edilerek C.H.P.'den istifa 
ettirilerek A.P.'ye kaydedilmiştir. Bu seçimler ve so j 

nuçları hakkında bilgi edinmeniz için 8 Haziran ve 
10 Haziran 1976 tarihli yerel Devrim Gazetesini ili
şikte sunuyorum. 

Yine, Erzurum İlinin İspir ilçesine bağlı Pazar-
yolu bucağında boşalan belediye başkanlığı seçimin
de Hükümetçe ne gibi baskı ve program dışı çalış
maları yerinde tespit için 19 Haziran 1976 tarihinde 
bucak merkezine gittiğimden, gözlerimle görmüş bu
lunuyorum. 

Benim gördüklerimi, Erzurum M.S.P. Milletveki
li Zekâi Yaylalı ve beraberindeki il örgütü görevlile
ri de ve bucaktaki M.S.P.'ye oy kullanan sayın hem
şehrilerim de nefret ve icburukluğu içinde görmüş
ler ve izlemişlerdir. Bu bucakta seçimin baskı ve par-
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tızanlık kahramanları ise, baş rollerde A.P. Erzu
rum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım, îspir A.P. 
İlçe Başkanı ve ispir îlçe Başkanının oğlu olup Er
zurum YSE îl Müdürü olan mühendistir. Filmin 
kahramanları bunlar. Senaryosu, Pazaryolu bucak 
ara yolları ve seyircileri, bucak halkı ile bizlerdik. 
Bu filmin tafsilâtını da size, Erzurum ilinde çıkan 
Devrim Gazetesini sunmak suretiyle konuyu uzat
madan vermek istiyorum. İlişiktedir. 

Sayın Parlamenterler; 
Bir kasaba belediyesini veya bir köy muhtarlığını 

kazanmak veya kaybetmek önemli değildir. «Mül
kün temeli adalettir», Adalet Partisi değildir. 

Adaletin temelini sorarsanız, o da ahlâktır. Ah
lâklılıkla, törelere, yasalara, ha'k ve hukuka hürmet
le vatandaşın akıl ve vicdanına saygı ile kazanılır 
veya kurtarılır. Ne Kopal Belediye Başkanını tazyik
le partisine geçirmeyi temin etmek, ne Pazaryolu hal

kını tazyik ve tehdit etmekle ve yasalara uymaya
rak davranışlar ve çabalar içinde olarak onların vic
danlarına tazyik yapmak, bir belediye başkanı veya 
belediye seçimi kazanmak bir şey kazandırmaz; ama 
o ıı n ıı ya. pan ve yaptıranlara çok şey kaybettirir. 

İşte bu üç seçimde olsun, hemşehrilerimin zede
lenmiş olan vicdanlarını tamir etmiş olmak için oh 
masa bile, bir merhem sürme mesabesinde de olsa, 
yukarıdaki günahları işleyen seçim şövalyelerinin kı
lıç ve mızrağını verip o yörelere kadar salmış ve ka
nunsuz eylemlere itmiş olan Hükümetin davranışları 
konusunda açılacak Senato Araştırması için gerekçe
mi saygıyle sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; araştırma isteyen 
önerge, Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunulmuştur. 
içtüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince gerekli işlem 
yapılacaktır. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin «Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

/. — 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 yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Buradalar. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı adına Sayın Suphi 

Karaman?.. Buradalar. 

Efendim, evvelâ önerge mahiyetinde olan yazıyı 
okutalım : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçtüzüğün 12 nci maddesi 
gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyle 
rica ederim. 

Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

18 Mart 1975 Salı günkü Birleşimi idare eden Baş-
kanvekili Sayın Necip Mirkelâmoğlu 11 sayılı Yasa 
gücündeki Kararnamenin reddine ve 12 sayılı Yasa 

Gücündeki Kararnamenin 1 bendinin reddine ait ya
sa tasarısının görüşülmesi sırasında : 

1. 1 nci madde görüşülmesinin, kişiler adına 
konuşmaların bitiminden sonra, Anayasa aykırılığı 
iddiası ile Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale 
edilmesini öngören önergemin işleme tabi tutulma
ması üzerine bugüne değin işleyen ve gelenek haline 
gelen, işleme tabi tutma ve açıklama hakkımın or
tadan kaldırılmasının gerçek sebebi nedir? 

2. 1 nci maddeyi değiştiren 2 nci maddeyi metin
den çıkaran bir önergenin hukukî karakteri yeni bir 
'kanun teklifidir. Zira adı geçen yasa tasarısının 3 ve 
4 ncü maddeleri yürürlüğe ve yürütmeye aittir. Önerge 
ise, esas maddeleri birleştirip yeni bir metin haline 
getirmiştir. Bu hüviyetiyetle önerge yeni bir kanun 
teklifidir. Başkan, bu nitelikteki bir önerge için gö
rüşme açmamış ve üzerinde ısrarlı söz istemeleri red 
etmiştir. Cumhuriyet Senatosunda görüşülmeyen sade
ce oya sunulan bu metin «yasa» niteliğinden olamaz. 
Önergemin, yasa tasarısı şekline getirilmesi Anayasa
ya aykırı olduğundan Cumhuriyet Senatosunun (de
ğiştirerek ka'bul edilmliş) bir işlem halinde Millet Mec
lisine iadesi hukukî değerden yoksundur. Bu neden
le, sözü. edilen 11 ve 12 sayılı yasa gücündeki ka
rarname ile ilgili Millet Meclisi metnini; geçerliğini 
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yitirmiş, meşruiyetsizliğe uğramış bir evrak olarak I 
mı Millet Meclisine iade edeceksiniz? Yoksa, zoraki I 
meşruiyet etiketiyle değiştirerek kabul edilmiş metin S 
halinde mi Millet Mec isine iade edeceksiniz? I 

3. Bu önerge ile Cumhuriyet Senatosunun yeni I 
bir yasa meydana getirmesi Anayasa suçu işlemek J 
sayılmayacak mı? Ve kaynağını Anayaasdan almayan I 
bir Devlet yetkisinin kullanılması karşısında Cumhuri- I 
yet Senatosu Başkanı olarak düşünce ve davranışınız I 
ne olacaktır? I 

BAŞKAN — Buyu'un Sayın Karaman. I 
Sayın Karaman, sözlerinize başlamadan evvel bir j 

noktayı hatırlatmak istiyorum, içtüzüğümüzün 125 nci I 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince açıklamanızın 15 I 
dakika ile sınırlandırılması emredilmektedir. Gözönün- I 
de bulundurulmasını rica ediyorum. I 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın arkadaş- I 
lan m; I 

Sayın Atalay'ın yazılı sorusunu dinlediniz. Bu- I 
rada istenen konu, Cumhuriyet Senatosunun 18 Mart J 
1975 tarihli Birleşiminde 11 sayılı Kanun Hükmün- I 
deki Kararname ile 12 sayılı Kanun Hükmündeki Ka- I 
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına I 
ait müzakereler sırasında 1 nci maddenin görüşülme- I 
sinden sonra Sayın Atalay'ın bir önergesi, metnin I 
Komisyona havalesine ait önergesinin işleme konul- I 
mamış olması ve açıklama hakkının ortadan kaldı- I 
rıîmasma dairdir. I 

15,5 ay evvel geçmiş olan konuyu çok kısa ola- I 
rak özetlemek istiyorum: I 

11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 12 I 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin (g) bendi- I 
nin yürürlükten kaldırılması için sevkedilen 441 sıra I 
sayılı Yasanın müzakeresi uzun birleşimler işgal et- I 
mistir. 25 Şubat 1975'te 36'ncı Birleşim, 11 Mart 
1975'te 40 nci Birleşim ve nihayet 18 Mart 1975'te 
48 nci Birleşim gibi üç oturumu kapsamış, uzun tar- J 
tışmaların, münakaşaların sonunda bu noktaya va- I 
rılmıştır. Yasanın tümü üzerindeki müzakereler bir I 
evvelki oturumlarda görüşüldükten sonra, Sayın Baş- 1 
kanvökili Necip Mirkelâmoğîu'nun yönetiminde yapı- I 
lan son oturumda 1 nci madde üzerindeki konuşma- I 
lar tamamlanmış, en sonunda yeterlik önergesi ka- I 
bul edilmiş ve Sayın Atalay tarafından maddenin I 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesine dair bir I 
önerge verilmiştir. Bu dilekçeye karşı Sayın Mirkeîâm- I 
oğlu aynen okuyacağım şu cevabı veriyorlar : I 
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«Sayın üyeler; 
Sayın Sırrı Atalay'ın okunan önergesi 441 sıra 

sayılı kanun tasarısının Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havalesini talep etmektedir. Bu önerge üze
rinde bir işlem yapma imkânını bulamıyoruz. Şu 
nedenle ik; İçtüzüğün 23 ncü maddesi Cumhuriyet 
Senttosuna gelmiş olan bir kanun teklifi, ya da tasa
rısının komisyonlara havale biçimini tanzim etmiştir 
ve bu komisyon havalelerine yapılacak itirazları da 
şek!2 bağlamıştır.» diyorlar ve İçtüzüğün 23 ncü mad
desini okuyorlar. 

İçtüzüğün 23 ncü maddesi : «Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen ta
sarı ve teklifleri ilgili komisyonlara re'sen havale 
eder ve durumu Tutanak Dergisine geçinir. 

Tasarı ve teklifler havale edilirken, komisyonla
ra tahsis edilen görüşme süreleri de belirtilir. Gö
rüşme sürelerinin tahsisinde, komisyonların ihtisas 
durumu dikkate alınır. Bu havaleye Hükümet veya 
bir' Cumhuriyet Senatosu üyesi itiraz etmek isterse. 
ilk veya sondaki birleşim başında söz ahr. Lehte ve 
aleyhte konuşacak birer üyeye söz verildikten sonra 
itiraz işari oyla karara bağlanır» diyor. 

Sayın Sırrı Atalay itiraz ediyorlar. Sayın Başkan; 
«Efendim, müsaade ederseniz sözüm bitsin.» diyor
lar ve şöyle devam ediyorlar : 

«Ş'mdi bu Kanun tasarısı Millet Meclisi Başkan
lığı tarafından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
havale edildiği zaman. Cumhuriyet Senatosu Gelen 
Kâğıtlarına ( 7 . 2 . 1975 Cuma tarihli, toplantı yılı : 
14, numara : İC) 1 nci madde olarak geçmiştir. Ne o 
Birleşimde ne de daha sonraki birleşimlerde bir iti
raz vaki olmamıştır. Kaldı ki; bu konuda Sayın Sır
rı Atalay tarafından daha önce Yüce Genel Kurula 
sunulmuş bulunan bu anlamda ve mahiyetteki öner
geler de reddedilmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle bu Komisyona havale önergesi 
üzerinde herhangi bir işlem yapma imkânını bula
madığımız için, kendisine önergelerini izah etmek için 
söz de vermek mümkün değildir.» demişler. 

Sayın Sırrı Atalay'ın yazılı soru önergesine mes
net. Sayın Oturum Başkanının bu sözleri olmuştur. 

