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İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
22:23 

23 

23 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu Baş
kanlığının, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ay-
da'nın gruplarına katıldığına dair tezkeresi. 
(3/884) 23,24 

2. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, grup
larının vazife taksimine dair tezkeresi. (3/885) 23,24 

3. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı 
Rauf Denktaş'ın, 20 Temmuz Barış ve Özgür
lük Bayramı'nı kutlamaları nedeniyle, Anavata
na olan sarsılmaz güven ve bağlılıklarını belir
ten mektubu. 24 

4. — 1975 - 1976 yılı kömür üretimi, dağı
tımı, müracaat ve dağıtım tarihleri konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının çalışma süresinin 2 ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/882, 10/40) 24 

5. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
21 . 9 . 1976 tarihinde New York'ta başlaya
cak olan 31 nci dönem toplantılarına Türk Par-

Sayfa 
laiîientosundan Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın 
katılmasına dair Başkanhk tezkeresi. (3/883) 24:25 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/880) 25 

7. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasa-
ğun'a tahsisatının verilebilmesine dair Baş
kanhk tezkeresi. (3/886) 25 

8. — Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda 
açık bulunan bir üyeliğe seçim. 25:26 

9. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay'ın traktör satışları konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi (10/54) 26 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Karayolları 12 nci böl
gesindeki yol yapımı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/51) 26:27 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay 
içinde temeli atılan tesislere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/53) 27 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, belediyelerin malî du
rumları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/52) 27:28 
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Sayfa ! 
13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi (10/50) 28:29 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fab
rikasına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi, (10/55) 29:33 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak'ın, Elektrofer Firmasına ve
rilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergeleri. (10/14) 33 

16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatiyle ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/24) 33 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 33 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vukubulduğu 
iddia edilen işkence olaylarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/40) 33 

Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı Oğıız-
Iıan Asiitürk'e, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun; 

Devlet Bakanı Hasan Aksay'a, İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün; 

Ticaret Bakanı Halil Başol'a, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenokon'un; 

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na, 
Devlet Bakam Gıyasettin Karaca'nın; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'-
ya, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın; 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na, Millî 
Savunma Bakanı Fer id Melen'in; 

Sayfa 
19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun De
mir r Çelik Fabrikalarında cereyan eden olay
lara dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/47) 33:35 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Devlet Planlama Teşkilâtı ve 
Yatırımlar konusunda Senato Araştırması iste
yen önergesi (10/49) 35 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 24,35 
1. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin 

değiştirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler 
komisyonları başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 2/470, C. Senatosu : 2/106) (S, Sayısı : 
608) 24 

2. — İstihdam poiitikasıyîe ilgili 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/162; C. Senatosu : 1/446) (S. Sa
yısı : 612) 35 

Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'e, Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'a, Dev
let Bakam - Başbakan Yardımcısı Alparslan Tür-
keş'in; 

Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın; 

Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'a, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun ve-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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killik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı ve 

C. H. P ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grup Başkanlarının, Gruplarının vazife taksimine 
dair tezkereleri Genel Kumlun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir üye için 
yapılan seçim sonucunda; Divan üyeliğine Cumhur
başkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin seçildiği bil
dirildi. 

Yazılı Sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan 
Bakkalbaşı'nın, Konya'da yayınlanan, 23 ve 25 Ekim 
1976 tarihli Yeni Meram Gazetesinde çıkan bir ya
zıya dair yazılı soru önergesi, Başkanlığa gönderil
miştir. (7/616) 

/. — Cumhurbaşkanınca. S. Ü. Grupu Başkan
lığının, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda'nın 
Gruplarına katıldığına dair tezkeresi. (31884) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Senatosu Üyeli
ğine seçilen Sayın Adile Ayda Grupumuza katılmış
lardır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Grupu Başkanvekili 
Cihat Alpan 

4. 11 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'ie top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.40'da son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Kastamonu 

M. Tekin An burun Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Ergün 
Ertcm'in, 27 . 5 . 1935 tarih 2739 sayılı «Ulusal Bay

ramlar ve Genei Tatiller» yasasına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/617) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, «Halkın Kurtu
luşu» adını taşıyan dergiye dair yazılı soru önerge
si, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/618) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
2. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, Grupları

nın vazife taksimine dair tezkeresi. (3/885) 
BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo

rum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Grupumuz 3 Kasım 1976 günü toplanarak aşağıda 
adları yazılı üyeleri yönetim kuruluna seçmiştir. Arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Birlik Grupu Başkam 

Fahri Özdilek 

SORULAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KATİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 3 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır müzakerelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Başkan : Fahri Özdilek. 
Başkanvekili : Mucip Ataklı 
Üye : Haydar Tunçkanat 
Üye : Muzaffer Yurdakuler 

IV. — GÖRÜ 

/. — 275 say ıh Yasanın 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler Komisyonları Başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi: 2/470, C. Senatosu : 21106) 
(S. Sayısı : 608) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
275 Sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştiril

mesine dair olan ve gündemin bir defa görüşülecek 
işler kısmının en sonunda yer alan yasa teklifinin 
Komisyonumuzda görüşülmesini temin nıaksadiyle 

3. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf 
Denktaş'ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayra
mını kutlamaları nedeniyle, Anavatana olan sar

sılmaz güven ve bağlılıklarını belirten mektubu. 