Sayın Al alay, müteakip konuşmalarında, bu tür
lü önergeler karşısında, Cumhuriyet Senatosunun geç
miş 15 yıllık uygulamaları sırasında bütün bu türlü 
önergeler hakkında üzerinde, lehte, aleyhte konuş
malar yapıldığını, işleme konabildiğim, konduğunu, 
bunun bir gelenek haline geldiğini ifade ediyorlar ve 
sonunda yine Sayın Başkanın kararları gereğince Ko-
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misyona havale edilmiyor ve bir süre daha böyle tar- ' 
tışmalar devam ediyor. 

Sayın Sırrı Atalay'ın önergesine karşı yapılan iş
lemin özetini tutanaklara sadık kalarak bu şekilde arz 
etmiş bulunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde 23 neti madde 
cidden Sayın Birleşim Başkanının ifade ettikleri gibi, 
Cumhuriyet Senatosuna ilk defa gelen metinlerin ha
valesini öneren hükümleri kapsıyor ve zaten bütün 
uygulamalarda buna göre yapılıyor; ancak olayın 
cereyan ettiği sıradaki Komisyona havale, 23 ncü 
madde kapsamındaki havalenin dışında bir mahiyet 
arz ediyor. İçtüzüğümüzün hiç bir yerinde oturum 
sırasındaki bu türlü Komisyona havaleyi öneren öner
gelerin ne biçim işlem göreceğine dair açık seçik hiç 
bir madde yoktur; ama 15 yıllık da bir uygulama var
dır. 15 yıllık uygulamalar cidden Sayın Atalay'ın 
iddia ettiği yöndedir. 

Bu olayın bu şekildeki cereyanı, aslında Tüzükte
ki boşluktan ileri gelmektedir ve 1964'te yürürlüğe 
giren Tüzüğümüz gerçekten bir çok konularda boş
lukları ihtiva etmektedir. Hatta Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanının son oturumlarının birinde 
«Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanlarının ortak toplantısının hukukî desteği ol
madığı» şeklinde bir iddia ortaya sürülmüştür. Oysa. 
15 seneden beri her iki Meclisin Başkanlık Divanları 
ortak toplantı yapmakta ve kararlar almaktadırlar. 
Tüzük inceden inceye elendiği vakit, hakikaten bu
rada da bazı hukukî boşlukların olduğu ortaya çık
maktadır; ama tüzüklerimizdeki bu boşluklara rağ
men bir gelenek teşekkül ediyor ve o geleneğin doğ
rultusunda ortak Başkanlık Divanları toplanıyor; 
tıpkı bir metnin komisyona havalesi için verilen öner
gelerde olduğu gibi. 

Tüzüğümüzün 94 ncü maddesinden başlayan, ta
dil teklifleriyle ilgili bir bölüm var. 99 ncu maddesi
ne kadar giden kısmında da bazı maddeler var; mü
saade ederseniz onları da arz edeyim : 

«Tadil teklifinin komisyona havalesi. 
Madde 95. — Bir tasarı veya teklifin birinci ve

ya ikinci görüşmesi sırasında, sözcü; tadil teklifinin 
komisyona havalesini isterse, bunun kabulü mecburî
dir.» 

Ama, sözcü isterse mecburîdir. 
«Komisyona verilmesi mecburî olan tadil teklifi.» 

başlığını taşıyan 96 ncı maddeyi okuyorum : 
«Madde 96. — Bir tasarı veya teklifin birinci 

görüşmesi bittikten sonra yapılan tadil tekliflerinin, 
ilgili komisyona verilmesi mecburîdir.» 
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Okumaya devam ediyorum ; 
Tadil teklifinin komisyonda izahı. 
Madde 97. — Birinci ve ikinci görüşme sırasın

da yapılan tadil tekliflerinin, komisyona havalesi ko
misyon tarafından istenmediği takdirde; bu tadille
rin gerekçesi, sahipleri tarafından kısaca Genel Kuru
la açıklanır.» 

Buradan anlaşıldığına göre; demek ki tadil tek
lifini isteyen bir başka üye olabiliyor ve o eğer ko
misyon tarafından istenmiyorsa, onun gerekçesini çı
kıp Genel Kurulun huzurunda açıklayabiliyor. 

Madde devam ediyor : 
«İkinci görüşme sırasında buna yalnız komisyon 

cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadil teklifinin dikkate alının alın
mamasına, Genel Kurulca karar verilir.» 

Tabiî Genel Kurulca karar verilmesi bir işlemi 
gerektiren bir husustur. 

Devam ediyor : 

«Tadil teklifi dikkate alınırsa komisyona havale 
edilir. Komisyon dikkate alınan tadil teklifine uymak 
zorunda değildir. Son karar Genel Kurula aittir.» 

Yani bu gibi bazı hükümler var. 

Şimdi Sayın Atalay'ın, bu Yasa dolayısıyle üç 
uzun Birleşim devam eden müzakerelerin içerisinde, 
buna benzer bazı önergeleri olmuştur. Örneğin; 
1 1 . 3 . 1975 Salı günü 40 ncı Birleşimde, tutanakla
rın 161, 162 nci sayfasında yine Sayın Atalay tarafın
dan ve benim tarafımdan verilmiş komisyona hava
le önergeleri var. Bu havale Önergeleri aynı Yasanın 
müzakeresi sırasında verilmiştir ve o günün Birleşim 
Başkanı Sayın Ünaldı : Lütfen efendim, istirham 
ediyorum, istirham ediyorum. Sayın Atalay'ın ve Sa
yın Karaman'ın vermiş oldukları tasarının tümünün 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesini isteyen 
önergelerinin, hepsi aynı mahiyeti taşıdığı cihetle, ay
nı gayeye matuf olduğu cihetle, hepsini birleştirerek 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir.» diyor. Sonunda kabul edil
mediği anlaşılmıştır. 

Demek ki, buna benzer bir işlem olmuş, yine 
bir sayın üye tarafından, bir kaç sayın üye tarafın
dan verilmiş olan komisyona havale önergesi oylan
mıştır. 

Yine aynı Birleşimin tutanaklarının 165 ve 168 
nci sayfalarında görüldüğü gibi, Sayın Atalay tara
fından verilmiş bazı önergeler açık oylama yapılmak 
suretiyle, bazıları işari oyla yine oylamaya sunulmuş 
ve reddedilmiştir. 
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Bu evvelki örnekleri-de dikkate alınca; demek ki, 
İçtüzükte çok sarih hükümler belki bulunmayabilir. 
Fakat, yıllarca teessüs etmiş bir gelenek var ve bu 
geleneğe göre bir işlem yapılabilir, yapılabilmesi lâ
zımdı; ama o günün Birleşim Başkanı durumu böy
lece değerlendirmiş ve 23 ncü maddeye atıf yapmak 
suretiyle işlem: konamayacağını ifade etmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu konuda Başkanlık Divanımızın vardığı bazı 

yargılar vardır, onu arz etmek istiyorum. 

Genellikle Başkanlık eden Sayın Başkanvekilieri 
usul hükümlerini Tüzük anlayışları içerisinde; ama 
Tüzüğün de boşluk bıraktığı yerlerde yine Tüzük an
layışı içerisinde, fakat biraz da kendi anlayışlarını 
katarak işlem yaparlar ve bu normal bir durumdur. 

Bir noksanından dolayı Genel Kurulda alınan ka
rarlarda bir maluliyet şüphesi vaki olabilir. Bunun 
da elbette ki düzeltilmesi ve itiraz yollan vardır, anın
da yapılabilir. Başkanlık Divanımızın görüşü bu 
mealdedir. 

O günün Birleşim Başkanvekili; ki, Cumhuriyet 
Senatomuzda şimdiye kadar bir çok oturumlarda li
yakatle Başkanlık yapmış bir sayın arkadaşımızdır, 
bir çok oturumları çok başarı ile yürütmüştür; ama 
bir çok Başkanvekillerimizin de, bir çok Başkanları
mızın da zaman zaman bazı hataları olabilir, bazı 
tüzük anlayışlarında yanlışlar olabilir, ama bu da 
anında ikazlarla düzeltilebilir ve bunun da örnekleri 
olmuştur. 

Mesele bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaman. 
Buyurun Sayın Atalay. 
Sayın Atalay, sizin de malumlarınız olduğu veç

hile, süreniz 15 dakika ile kısıtlıdır, gözönünde bu
lundurulmasını rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yasa
ma organlarının görevleri sadece yasa yapmak de
ğildir. Yasalar meşru bir şekilde yapılırsa, yasalar 
mevcut Anayasa kurallarına, İçtüzük hükümlerine 
uygun ise, onlar gerçek anlamiyle birer yasa olurlar. 
Yoksa, ya.caİ£r, yönetimi elinde tutanların kendi siya
sî anlayışları istikâmetinde bir metni gelişi güze!, 
rastgele bir usul içerisinde sonuçlandırdıklarını id
dia etmeleri ile şeklen ve yazılı usuller içerisinde bir 
numara ilâve edilerek yasa serisi içerisinde belli 
bir ad ve numara almaları ve bazı kez değil de, bun
dan sonra tatbik edilmeleri, yasa niteliğinin hukuk
taki anlamı ile yürürlüğe konur; ama bu nitelikteki 
bir yasa, bu sekiliyle hukukun üstünlüğü ilkelerine 

uymadığı ve Parlamento üyelerinin oylarıyle yasa 
arasında vicdanî normal bir bağ kurulmadığı, özellik
le halkın iradesi ve özlemleriyle tam bir mutaba
kat içinde bulunmadığı sürece, onların adları sadece 
yasadır ve böyle kalmaya mecburdur. 

Önergemdeki hususlara gerçekten dikkatli bir 
çalışma ile cevap veren Sayın Karaman'a teşekkür 
etmek isterim. Sayın Karaman, konunun bir yönünü 
burada işlediler. Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
havale önergemin ki, aynı oturumun içinde ve ondan 
önceki oturumda da birçok önergeler vermiştim 
Komisyona. 

Bir Başkan düşünün ki, Komisyona havale edil
mesi için bir gerekçe gösterip önerge veriyorsunuz, 
onu kabul ediyor. Aynı Oturumdaki Başkan birka
çını kabul ediyor: fakat bir sabırsızlık :çinde, sürat
le belli bir siyasî amacı gerçekleştirebilmek için ar
tık yasa, Anayasa, gelenek bir kenara itilecek, (Em
redilen bir görevin yerine getirilmesi demeyeceğim, 
Cumhuriyet Senatosu yönetimini elinde tutan bir 
Başkanvekili ne) bütün usul ve gelenekler çığnenecek. 
Talepler reddedilecek. Gerçekten bir göstermelik 
madde ki, Sayın Karaman burada okudu. Bir yasa 
tasarı ve teklifi Cumhuriyet Senatosuna geldiği zaman 
Başkan onu bir Komisyona havale eder, üyeler bu sı
rada itiraz eder. Diyebilirler ki, bu Komisyona değil 
başka komisyona havale edilecektir yahut bir diğer 
usul hatası vardır. Bu itiraz ayrıdır. Herhangi bir ya
sanın Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasın
da belli bir maddesinin değiştirilmesi veya Ana
yasa veya diğer bir Komisyona havalesinin isten
mesi ayrı şeylerdir. 

Gördünüz, çok obejktif bir çalışmanın netice
si olarak Sayın Karaman, Başkanlık Divanı adına 
yaptığı konuşmada bunları birer birer izah etti. Üze
rinde durmayacağım; ama çok yapıcı konuşmasıy-
le Başkanlık Divanı adına, meseleyi belli bir nokta
dan fazla açıklamamak üzere gayet olgun ifadeler
le meseleyi bir noktada bırakmak istediler. 

Aslında ben de kendilerinin bu çok yumuşak üs
lûpları istikâmetinde yalnız bu noktaya mahsus ol
mak üzere burada bırakıyorum; ama bir diğer kısmı 
var, Sayın Karaman ona değinmediler. 

Asıl önemli konu; 1 nci maddenin görüşülmesi 
sırasında A. P.'li iki üyenin verdiği bir önerge ile 
1 nci ve 2 nci maddenin birleştirilmesi, bir madde 
haline getirilerek birden bire Cumhuriyet Senatosu 
önünde hiç kimseye söz verilmeden, sadece öner
gelerin kabulü... Dikkat buyurun, zabıtlara geçsin 
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ve basın dikkatle alsın; 1 nci madde görüşülüyor, 
birden bire A. P.'li iki üye önerge veriyor 1 ve 2 nci 
maddeyi birleştiriyorlar bir madde haline getiri
yorlar, yeni bîr yasa teklifi oluyor Sayın Başkan 
bunun üzerinde görüşme açmıyor. Önergeleri red
dediyor, önergeyi oyluyor, 1 nci maddeyi oylamı-
yor. Oylanan madde de yok. Zaten yasa 1 ve 2 nci 
maddeden ibaret, 3 ve 4 ncü madde yürütme ve ya
yımla ilgili. O halde, bütün bir yasa 1 ne' ve 2 nci 
maddeden ibaret. Önnergeyle 1 ve 2 nci madde bir
leştiriliyor, önerge oylanıyor; 1 ve 2 nci madde 1 nci 
madde halini alıyor. 1 nci madde üzerinde hiç gö
rüşme açılmıyor; hiç kimseye söz verilmiyor. Sade
ce önerge oylanıyor ve bitiyor. 

11 sayılı Yasa Gücündeki Kararnamenin ve 12 
sayılı Yasa Gücündeki Kararnamenin (g) bendinin 
reddi veya kabulüyle ilgili yasa bundan ibaret. Bir 
önerge kabul ediliyor, bununla ilgili madde oylanmı
yor. Anayasa Mahkemesi adaletin şamarını indir
di bu maddeye, hukuk olarak ezdi bu maddeyi, yok 
saydı, iptal etti. Ben vicdan rahatlığı içindeyim; 

çünkü burada söylemiştim. Çıktım bağırdım ve Cum
huriyet Senatosu Başkanına o gün bir mektup yaz
dım. Cumhuriyet Senatosu Başkanına, «Bu, Cum
huriyet Senatosuna şeref vermeyecektir. Çünkü, böy
lesi...» Mektubu okumuyorum. Sırası gelince (Ben 
çok sabırlıyım.) bir gün kamuoyuna takdim ede
ceğim. Yalvardım ve «Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı demek Başkanlığın çalım işlerini idare etmek 
değildir, İşte size görev düşmüştür. Cumhuriyet Se
natosunda Anayasa Mahkemesinin iptal edeceği 
çok feci bir hata işlenmiştir; bunu düzeltin,» de
dim. Başkanlık budur; ama Adalet Partisinin (Cum
huriyet Senatosu Başkanı demiyorum.) Cumhuriyet 
Senatosu Başkanında ne o hukukî bilgi ne böylesi
ne bir yürek yok ki derhal müdahale edebilsin. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bravo! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evrakı hemen 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı olarak Millet Meclisi 
Başkanlığına göndermiştir. 

Şimdi, o günkü tutanaktan aynen okuyorum, 
dikkat buyurun; 1 8 . 3 . 1975 tarihli 42 nci Birleşim 
Tutanağı : 

«BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Madde metni önergede kabul edilen şekilde dü
zeltilecektir....» ve devam ediyor. 

Bu önergeden sonra madde sizin oylarınıza su-
mılmamıştır. Bütün itirazlarımıza rağmen kabul edil
memiştir. Yasa olarak ilân edilmiştir bu metin. Bel
ki Kongo'da, belki İdi Amin'in Meclisinde dahi böy
lesine yüz kızartıcı bir şekilde yasa çıkarılmamış
tır. Bunları ifade ettiğimden dolayı gerçekten üz
günüm. Yasa olarak ilân edilmiştir ve bu ilândan 
sonra, «TRT Genel Müdürlüğünün davasını edi
yorsunuz. Halbuki, Meclisler yasa Çıkarmış ve 11 
ve 12 sayılı Yasa Gücündeki Kararnameleri iptal 
etmiş. Ne istiyorsunuz?...» denmiştir. Dendi bun
lar; hem yetkili ağızlarla. Neye dayanıyordular?.. Bir 
yasa çıkmıştır. Çıkan yasa da bu. Bu şekliyle çıkan 
bir Yasa. Anayasa Mahkemesinin iptal kararından 
biri ve başlıcası da bu. iptal edildi bu Yasa Ana
yasa Mahkemesince. 

Burada üç noktaya değinmiştim. Millet Meclisin
de Başkanlık eden zat aynı zamanda Millî Selâmet 
Partisinin Genel Başkanvekili. Çıktım bu kürsüler
de saatlerce söyledim. «Ç©k zaman alıyorsun. Na
sıl olur, Millet Meclisindeki meseleyi buraya geti-
riyorsun?..» demiştim. İkincisi de «1 ve 2 nci mad
de birleştirilmiş tek madde haline getirilmiştir. 
Söz hakkı vermem işsin izdir ve oylanmamıştır. Oy
lanmadan yasa kabul etmişsinizdir ve bu meşruiy-
yetsizliğe uğramıştır.» dedim. Dinlemediniz; ama ne 
oldu?.. Bir hukuk, yargı organı önüne gitti. Anaya
sa Mahkemesi bu iki noktadan yasayı iptal etti. 
Yasa iptale maruz kaldı. 

Bir yasama organı düşünün... Yasa yapıyor; ama 
kim şey yapıyor?... Başkanvekili. Burada oturuyor 
Başkanvekili. İkaz ediyoruz, söylüyoruz, «Olmaz 
hatadır.» diyoruz. Daha Yasa gelir gelmez söyle
dik. «Millet Meclisinde Başkanvekili aynı zaman
da partisinin Başkanvekilidir. Anayasanın 84 ve 85 
nci maddelerine aykırıdır. Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülemez.» dedik. Çoğunluk «Hayır, görüşülür, 
biz görüşürüz.» dediler. «Bu yargı organının önüne 
gider. Hukukun üstünlüğü vardır, önemli olan bu
dur.» dedik. İptal edildi Anayasa Mahkemesince. 

11 Mart 1976 Perşembe günü Resmî Gazetede 
ilân edilen Anayasa Mahkemesi kararını okuyorum: 

«Oturumu yöneten Başkanvekili, mensup oldu
ğu parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilmiş ol
duğu halde Başkanhk görevini sürdürmesinin Ana
yasanın 84 ncü maddesine aykırı olduğu...» İptal 
sebebi. Söylemiştim, «Aykırıdır.» demiştim, didin-
miştim, 

Ve yine: «Komisyonda 11 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin tümünün reddine karar verildiği 
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halde Komisyon raporunun 11 sayılı...» Sayın Ka
raman değinmedi Bakın Sayın Karaman kararın' 
4 ncü maddesi: 

«1 nci maddenin değiştirilmesi ve 2 nci maddenin 
metinden çıkarılmasına ilişkin önergenin kabulü üze
rine değişik 1 nci madde metninin oya sunulmaması-
mn ve 2 nci madde üzerinde görüşme açılmadan ve 
bu madde metninin çıkarılmasına ilişkin değişiklik 
önergesinin kabulünün İçtüzük hükümlerine ve do-
layısıyle Anayasaya aykırı bulunduğuna, İhsan Ece-
miş ve Halit Zarbun'un karşı oylarıyle oy çoğunlu
ğu yi e iptaline...;> 

Yasama Organında çıkan bu yasa, aynı zaman
da, belli bir (Hukuk değil) politik tartışma için Baş
bakan ve Adalet Partisi yetkilileri tarafından mal
zeme olarak kullanıldı kamuoyunda. Bu şartlar içe
risinde yapılan bu yasa, muteber, kesin bir sonuç 
olarak kabul edildi; hatta Cumhuriyet Senatosunda 
bazı kez bazı Adalet Partili arkadaşlarımız, «Kanun 
çıkardık, reddettik; artık diğer hususların hepsi or
tadan kalktı; mesele mevcut değildir.» dediler; am;.. 
Anayasa Mahkemesinin önüne gitti ve k̂i konuda, 
burada üzerinde durduğum ve ıstırap çeke çeke Ada
let partililerin dikkatini çekip düzeltmeve çalıştığım, 
Başkana hemen ertesi gün bir yazı ile müracaat edip 
Büyük bir hata işlenmiştir. Bu, dünyanın hiçbir par
lamentosunda işlenmeyecek kadar vahimdir.» de
meme rağmen; Cumhuriyet Senatosunun değil Ada
let Partisinin Cumhuriyet Senatosu Başkanı bunu 
muteber bir metin olarak Millet Meclisine gönderdi 
ve Yasa olarak ilân edüdi. 

Şimdi neticeye gelelim: 
Bütün bu hataların işlenmesi, bilesiniz ki. benim 

hukuk anlayışıma göre, bir bankayı maişeti için 
soyan, dağda herhangi bir nedenle eşkıyalık eden
den farksızdır böylesine hukuka aykırı hareketler. 
Bir parlamentoda yasaları böylesine hukuklar çiğ
nenerek, Parlamento üyelerinin gözü içine baka 
baka hukuk işlemleri zorlanmak suretiyle hukuku 
kökünden ezmeye çalışmakla eşkiyalık ve çeteci
liğin çeşitli tezahürleri arasında ben fark görmü
yorum. Dağdaki eşkiya belki bir nedene dayanır; 
hatta anarşik olayları yaratanların ideolojik yönüyle 
şu veya bu nedenle beyinleri yıkanmış veyahut çe-
çitli sebeplerle itilmiş olabilir; ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir yasa görüşülürken herkesin 
gözü içine baka baka ve vicdanları gerçekten rahat
sız edecek nitelikte suçlar işlenirse; «Bu suçları ne 
yapalım, oldu. oy verildi, gitsin. Anayasa Mahkeme

si iptal etsin...» İptal etsin; ama geçen zaman, söy
lenen sözler, kamuya takdim edilen hususlar, hepsi 
gerçek olarak ilân edilen hususlar, vicdanlar üze
rinde yaratılan kaygılar ve «Doğru» diye kurulan 
faraziyeler üzerine TRT yönetiminde işgallerin de
vam ettirilmesiyle diğer herhangi bir hukuksuz işgal 
arasında fark görülmez ise; peki, siz en ufak bir ha
tayı işleyen memuru cezalandıracaksınız, şu veya bu 
nedenle yerinden alıp değiştireceksiniz, siyasî kanaa
tinden dolayı öğretmeni sürüm sürüm süründüre
ceksiniz, böylesine partizanlık yapılacak, böylesine 
yasalar çiğnenecek ve yargı önünde mahkûm edile
cek, iptale maruz kalacak, «Olmuş, ne yapalım, ya
pılmış bir kere» diyeceğiz. Bu böyle devam eder gi
der. Hukuk bu değildir, zihniyet bu değildir. 

Eğer bunlar için gerçekten bir çare düşünmez
sek, hiç olmazsa yasama organı üyelerinin kaşları 
çatılmaz ise, hiç olmazsa yasama organı ayıplamaz
sa, hiç olmazsa yasama organı bunlara sebep olan 
Başkan için «Senin yüzünden ve tutumunuz ile ya
sama organından çıkan kararlar, yasalar durma
dan iptale maruz kalıyor» demeli. Kendisine çeki 
düzen vermez ise, gerçekten bunun sorumluluğu, 
gerçi siyasî veya yasama sorumluluğu olarak yasala
rımızda mevcut değildir; ama ne düşünmüştür bü
tün dünya parlamentosu ve bizim Anayasamız? 
Yasama organları hiç şüphesiz ki, oylariyle hukuku 
çiğneyemez, hukuku darağacında «Hukuk, hukuk» 
diye oylarıyle astıramaz. Gencecik Deniz Gezmiş'in 
darağacındaki fidan boylu ölümü ile 11 ve 12 sa
ydı kararnamelerin burada A. P. oylarıyle darağaci-
na asılması arasında hiçbir fark görmüyorum hu
kuk anlayışım içinde. Onlarm suçluluğu ayrı, işle-

İ diği suç ayrı; ama hukuk yönünden hiçbir fark gör
müyorum; ikisi de darağacında, birisi «Yasa, yasa» 
diye, birisi de «Bunlar 22 yaşındaki delikanlılardır, 
aman şunlara bir imkân tanıyın» diye söylememize 
rağmen neler neler söylemiş, neler neler ifade etmiş
tiniz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz görevimizi 
yaptık Sayın Atalay. 

BAŞKAN —'Çok rica ederim müdahale buyur
mayın Saym Ucuza!. 

Sayın Atalay. süreniz bitti efendim, lütfen. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
sadece ben Sayın Ucuzal'a... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Verdiğiniz so
runuz üzerinde konuşun. A. P. ile ne alâkası var 
sorunuzun? 
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BAŞKAN — Lütfedin-Sayın-Ucuzal, bir saniye 
efendini. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sorusunun benim grupum ile ne alâkası var? 

BAŞKAN — Sayın üyenin grupunuzu ismen he
def alan bir beyanı yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Aynen zabıtlara 
geçti «A. P.» diye. 

BAŞKAN — Efendim, şu andaki konuşmayı arz 
ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla; —' «A. P.'li 2 üyenin 
önergesi» dedim. Görmediniz mi, önerge verilmedi mi? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Göre\imizi yap
tık. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 11 nci maddenin 
reddi, 12 nci maddenin (g) bendinin reddi ile 1 ve 2 
nci maddeyi birleştirerek bir madde halinde hiçbir gö- [ 
rüşmeye tabi tutulmaksızın önerge verilmedi mi? j 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Verildi. j 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Verildi. I 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, lüt- \ 

fedin. j 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu önerge üzeri- j 

ne madde olarak oylandı mı? Oylanmadı. Anayasa j 
Mahkemesi iptal etti. I 

i 
Ben diyorum ki, işte böylesine hukuk çiğnenirse, ] 

böyle bir hukuk zihniyeti ile böylesine darağacına gö- ! 
türme arasında ben hiçbir fark görmüyorum, benim I 
hukuk görüşüm bu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onları darağacı- j 
na götüren mahkeme kararı, biz vermedik o kararı. j 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Ucuzal. j 
Sayın Atalay, süreniz bitti efendim, 4 dakika da ! 

geçti, lütfedin. j 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür ederim, j 

| 
Dileyelim ve umut edelim ki, Cumhuriyet Sena- • 

tosunda beğenmesek de, bizim için ağır da gelse, siya- \ 
sı görüşümüz ne olursa olsun yasaları yaparken siya- j 
sî amaca ulaşmanın dışında hiç olmazsa teknik yön- i 
den, hukuk yönünden yasa olmanın belirli statüsünü ı 
yerine getirelim, bunu diyorum. Takdir hakkınız ay- j 
rı, şu veya bu şekilde kullanırsanız; ama hiç olmazsa j 
onun yasa olma kılığım kendisine getirecek hukukî bi- ! 
çimi verelim diyorum. 

Birinci maddeyi değiştirebilirdiniz. Önerge verilir 
1 nci madde değiştirilirdi, 1 nci madde üzerinde görüş
me yapılırdı, 1 nci madde oylanırdı. 2 maddede de i 
önerge verilirdi, görüşülürdü, önergeler reddedilir ve- Ş 
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ya kabul edilirdi, Komisyona giderdi ve 2 ncı madde 
metni kabul veya ret; ne şekilde ise, oylarınıza sunu
lurdu, oylarınızla da madde alarak kabul veya red
dedilirdi. Önergeniz kabul edildi, bitti. İşte bu feci 
diyorum, bu kötü diyorum; çünkü önergedir, mad
de değildir. Bir tek önerge 1 ve 2 nci madde yerine 
dikkate alınmış ve bitmiş, başka hiçbir muamele ya
pılmamıştır diyorum. 

Bunu yasa diye kamuya takdim ettiniz, sıra nu
marası aldı ve buna dayanarak iç politikada gözdağ-
ları verildi, iç politikada meseleler çıkarıldı. Yasa 
ile gelmiş bir Umum Müdür yerinden uzaklaştırılmış
tır. Böylesine bir yasa ile idam için kullanılan yasa 
arasında hiçbir fark görmem, bunu söylüyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öylesine karar
name getirmeseydiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Orada 3 gencin da
rağacına asılmasiyle burada 2 maddenin darağacına 
asılması arasında bir fark görmüyorum ve iki hukuk 
zihniyetini, iki hukuk anlayışını burada tespit ediyo
rum, bunun itiraz edilecek tarafı yok. Zabıtlar mey
danda, Anayasa Mahkemesi kararı meydanda, kesin 
hukuk kararı meydanda. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sorunuzla hiç 
alâkası yok Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hâlâ «alâkası 
yok» diyor arkadaşım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan. 
teşekkür ederim. 

İnşallah bundan sonra, bu kararlardan sonra hiç 
olmazsa yasaları yaparken -dikkatli olalım diye bu 
önergeyi verdim. Yoksa ben Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı veya o sırada Başkanlığa vekâlet eden üye 
arkadaşımla alacak veya verecek hiç bir hesabım yok. 
Benim hesabım hukuktur, hukukun üstünlüğüdür. 
Bu üstünlüğün çeşitli tezahüratlarının çok görülecek 
hesaplan var, sırası gelince burada bunları görece
ğiz. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hukukta teh
dit var mı? 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, Hatibin sözünü kesmek istemedim; 
ama Senatoda alınan kararların şekavetten farkı olma
dığı hakkındaki beyan, işgal ettiğimiz makam itiba
riyle sizi rahatsız etmedi mi merak ettim? 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hatip muay
yen bir olay üzerinde değil, yalnız Yüce Senatoda 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde; yani Yasa
ma Organının her iki kanadında hukuk dışı alınan 
kararları kendilerine göre eleştirdiler, kendilerine gö
re hukuk dışı olduğunu, Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarını da ibraz ederek beyan ettiler. Yani, müşah
has olarak kendilerinin de senelerden beri üyesi bu
lunduğu Yüce Senatoya veya Millet Meclisine böyle 
bir isnatta bulunabilmelerini biz bir an için dahi dü
şünmüyoruz efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Za
bıtlarda var. 

BAŞKAN — O zaman kendilerini inkâr etmiş 
olurlar. Objektif olarak bir görüşme yapmışlardır. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, şekâvetin olduğu ortada, zabıtlarda var 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda müzakere aç
mıyoruz, bitmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosuna karşı saygım var. Cumhuriyet Se
natosuna saygılıyım; ama siz A. P. olarak Cumhuri
yet Senatosu değilsiniz ki, bir parçasısınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu soru bitmiştir efen
dim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkariın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman işletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18.7 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?... Yoklar. 
Sayın Bakan veya yetkili şahıs?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'in, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enreji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?... Yoklar. 
Sayın Bakan veya yetkili şahıs?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Özmen?... Yoklar. 
Sayın Bakan veya yetkili şahıs?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İçe! Üyesi Lûtfi Bil
genin, 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?... Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yetkili şahıs?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi: 1 . 11 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Yoklar. 
Sayın Ticaret Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi : 3 . 11 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yetkili şahıs?... Yok. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 
8. — 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 ta
rihi : 11 .3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yetkili başka bir şahıs?... Yok

lar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 

Dışişleri Bakanı burada; kendileri yetkilidir. 
BAŞKAN — Efendim, kendileri soruya cevap ver

mek üzere görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş ol
maları gerekir. Böyle bir beyanları var mı?... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (Bursa) — Soru okunsun; eğer bana taal
lûk eden kısmı varsa cevaplandırırım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Sırrı Atalay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekono

mik Topluluğu arasındaki ortaklık anlaşmasını «Ta
mamlayıcı Protokole» dair Başbakandan sormuş ol
duğu sözlü soru önergesi okunuyor efendim 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından gecikti-

rilmeksizin sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Ara- I 
sındaki Ortaklık Anlaşmasını tamamlayan «Tamam
layıcı Protokol» 30 , 6 1973 tarihinde imza edilmiş
tir. Sözü edilen Protokolün 16 ncı maddesi «Bu pro
tokol ve ekleri Türkiye ile AET arasında bir ortaklık 
yaratan Andlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır.» Kuralı- I 
nın taşımakta, 17 nci maddesi de «Bu protokol imza 
eden devletlerin kendi anayasa usullerine uyularak 
onaylanır.» biçimsel zorunluğunu göstermektedir. 
Anayasa'mn 65 nci maddesi andlaşmaların onaylan
masını bir yasaya bağlamıştır. Ankara Andlaşması ve 
Katma Protokol Yasama Organları tarafından bir 
yasa ile onaylanmıştır. Değişiklikler getiren tamam
layıcı protokolün imzasından bu yana üç yıla yakın I 
bir zaman geçmiştir. Sözü edilen Protokolün onay- I 
lanması için Yasama organlarına sevk edilmemesinin 
sebebi nedir? Ve ne zaman Yasama organlarına sevk 
edilecektir?. I 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, cevap vermek 
istiyor musunuz efendim? I 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA 
YANGİL (Bursa) — Yerimden mi, yoksa oradan mı? 

BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA

YANGİL (Bursa) — Sayın Sırrı Atalay'ın bahsettiği 
protokol, 1973 yılında imzalanmış bir protokoldür. O 
tarihten beri müteakip Hükümetler gelip geçtiği hal
de, kendilerinin de temas buyurdukları gibi, onay- I 
lanma imkânı bulunamamıştır. Halen protokolün! 
onaylanması için gerekli hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Yakında protokol onaya sevk edilecektir. 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağlayangil. 
Buyurun Sayın Atalay. I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Çağlayangil'e 
teşekkür edenim. Cevapları kısa: ama gerçek ve gayet I 
objektif cevap verdiler. I 

Sevgili arkadaşlarım; I 
Ankara Antlaşması bir yasa ile onaylanmıştı. Bu- I 

nu takiben Katma Protokol de bir yasa ile onay- I 
lanmıştı. «Tamamlayıcı protokol» Sayın Çağlayan- I 
gil'in de ifade ettiği gibi, üç yılı aşan bir zaman- I 
dan beri aradan çeşitli Hükümetler geçmesine rağ- I 
men, üç yılın yedi ayında Karma Hükümet olarak I 
Cumhuriyet Halk Partisinin başında bulunduğu Hü
kümet de dahil olmak üzere bugüne değin getiril- I 
mtemiştir. Sanırım Hükümetlerin değişmeleri ve ara- I 
da diğer hükümetlerin gidip gelmeleri ve bu sürede en I 
çok da Sayın ÇağlayanigiFin bulunmaları, bunun onay- } 
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lanmasının gecikmesi için sebep olabilir; ama gerçek 
bir sebep olamaz? 

Sebep olabilir diyorum Savın Çağlayangil; ama 
gerçek bir sebep olamaz. Gerçekten kendileri de ha
tırlayacaklardır, çoğu kez Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile Türkiye Karma Parlamento Komisyonunda bu 
konu görüşülmektedir. «Hâlâ imza etm emişsin iz, hâlâ 
tamamlamamışsınız,» diye tarizler vaki oluyor ve 
Olmaktadır. Şüphesiz bu tarizler hem bize olmak
tadır, hem de kendilerine olmaktadır; yani hem Hü
kümete olmaktadır, hem de AET Türkiye Karma 
Parlamento Komisyonuna olmaktadır. 

Sayın Çağlayangil'in çok kısa beyanatını ben 
bir taahhüt senedi olarak kaibul ediyorum. Aslında 
Karma Protokolün burada görüşülmesi sırasında Sa
yın Çağlayangil Protokolün imzacısı; ama Dışişleri 
Bakanı değildi. Öyle olmuştu, kader, Protokolü ken
disi hazırlamıştı; fakat o zaman kendisi Dışişleri Ba
kanı değildi. Hazırlanan Katma Protokol üzerinde 
karşılıklı münakaşalarımız olmuştur. Biz Katma Pro
tokolün aleyhinde idik. 

Şimdi bizim «Tamamlayıcı protokol» hakkında da 
görüşlerimiz olacak. Biz bu görüşlerimizi savunur
ken, ayrıca Türkiye Karma Parlamento Komisyonu
nun değerli Başkanı Sayın İnan da bu Komisyonun 
çalışmalarında iyi işleyiş tarzını belki de temin ede
cektir. Çünkü, Parlamentoda mevcut Tüzüğe göre 
şimdiye değin Avrupa Ekonomik Topluluğu Türki
ye Karma Parlamento Komisyonunun tavsiye karar
ları tartışılamamaktadır. Egemenliğin asıl sahibi olan 
Parlamento, bizim ekonomik, siyasî ve sosyal yön
leri olan «Ortak Pazar» diye ifade edilen bu kuruluş 
ile ilişkilerimizde, Hükümet - Karma Parlamento 
Komisyonu diyalogunun dışında buraya gelmemekte
dir. Aslında Tüzükteki hükme göre alınan tavsiye 
kararlarının Avrupa Parlamentosuna ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulması lâzım. Sayın İnan bu 
hususta çok gayret sarf etmiştir; Başkanlar nezdinde, 
Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde. Tav
siye kararları bir türlü görüşülememiştir. 

Sayın Bakan, işte bunun içindir ki, hiç olmazsa 
«Tamamlayıcı Protokol» gelirse, bir defa ilişkile
rimizin hangi seviyede olduğuna dair Parlamento 
önünde rahatlıkla görüşme imkânına sahip oluyoruz. 
Bunun için ısrar ediyorum. Zaten yürüyor, gidiyor 
Katma Protokol. Aradan üç sene geçmiş, amiyane ta
biri ile «İstim sonradan gelsin.» Zaten bütün hüküm
leri belli bir seviyede uygulama görmüştür; ama be
nim burada «Acele» diye Sayın Başbakandan cevap
landırılmasına gayret etmeye çalıştığım husus, hiç 
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olmazsa ilişkilerimizin görüşüknesidir. İlişkilerimizi 
İktisadî Kalkınma Vakfı görüşür, ilişkilerimiz enine 
boyuna ülkenin fikir çevrelerinde görüşülür, televiz-
yon'da görüşülür; fakat Parlamentoda ancak bütçe 
müzakerelerinde, belli bir dakika içinde görüşülür. 

Dünyanın ileri gitmıiş ülkeleri Ortak Pazar'a üye
lik hususunda referanduma giderler. Katılma yönün
de sözü öylesine bir Hükümete, hatta parlamentoya 
bırakmazlar, doğrudan doğruya halka müracaat 
ederler; «Girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musu
nuz?» Ama Katma Protokolün imzasından bugüne 
kadar geçen zaman içerisinde hiç bir hükümet ve hiç 
bir (zamanı ayırmıyorum, Sayın Çağlayanğil) yetkili 
bu Parlamentoda Avrupa Ekonomik Topluluğuyle iliş 
kilerimizi bütün ayrıntılarıyle görüşmemiştir. 

Bu «Tamamlayıcı Protokol» dolayısıyle hiç olmaz
sa tüm üyelere konuşma imkânı verilecektir. Sizin 
Bütçe ve Plan Komisyonunda çok acı bir dille ifade 
ettiğiniz gibi, ciddî ve belli bir seviyeye; yani "Sa
yın Dışişleri Bakanı, sizin ifadenizle boğum nok
tasında bir seviyeye gelinmiştir. Bu seviyeye kadar ge
linen bir konuda, bu «Tamamlayıcı Protokol» ün gö
rüşülmesi sırasında hiç olmazsa çeşitli düşünceler ifa
de edilir ve belki de ilişkilerin daha iyileşmesi veya
hut Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısında izleye
ceğimiz politikanın ne olacağı konusunda çok sarih, 
berrak bazı davranışlar tespit edilebilir. 

İşte bunu sağlamak için bu soru önergesini vermiş 
bulunuyorum. Hepinizin ve Sayın Başkanın huzurun
da Sayın Dışişleri Bakanı çok kısa bir zamanda bu
nun görüşülebileceği imkânını verdi. Bundan sevinç 
duyuyorum ve kendisinden bir ricada bulunuyorum; 
bu taahhütlerini Meclisler tatile girmeden önce ger
çekleştirme gayretini elbette göstereceklerdir. Bu hu
susta bunu gerçekten yapacaklarını da bir umut ve 
bir iz olarak yüreğimde taşıdığımı ifade etmek isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Atalay. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA

YANĞİL (Bursa) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA

YANĞİL (Bursa) — Sayın Atalay'ın mülâhazalarını 
dikkatle dinledim. 

Elbette bir parlamenterin; gerek şahsı adına, ge
rek partisi adına böyle önemli bir meselede görüşle
rini ortaya koymak istemesi ve bu münasebetle de bu 
konunun Meclise biran evvel getirilmesini arzu et
mesi tabiî hakkıdır, buna saygı duyuyorum. 

Yalnız, ben maruzatıma başlarken konunun 1973' 
te gerçekleştiğini söylemiştim. 1973'le bu zaman ara
sında muhterem Hatibin mensup olduğu sayın par
tinin de iktidarda olduğu bir devre var. İstifa edin
ceye kadarki devre ve istifa ettikten sonraki devre. 

Sayın Atalay, her nedense bu konuya bugün gös
terdiği isticali, bugün gösterdiği alâkayı o devirde gös
terip, bir sözlü soru haline getirmeyi arzu etmemiş
ler. Çünkü, konuyu ihtiva eden özel şartları kendisi 
benim kadar bilir. Buna rağmen, ben verdiğim söze 
sadakat göstererek Meclisler tatile girinceye kadar ge
tiririm diye bir taahhütte bulunmam; ama en kısa za
manda konuyu huzurunuza getirmeyi çalışacağım. O 
zaman gayet rahatlıkla görüşürüz. Kendisinin bu alâ
kasını da, bu konu geldiği zaman bir destekçisi ola
cağı ve bu konuya taraftar bulunacağı mahiyetinde 
olarak ayrıca da sevinmekteyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder misi
niz Sayın Başkan, bir cümle ile ifade edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) - - Özür dilerim. 

Sayın Çağlayanğil son cümleniz biraz diplomatik 
ve politik oldu; «.... destekleyici olacaksınız.» sözü 
acaba gelme yönünden mi, kabul yönünden mi?. Bu 
sözün beni bağlar bir durumu oldu. Sanırım görüşleri
mi serbestçe ifade edeceğim, bu yönüyle peşinen her 
halde benden bir taahhüt isteyemezsindz. Yanlışlık 
oldu her halde. Destekleme gelme yönünden olabilir; 
yoksa aynen ve arzu ettiğiniz istikamette çıkma yö
nünde değildir elbet. Yanı, görüşlerimi (Belki de oy 
kullanırım, kullanmam; o ayrı mesele) şimdiden arz 
etmem manasına değildir. Oyumun rengi üzerinde 
izin verin biraz düşüneyim. Şaka da olsa, bir ipo
tek gibi olan konuşmanızla; her halde ne ileride bu 
konu geldiği zaman konuşmam, ne de kullanacağım oy 
üzerinde peşinen bir ipotek mahiyetinde değildir sö
zünüz. Bir yanlış anlamaya meydan verilmesin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'in, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
6167) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yoklar. 
Sayın Bakan veya yetkili bir şahıs? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6 j 68) 

BAŞKAN — Sayın Beler?. Yoklar. 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı?.. Yoklar. Soru 

ertelenmiştir. 
11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (16/69) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 

Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Yoklar. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Yoklar. Soru er

telenmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztünk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 

BAŞKAN — Sayın Çelrkbaş?.. Yoklar. 
' Sayın Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — 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
kındaki Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

BAŞKAN — Sayın üyeler Gündemimizin araş
tırma önergeleri kısmına geçiyoruz. 

Sayın önerge sahipleri?.. Yoklar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz efendim son zamanlarda bir teamül 
hâsıl oldu burada. Sayın üyenin (Özer Derbil'in) 
birkaç birleşimdir Senatoya gelmediğini bilgilerinize 
arz etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Evet efendim saptanıyor. İşaret bu
yurduğunuz hususlar önergeyle ilgili dosyanın ka
pağına işlenmektedir. Ancak, İçtüzüğümüzde bu ko
nuyu uygulayacak herhangi bir madde olmadığı için, 
Sayın Ucuzal, biz Başkanlık Divanı olarak bir şey 
yapamıyoruz efendim. 

Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yoklar. Bu sebeple 
önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — 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 Yiğit Köker?.. Yoklar. 
Yetkili kişi?.. Yoklar. Bu sebeple önergenin gö

rüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorunla
rını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/36) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Burada efendim. 
Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan zatî 

devletlerinizin bir taahhütü var. Daha evvel aynı 
soruda, «Araştırmanın önemi bakımından mutlaka 
bakanların bulunması gerekir» dedim. Gerçi başka 
konu idi, Başkanlık Divanı ile ilgiliydi; ama görü
şülmesi hususunda ben tavassutunuzu rica etmiştim. 
Bir önceki araştırma ile ilgiliydi, araştırmalar için 
beyanda bulunmuş ve demiştim ki, «Konu önemlidir, 
Başkanlık Divanı bunları görüşsünler, araştırmalar 
bir yetkili bakan tarafından cevaplandırılsın» de
miştim. Gece vakti bir ufak kasabanın seçimi için 
dahi gecenin 3'ünde gelip, 4'ünde gidebilecek kadar 
vakit bulan bakanlar, bu önemli sorunlara da acaba 
vakit ayırabilecekler midir?.. Onu merak ettim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın üyelerimizin gerek sorular, gerek araştırma 

önergeleriyle ilgili temennileri Başkanlık Divanında 
görüşülmüş ve bu temenniler zabıtlardan, sayın ko
nuşmacıların konuşmaları da çıkarılmak suretiyle 
Hükümet Başkanlığına gönderilmiş ve sayın bakan-
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larımızm ilgilenmeleri hususu aynyeten bir yazı ile 
istenmiştir. 

Ancak Başkanlık Divanının elinde icra Organı
nı buraya soru ve araştırma önergelerini cevaplan
dırmak üzere getirmeye bir yetkisi, bir gücü yoktur. 

Bu sebeple Başkanlık Divanının, sayın üyelerimi
zin görüşleri paralelinde görevini yapmış olduğunu 
arz ederim. 

Gündemler de aynyeten bakanlıklara teker teker 
gönderilmekte, kendilerinin bilgilerine sunulmakta
dır. 

Sayın Atalay'ın bu konudaki önergesi okunuyor 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir ba
kan gelmeden görüşemeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bundan evvel Yüce 
Genel Kurulun da müsamahalarına sığınarak sizin 
bu sorunuzun görüşülmesini birkaç birleşim ertele
dik. İçtüzüğümüzde, bizim bunları görüşmekten alı
koyacak bir yetkimiz olmadığını takdir buyurursu
nuz. Senelerce bizim oturduğumuz yerde dirayetle 
görev yaptınız. Müsaade buyurun biz gerekli işlem
leri yapalım efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben 
derhal dışarı çıkıyorum, burada bulunmayacağım 
çünkü bakan mevcut değil. 

BAŞKAN — Efendim, dışarı çıkıyorsanız, bu-
lunmayacaksamz biz uygulamayı ona göre yaparız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Olur mu böyle 
şey Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Yoklar efendim, araştırma önerge
sinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Yoklar. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bura

dayım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu mu hukuka 

saygı?... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Buna cevap verece

ğim, görüşeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, zatıaliniz 4 ncü sıradaki 

sorunuzun da önergenizin de okunduğu sırada bura
daydınız ve Yüce Senatodan ayrılacağınızı bildirdi
niz. Biz de «Ben yokum, ben burayı, salonu terk edi
yorum» diyen bir üyenin önergesini gayet tabiî olarak 

f muameleye koymadık; ama hemen arkadaşından 5 
} nci sırada olan... 

SIRRI ATALAY — Senatoya girip çıkmak be
nim tabiî hakkım Sayın Başkan. 

o. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
I lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorunla-
I rını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araştır

ması isteyen önergeleri. (10/36) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, muhakkak ki, girip çık-
j mak tabiî hakkınız; ama hepimizin, bütün Yüce Se

natonun gözleri önünde cereyan eden bir olay da 
var. Müsaade buyurun, ben tekrar Gündemin 4 ncü 

I maddesine dönerek sizin, «geri kalmış bölgelerin 
sorunlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önerge»nizi muameleye koyaca-

I ğım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

| 1976 yılı Bütçe Yasa tasarısının görüşülmesi sıra-
j sında Sayın Maliye Bakanı Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu'ya, yatırımları teşvik için alınan tedbirlerin 
I çok büyük ölçüde olduğunu, Bütçede bir milyar lira-
I hk «fon»' tesis edildiğini kesin bir şekilde ifade et-
I mistir. Bizim «fon»dan geri kalmış bölgelerin ger

çekten kalkınmasına az da olsa etkisi olabilmesi için, 
I Devlet Planlama Teşkilâtına bağlı, kalkınmada ön

celikli yöreler dairesinde mevcut «Yatırım, projele-
I rini en geç 1 Haziran 1976 tarihine kadar ihale edil

mesine» en az yüzbin kişiye alt seviyesi 6Cı liradan 
geçici istihdam olanağı sağlanmasını isteyen önerge
mize, Doğu ve Güneydoğu'ya yatırımların ziyadesiy
le yapılacağını ve yapılabileceğini ileri sürerek karşı 
çıkmış ve Ç. Senatosunda A.P. oylarıyla red edil
mişti. Geri kalmış bölgelerin kalkınması için millî 
plan içinde millî plana bağlı ayrı bir plan yapılması 

I fikrimizi yıllardan beri tekrarlar ve savunurken kar-
I şı olarak «arada fark kalmamış» veya «çok» şeyler 

yapacağız sözleri edilmektedir. Kalite ve miktar iti
bariyle tüm hizmetler ve alt yapı hizmetleri arasın
da «gelir dağılımı» ile «yatırımlar yönünden arada-

I ki farklılığın her gün hızla arttığını kesin şekilde tes
pit etmemize rağmen, farklılığın kapanmış» olduğu 

I iddiası vardır. Gerçek nedir? Doğu ve Güneydoğu 
I «geri kalmışlıktan, kurtulmuş, bölgelerarası farklılık 
I kapanmış mıdır? Yoksa, farklılık her gün biraz daha 
I çoğalmakta mıdır? Bu sorunun, «Resmen» saptanma

sı zorunluluğu vardır.» Gerçi tüm istatistikler ve ta-
I raf sız organların belgeleri farklılığın her gün arttığı* 
i m kanıtlamaktadır. 
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Bu günkü iktidar ise bunu «Tam» tersini savun
muş ve savunmaktadır. Öyleyse, objektif ölçüler için
de «siyasî»' alanda da sorunun araştırılarak gerçekler 
ölçüsünde saptanması gereklidir. Başbakan, Maliye 
Bakanı bu görüşü savunuyor ve bununla övünüyor
lar. Farklılığı ömür boyu çeken biz, tam karşı görü* 
şü savunuyoruz, «tartışmanın» uzayıp gitmesi elbette 
yararlı değildir. Araştırma isteyen bu önergede, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu geri kalmışlığını bütün 
yönleriyle göstermek tercihinde bulunmuyoruz. Çün
kü, yıllardan beri karşıt iki görüş vardır. Çare için, 
bizim söylediğimiz ve önerilerimiz vardır. Bütün bun
ları belgelerle gösterdik. Oyalama ve saptırmadan 
öteye bir sonuç alınamamıştır. 1976 yılı Programının 
Yüksek Planlama Kurulunda Doğu ve Güneydoğu 
illerindeki, millî eğitimle ilgili kısımların Hükümet 
tarafından değiştirilmesi önümüzdeki zamanda fark
lılığın giderilmesi için ciddî hiç bir teşebbüsün ola
mayacağı. kaygısını uyandırmaktadır. 30 . 11 . 1975 
tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından karara bağla
nan (1976 yık Programı) ile (1976 yılı Programının 
uygulanması ve koordinasyonu ve izlenmesine dair) 
uygulama esaslarının 29 ncu maddesinde (28 Şubat 
1963 tarih ve 202 sayılı Kanuna göre yatırım indiri
minin % 50 olarak uygulandığı ve diğer teşvik ted
birlerinin uygulanmasında geri kalmış bölge sayılan 
il ve ilçelerde karara ek listede gösterilmiştir) den
mekte ve açıklamalar bölümünün 6 ncı maddesi so
nunda il ve ilçelerin alfabetik sıraya göre listesi gös
terilmektedir. Geri kalmışlıktan kurtulma, farklılığı 
ortadan kaldırma hiç olmazsa hafifletme için ciddî 
hiç bir öneri ve teşebbüs görülmemektedir. 

Yatırım^ indirim ve diğer teşvik tedbirleri gibi 
genel yuvarlak deyimlerinden ise «geri kalmış yöre
lerden önce ve daha çok özel teşebbüs» veya «özel 
kayırılmış» kişiler yararlanmaktadır. Sözü edilen Ba
kanlar Kurulunun kararına bağlı 1976 yılı Progra
mında «farklılığı giderici yolda azaltıcı hiç bir ted
bir görülmediği kadar 1976 Bütçe Kanun tasarısının 
transferler bölümünde gösterilen 1 milyar liranın acı 
sonucu şimdiden bellidir.» (Başka yere aktarma cari 
harcamalara kaydırma veya sene sonu bütçe açığını 
kapatmada tasarruf aracı olarak kullanmak). 

Geri kalmış bölgelerin içinde bulunduğu acı ger
çeğin kesin hatlarıyla saptanması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Aradaki farklılığı kapama ve azaltma için 
geçerli, etkili, ciddî tedbirlerin alınması zorunluluğu
nu kabul etmeliyiz. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklık 
ilişkilerinde Türkiye Topluluğun gerice bölgeleri ile 
eşdeğer sayılmıştır. 

Katma Protokolün 43 ncü maddesi uyarınca Tür
kiye'deki gerice yörelerin kalkındırılması için ek ted
birler alınmasının olanaklarını Avrupa Ekonomik 
Topluluğundan sağlanmasını öngörmektedir. 

AET kendi bünyesinde geniş ve güçlü bir şekil
de, zengin ve kalkınmış ülkeler olmalarına rağmen, 
farklılık gösteren bölgelerin gelişmeleri için «fon»lar 
meydana getirmişlerdir. Yıllardan beri Türkiye Av
rupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Ko
misyonu görüşmelerinde bu sorunun ele alınmasını 
savunduk. İlk kez, Nisan (1976) ayı sonunda Fran
sa'da bu toplantı gündemine konu alınmıştır. 

Geri kalmış bölgelerin kalkınması için Avrupa 
Eekonomik Topluluğunun gerekli yardımı yapabil
mesinin başlıca şartı, ülkenin geri kalmış bölgeleri
nin kalkınması için ayrıntılı plan ve projeler göster
mesi ve devlet yardımını tespit etmesi gereği vardır. 
Andlaşmalarla Avrupa Ekonomik Topluluğuna yü
kümlülük olarak düşen, geri kalmış bölgelerin kal
kınmasına katılma için bizim aranılan şartları yeri
ne getirip getiremiyeceğimizin ve bu hususta hangi 
seviyede olduğumuzun saptanması kadar zorunlu bir 
şey düşünülemez. 

Ayrıntılı, geçerli bir bölgesel kalkınma planı gös
termeden yükümlülüklerimizi üstlendiğimiz yararımı
za taviz ve hakları ise kaybettiğimiz Ortak Pazar iliş
kilerimizde Katma Protokolün 43 ncü maddesini iş
letmemizin güçlüğünün farkında olmayacak mıyız? 
Bütçede ayrıldığı söylenen bir milyar liranın göster
melik olup olmadığını araştırma konusu etmeyelim 
mi? 

Geri kalmışlığın tüm dünyada ortak sorunu olan 
geniş ölçüdeki işsizlik, bölgeden göç, tarımda çalı
şan nüfus oranının çokluğu, millî gelirden oluşan 
payın azlığı, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, sanayi
leşmenin sınırlı oluşu, fert başına düşen gayri safi 
millî hasılanın düşüklüğü, sanayideki faal nüfus ora
nının çok farklı oluşunun ülkede hangi durumda ol
duğunun ayrıntılarla belirgin hale gelmesi için bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırması yapılmasını zorun
lu görüyorum. 

Bu nedenle : 
1. İçtüzük'ün 133, 134 ve 135 nci maddeleri ge

reğince Cumhuriyet Senatosu Araştırmasına karar 
verilmesine, 
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2. Araştırma Komisyonunun «15» üye ile kurul
masını, 

3. Komisyonun görev süresinin en çok bir ay ol
masını, 

Saygılarımızla talep ederiz. 
Kars Kars 

Sırn Atalay Muzaffer Şâmiloğlu 
Ulşak Sivas 

Ahmet Tahtakılıç Hüseyin Öztürk 
Kayseri Erzurum 

Ziya Müezzinoğlu Hilmi Nalibantoğlu 
Elâzığ Artvin 

Hasan îldan Recai Kocaman 
Hakkâri Siirt 

Naci Cidal Süreyya Öner 
Tunceli İstanbul 

Naim Taşan Besim Üstünel 
Urfa Mardin 

Abdügani Demirkai M. Ali Arıkan 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay.-

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemiz okundu. 
Bölgeler arasındaki farklılığın, sadece bazı önemli 
ona hatları ifade edilen önergemizde, huzurunuzda 
Hükümetle karşılıklı sorunu tartışmayı istediğimiz 
açık; ama görülen odur ki, Hükümet ilgi gösterme
miştir. Hükümet, Maliye Bakanının taahhüdü olma
sına rağmen, bu çok önemli konuya lüzum bile gör
memiştir; ilgiyi bir tarafa bırakalım, lüzum bile gör
memiştir. 

Bu hususta çalışma portföyümde farklılığı bütün 
acılığı ile gösteren çok detaylı konuların mevcut ol
masına rağmen, Hükümetin bu ilgisizliği ve lüzumu 
göstermemesi karşısında konuşmamı yapmayacağım. 
Umut ederim ki bu davranışım, Cumhuriyet Senato
sunda bir güçlü neden kaynağı olacak ve Cumhuri
yet Senatosu meseleyi, böylesine önemli bir konuyu 
bu safhada bırakmayacak ve araştırmayı kabul edip 
araştırmanın yürütülmesini öngörecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
Hükümet adına cevap verecek bir sayın üye?... 

Yok. 
Sayın üyeler, araştırma isteyen önerge okundu. 

Önerge sahibi görüştü. Hükümet adına cevap vere-" 
cek herhangi bir üye yok. 

Sayın Atalay ve arkadaşlarının önergesiyle ilgili 
olmak üzere bir araştırma komisyonu kurulması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın önerge sahipleri, önergelerinde komisyon 
üye adedini 15 kişi olarak teklif etmişlerdir. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — 11 olsun Sayın 
Başkan^ 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri M'e uyuyor
lar mı?... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bir teklif vardır. Komisyonun 11 

kişiden kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyon 11 kişiden kurulacaktır; gereği yapılacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 1 ay
lık bir süre koymuştum. 

BAŞKAN — Efendim, o bilâhara düşünülecek. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay in, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.,. Buradalar. Önerge 
okunuyofl efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sağlıklı ve uygar bir toplum geleceğini güvence

ye bağlamak zorundadır. 
Çocukların korunması, suça yönelik çocukların, 

gençlerin, sorunlarının, problemlerinin ciddî ölçüler-1 

de çözüm yollarının aranması, çocuklar hakkında 
soruşturma, kovuşturma ve yargılamanın özel usul
lerde yapılması, tutuklu ve hükümlü çocuk ve genç
lerin ceza infazı ve hürriyetlerin kısıtlanmasının adil 
ve sosyal sınırları içinde düzenlenmesi başlı başına 
bir toplum konusudur. 

Anayasamız, ekonomik ve sosyal hayatın insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesini herkese sağ
lamayı kural olarak bünyesinde muhkem bir nite
likle tespit etmiştir. 

Anayasamız bu genel ilke ile yetinmemiş, devle
te ve diğer kamu tüzelkişilere ailenin ananın ve ço
cuğun korunması için gerekli tedbirleri almayı ve 
teşkilâtı kurmayı görev olarak vermiştir. 

Anayasanın bu gereğine uygun olarak uzun va
deli kalkınma planın amaçları içinde çocuk mahke
meleri ve çocukların korunması önemli ölçüde yer 
almıştır. 

Çocukların korunması, gençlerin ve çocukların su
ça yönelik davranışlarının önlenmesi, kovuşturma ve 
yargılanmaları için özel hükümlerle çocuk mahke
meleri kuruluşu, cezaların yerine getirilmesi konusun
da ciddî tedbirlerin alınmadığı ve teşkilâtın kurulma
dığı acı gerçek olarak karşımızdadır. Çocukların kö
tü ve güç şartlarda tutuklulukların sürdürüldüğü, ko-
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vuşturma ve yargılamalarında Anayasaya aykırı usul
lerin uygulandığı iddia edilmektedir. 

Anayasa ilkelerine toplumun geleceği yönünden 
oluşların niteliğine Yasama Organının eğilme zorun-
luğu vardır. Alınacak tedbirlerin ve kurulacak teş-ı 
kilâtın neler olabileceğinin tespiti yönünden de, Ya
sama Organının soruna ilgi duymasını gerektirmek
tedir. Bu nedenlerle İçtüzüğün 133 ve 134 ncü mad
deleri gereğince çocukların korunması, çocuk mah
kemelerinin kurulması, hükümlü çocuk ve gençlerin 
cezalarını infaz şartlarının düzeltilmesi suça yönelik 
çocuk ve gençlerin problemlerinin tespiti için bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılmasını saygıy-
le arz ederim. 17 . 3 , 1976 

Kars Senatörü 
Sırn Atalay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Boş sıralar, bakansız araştırma önergesi görüş

mesi ve bir yasama görevinin en muhkem kaynağı 
olan denetim kısmının yerine getirilmesi gözönünde. 

Evet, konumuz çocuk malhkemelerimn kurulması 
ile ilgili bir araştırma yapılması. Bu benim için, bir 
'bakımdan bir görevin yerine getirilmesidir. Türkiye'de 
ilk defa çocuk mahkemelerinin kurulmasıyle ilgili ya
sa teklifini, çok kısa bir zaman süresi için üstelendiğirn 
Adalet Bakanlığım zamanında hükümete kabul ettir
miş ve Meclislere sevk ettirmiş idim. Aradan ge
çen 12 yıl içinde Birinci Beş Yıllık Planda çocuk mah
kemelerinin kurulacağı kamuya ve halka vaat edil
mişti. Bu Anayasanın bir gereği idi ve Batılı ülkeler
de çocukların suça yönelişini, çocukların suçluluk or
tamından kurtuluşunu, işledikleri suçlardan dolayı 
yargılama usullerinin değişikliği, dünyanın sahip ol
duğu bir konu. Çocuk mahkemelerinin bulunmadığı 
Batılı demokratik ülke yok, hatta geri kalmış ülkeler 
bile bunun çabası içerisinde. 

Ufak vilâyetlerde suça yönelik ve suç işleyen ço
cukların başından geçen maceralar bir yana, Ankara 
Ceza ve Tutuk Evinde mecbur kaldığı için 13-14 ya
şında, ufak bir suç işlemiş veyahut karnını doyurmak 
için hırsızlık yapmış masum çocukların ne muamele 
'gördüğünün ve bunları topluma kazandırmak mı, yok
sa onları, suçu daha çoik işlemeye teşvik edici bir 
ortam içinde mıi bulundurduğumuzun gerçekten tes
piti lâzımdır. 

Büyük sözler ediyoruz, (Büyük diyorum, «böyük» 
demiyorum.) çok hem de çok büyük sözler ediyo
ruz, bu toplumu geliştirmekten, milliyetçilikten bah

sediyoruz. Genç, güçlü, kuvvetli bir nesil yetiştirmek 
istiyoruz. Bunlar güzel sözler, kolay ve ucuz sözler; 
çok ucuz olan sözler. Ama, toplumun yapısını gerçek
ten güçlendirmek, onu değerlendirmek için gerekli 
olan sosyal meseleler önümüze gelince, hep yan çizi
yoruz, yan çizmekte de çok ustayız. 

Çocuk mahkemeleri bazılarına göre bir lüks, ba
zılarına göre, «Ne ihtiyaç var?» bazılarına göre de 
«Olsa da olur, olmasa da olur». Ama, sağlam bir top
lumda, genç nesilleri suçtan kurtarmak ve onları top
luma faydalı yetiştirmek için, çocuk mahkemeleri 
gerçekten önemli bir sorun. Türkiye niçin buna git
miyor? Büyük bir malî masrafı gerektiren husus da 
değildir; yani milyarlık bir masrafı gerektiren 
bir girişim değildir. Bu işin maddî yönü. 

Bir diğer konu; bunun için gerekli olan yargı or
ganının kâfi miktarda yetişip yetişmeyeceği sorunu. 
Eğer, Çocuk mahkemelerini kuracak yetenekli hâkim
lerimiz yoktur diyor isek, gerçekten bu yoklar acısı
dır. Kısa bir sürede yetiştirilmesi mümkün olan bu 
kadrolara eğer bahane buluyor isek, o halde çocuk
ları büyüklerle beraber hâkimlerin ve mahkemenin 
huzuruna çıkarmanın vicdan azabını duymuyor mu
yuz? 

Feleğin çemberinden geçmiş, işlemediği suç kalma
mış insanların, daha küçük yaşta, masum bir yav
runun işlediği en ufak bri suçtan dolayı aynı ceza ve 
tevkif evinde beraberce bulundurulmalarının ne gibi 
korkunç olaylara sahne olduğunu bilmem hiç işitti
niz mi? Hele birçok suç dosyalarına geçmemiş bazı 
söylenenler kulaklarınıza gelirse, bunun ayrımında
ki zorunlük ortadadır. Çocukların sosyal hayatının, 
özellikle bu işten anlayan insanların; yani cezacı olan 
yargıcın değildir. Çocuğu anlayan psikologun aileyi 
ve içtimaî hayatı anlayan insanı ve hukuku bilen, 
hukuku bir ceza değil de, normal bir ceza yasası ya
parsınız, yargıca tatbik et dersiniz, onu tatbike mec
burdur. Ama, bir çocuk mahkemesinden batılı anla
yış içerisinde iş böyle değildir. Yargıcın geniş yetkisi 
vardır. O artık orada cezacı değildir, oradan toplu
ma o çocuğu kazandırmak için didinen hukukçudur. 
Sosyal üye onun yardımcısıdır, jüri mahiyetindeki 
diğer üyeler onun yardımcısıdır. Bu nitelikte bir an
layışa henüz gelmemişiz. Niçin gelmiyoruz? Plana al
mışız, hemen hemen bütün hükümet programlarında 
taahhüt edilmiş, Anayasa çocuğun himaye edilmesini 
kesin olarak emrediyor. Ailenin korunması hükmü ile 
beraJber Parlamentoya bir görev olarak veriyor. Bü-
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tün bunlara rağmen çocuk mahkemelerini kurma hu
susunda ciddî bir çabamız mevcut değildir. 

Sanırım, benim 1964 Şubat'ında giriştiğim ilk ço
cuk mahkemeleri yasası tasarısından sonra, bir iki kez 
Millet Meclisi komisyonlarında görüşüldü. Fakat 
biz işin içine politika, veyahut partilerin kendi yön
lerinden amaçla takip ettikleri hususlar olmadığı 
kolay kolay önemli toplum meselelerinde eğilmeme
ye alışmış olarak Parlamento üyeleri diye eğer bizi 
gösterirlerse, belki de dünyada ön saflarda gelen bir 
Parlamento üyeleri sayılabiliriz. 

îşte, araştırma önergesi ile Parlamentodan bir 
ricada bulunuyorum. Anayasanın emredici ve bağ
layıcı kuralları, planın yıllardır bize sak'k verdiği 
ve yapın diye yol gösterdiği hukuk kuralları ve biz
den bekledikleri; bir taraftan da çocuk mahkeme
lerinin olmayışı yüzünden çekilen ıstırap, toplumun 
bu husustaki sızıdan da öteye yarası ve Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu tarafından eğer 
özel yüksekökulardaki veyahut Türk Hava Yolların
daki suiistimal dosyası gibi, Tekel dosyası gibi cid
den iyi bir şekilde eleştirilirse; ilâç konusunda ol
duğu gibi, benim hatırlayabildiğim kadarı ile son 
yıllarda iki kanatta da dört başarılı araştırma şim
diye kadar yapılmıştır. Belki bu beşincisi olabilir. 

Biraz önce geri kalmış bölgelerle ilgili konuda 
ben ümitli değilim. Çünkü, 27 yıldır bunu söylerim, 
daha 1951 yılında kalkınma ile ilgili soruma zama
nın Ekonomi Bakanı Fethi Çelikbaş cevap verirken, 
«En kısa bir zamanda geri kalmış bölgelerin kalkın
ması için ayrı ayrı çalışmalar yapılacaktır; ama bu
günkü anladığım manadaki kalkınma planı değil, vi
lâyet vilâyet planlar» yapacağız demişlerdi. Köprüle
rin altından geçen sular, geçen zaman, yapılan vaat
ler, taahhütler bütün parti programında öngörülen 
hususlar adaletimize bir şey değil. Çünkü, gerçekten 
o büyük bir ülke sorunu ve bu ülke sorununda ayrı 
ayrı önemli görüşler. Ama, çocuk mahkemeleri konu
sunda politika yok. Fakat emek istiyor, sabır i s t i -

/. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbant oğlunun, sosyal bilim okutan fakülteler
de birer devrim tarihi kürsüsü kurulmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. 
(7/447) 

yor, tetkik istiyor, araştırma istiyor. İşte hiç olmazsa 
Parlamento bir konuda bunu gösterir umudu ile bu 
önergeyi getirmiş bulunuyorum. 

Takdir sizlerin. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atalay. 
Efendim, araştırma önergesi ile ilgili olmak üzere 

görüşmek isteyen Hükümet üyesi var mı?. Yok. 
Sayın üyeler, araştırma önergesi okundu. Öner

ge sahibi görüştü. Cevap verecek herhangi bir Hü
kümet üyesi yok. Sayın Sırrı Atalay'ın önergesi ile 
ilgili olmak üzere ve çocuk mahkemeleri kurulması 
hakkında bir Senato araştırması yapmak için komis
yon kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Üye adedi (C. H. P. sıralarından 
«11» sesleri) - 11 olarak teklif ediliyor. 11 kişiden 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsalın, bazı vilâyetlerde vukubulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?. Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı

ğından.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Finansman Kanunu var. 
BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek herhan

gi bir konu yoktur Sayın Ucuzal. Başkanlık Divanın-. 
dan tasarının gelmesi lâzım, gelmedi. 

7 Temmuz 1976 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere 85 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saaf t 17.00 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı yi e arz ve rica ederim 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULA R VE CEVAPLA Rl 
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Soru : 
Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kurtuluş Savaşı so

nunda kurulmuştur. Kurtuluş Savaşımızda Türk hal
kımızın kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar, şimdi ay
dınlarının alın terini beklemektedir. 

Öyle sanıyorum ki, bu bekleyiş daha fazla sür-
dürülmemeîidir. 

Bu nedenle; Ulusal tarihimizin gereği gibi ince
lenmesine olanak sağlamak ve Kurtuluş Savaşımızın 
Üniversitelerimiz tarafından yeterli şekilde araştırıl
masını temin etmek için (Devrim Tarihi Derslerini, 
Üniversitelerin en kolay dersi olmaktan çıkarıp) özel
likle sosyal bilim okutan fakültelerde birer Devrim 
Tarih: Kürsüsü kurulmasmı düşünüyor musunuz? 

• T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 7 . 1976 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 295 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 6 . 1 . 1976 tarih ve 7508 - 3270/7 - 447 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Na!-

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilrni Nalbant-
oğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Mezkûr önergedeki sosyal bilim okutan fakülte
lerde Devrim Tarihi Kürsüsü kurulması ile ilgili tek
lif, Üniversitelerarası Kurulun 15 - 16 Nisan 1976 
tarihlerinde yapılan toplantısında ele alınmış ve yapı
lan görüşmelerden sonra söz konusu fakültelerde bi-
rar Devrim Tarihi Kürsüsü kurulmasının Üniversite 
Senatosunun yetkileri dahilinde olması sebebiyle Üni
versitelerden sorulm ustur. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesin
de «Cumhuriyet Tarihi Kürsüsü» kurulması, Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 
«Devrim Tarihi» ile ilgili bir bölüme yer verilmesi, 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde de «Türk 
Devrim Tarihi» adı ile bir kürsü kurulması hususun
da adı geçen Üniversiteler Senatosunca oy birliği ile 
karar verilmiştir. 

Yine, Elâzığ Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
okutan Fakültelerde bir Devrim Tarihi Kürsüsü ku
rulmasının faydalı olacağını belirtmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise, Üniversite, 
Akademi ve Yüksekokullarda herşeyden önce yal
nızca bu dersi vermek üzere Devrim Tarihinde bir 
tarihçi olarak uzmanlaşmış tam görevli üyelere ih
tiyaç duyulduğunu, bu temin edildiği takdirde de, 
Devrim Kürsüleri ve bölümlerinin kurulabileceğini 
bildirmiştir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahrîye U çok'un, 
1977 bütçesine köy okullarının yakacak giderlerini 
karşılamak üzere ödenek konulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı cevabı. (7/574) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişikteki soru önergemin yazılı olarak yanıtlan

ması için Millî Eğitim Bakanı Sayın Ali Naili Er-
dem'e iletilmesini diler saygılarımı sunarım. 

Doç. Dr. Bahriye Üçok 
Sayın AH Naili Erdem. 
Millî Eğitim Bakanı. 
Ülkemiz balkının büyük çoğunluğu köylerde ya

şadığına göre Millî Eğitimle ilgili bütçe olanakları 
da köylerde yaşayanlar gözönünde tutularak ayar
lanmalıdır. 

Köylü yurttaşlarımız, kentlerimizde yaşayanlardan 
çok geri bir düzeyde bulunmaktadırlar. Durum böy
le olduğu halde okul eksiklerini tamamlamak hep 
onların sırtına yüklenmektedir. Bunların içinde en 
ağır basanı da okullara yakacak sağlanması sorunu
dur. 

Kentlerde ilkokulların yakacak giderleri Millî Eği
tim Bakanlığınca karşılandığı halde, köy ilkokulları
nın yakacak giderleri yoksul köylülerimizin omuz
larına yükleıilmektedir. Bu durum çoğu zaman eği 
timin aksamasına neden olmaktadır. Şöyle ki : 

Köy ilkokullarının yakıtım vermekle yükümlü 
tutulan köylü yurttaşlardan yakacak isteniyor. Veren
lerin yanı sıra vermeyenler de oluyor. Verenler, «Ver
meyenlerin çocuklarım hep ben mi ısıtacağım?» diyor
lar. Vermeyenlerin bir bölümü de «Benim okuyan 
çocuğum yok, dağdan odun kesip okula getirinceye 
dek gider gündelikle çalışır ekmek paramı çıkarırım» 
diye karşılık veriyor. 

Tezek bulamayan köylüden yakıt istemek, öğret
menler için de büyük bir sorun olmaktadır. Köylü 
kendiliğinden yakıtını getirmiyor. Öğretmenler kapı 
kapı gezip yakıt dilenmek zorunda kalıyorlar. Bu du
rum öğretmenin saygınlığını kırıcı oluyor. 
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Hem köylü, ancak kendine yeterli yakıttan art
tırıp verememekten mahcup hem öğretmen eli boş 
dönmekten kırgın, üzgün... 

Bu koşullarda köy okullarından elde edilen ve
rim ne ölçüdedir? Bunu kestirmek güç olmasa gerek. 
Köy okullarından gelen çocuklarımızın başarısızlık
larının bir nedenini burada aramak doğru olur inan
cındayım. 

Bu durumda, 1977 bütçesine köy okullarının ya
kacak giderlerini karşılamak üzere ödenek konulma
sını düşünüyor musunuz? 

Bu sorumun yazılı olarak yanıtlanmasını diler 
saygılarımı sunarım. 

Doç. Dr. Bahriye Üçok 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 7 . 1976 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 296 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 6 . 1976 gün ve 9205/3876 - 7/574 sa

yılı yazınız. 

...>.. 

Kontenjan Senatörü Bahriye Üçok'un yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörü Bahriye 
Üçok'un yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1976 Malî Yılı Bütçesinin 111 - 02 - 001 - 420 
harcama kaleminden alınan 12 970 000 liralık «Yaka
cak Alımları» ödeneğinin 1 nci altı aylık dönemde 
serbest bırakılan % 45'i sadece köy ilkokullarının 
yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için ilköğretim 
Müdürlüklerine gönderilmiş olup geri kalan kısmın 
dağıtımı 2 nci altı aylık dönemde yapılacaktır. 

1977 Malî yılında da sözü edilen harcama ka
leminden ödenek teklifinde bulunulacak ve imkânlar 
nispetinde köy ilkokullarının ihtiyacı için gönderile
cektir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

» > « » - M 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

85 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 7 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 31 .5 .1974 tarihli 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 
(Veriliş tarihi : 20 . 3 . 1975) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vükubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18 . 7 . 1974) 

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

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

5. — 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) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. -(6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı pro
tokole» dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) (Veri
liş tarihi : 11 . 3 . 1976) 

9. — 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) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa ser
best güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 
21 . 4 . 1976) 

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

12. — 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) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde 
bulunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin 
istihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet 
Bakanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finans
man Kanununa ekli İşletme Vergisi ile ilgili II nu
maralı tabloda ve aynı Kanunun 12 nci maddesinde 

(Devamı arkada) 



— 2 — 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin (Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/119; C. Senatosu ; 2/107) (S. Sayısı : 607) (Da
ğıtma tarihi : 21 .6 .1976) (Bitiş tarihi : 9 . 9 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR 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, Kjzılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

. . . .>. . . 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorunla
rını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/36) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vukubulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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