BAŞKAN — Kıbrıs Türk Federe Devleti Baş
kanının Cumhuriyet Senatosu Başkanına bir mektubu 
var takdim ediyorum. 

Sayın Tekin Arı burun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Kıbrıs Türk Toplumu 1 asırlık hasretten sonra ye

niden özgürlüğe ve Bayrağına kavuşmanın kıvanç 
ve mutluluğu içinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük 
Bayramım coşkun duyguyla kutlamaktadır. 

Toplumumuz bizlere bu mutlu günleri canları pa
hasına armağan eden aziz şehitlerimizi tazimle anar
ken, kurtuluşu için tarihî kararı alan Türk Ulusunun 
değerli temsilcilerine de yüksek şahsınızda bir kez 
daha gönülden teşekkürü bir borç ve unutulmaz bir 
görev saymaktadır. 

Gelecek güzel günlerin Türk Ulusunun olması 
dileği ile özgür Türk Kıbns'tan Anavatan'a olan 
sarsılmaz güven ve bağlılığımızı bir kez daha belir
tir, derin saygılarımızı sunarız. 

Rauf Denktaş 
Kıbrıs Türk Federe 

Devleti Başkanı 

Üye : Refet Aksoyoğlu 
Üye : Suphi Gürsoytrak 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

LEN İŞLER 

gündemden çıkarılarak Komisyonumuza iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanvekili 
Talât Doğan 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 36 ncı maddesi ge
reğince vaktinde göriişemeyip Umumî Heyete sevke-
dilmiş olan bu tezkereyi ilgili Komisyon, daha müd
deti bulunduğu cihetle, tekrar müzakere etmek üze
re Yüksek Heyetten talepte bulunuyor. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
(Alkışlar) 

4. — 1975 - 1976 yılı kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonları
nın çalışma süresinin 2 ay daha uzatılmasına dair 
tezkeren. (31882, 10/40) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1975 - 1976 yılı köınür üretimi, dağıtımı, müra
caat ve dağıtım tarihleri konusunda kurulan Araş
tırma Komisyonumuzun çalışına süresini İçtüzüğü
müzün 136 ncı maddesi gereğince 8 Temmuz 1976 
gününden geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Komisyon müddeti içinde görevini 
ifa edememiş olduğundan, yeniden mehil talep et
mektedir. 

Bu hususu oylarınıza srz ediyorum. Kabul eden
ler.,, Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
21.9. 1976 tarihinde New York'ta başlayacak olan 
31 nci Dönem toplantılarına Türk Parlamentosundan 
Bitlis Üyesi Kcunran İnanın katılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3:883) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2 1 . 9 .1976 
tarihinde New York'ta başlayacak olan 31 nci dönem 
toplantılarına Türk Parlamentosundan Bitlis Senatörü 
Kâmran İnan'ın katılması hakkında Dışişleri Bakan
lığından alman 1 8 . 8 . 1976 tarihli ve SİGM/SİMD: 
1-720-211-1097 sayılı yazının sureti ilişik olarak su
nulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine göre 
alınacak kararın gönderilmesini saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu okuduğunuz tezkere bir kişinin başka bir ye
re gitmesine mi müteallikti?.. 

BAŞKAN — Efendim bu, tatile rastlayan günler
de Bitlis Senatörü Sayın Kâmran İnan'ın bir toplan
tıya katılması için yazılmış tezkeredir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bizden kontenjan mı isteniyor, izin mi isteni
yor, ne istiyorlar bu teklifle?.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Anayasanın 78 
nci maddesi gereğince Yüksek Heyetten izin istihsa
lidir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyleyse, 
Yüksek Heyet için değil, ama en az bizim arkadaş
larımız için söylüyorum; böyle bir tercihin yapılması 
sırasında bu Parlamento içinde başka grupların da 
bulunduğunu o heyetlere veya kişilere de hatırlatmak 
gerekir. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/880) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin, hizaralarında gösterilen müddetlerde izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 14 . 7 . 1976 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

4 . 11 . 1976 0 : 1 

C. Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmeıı'in, has
talığına binaen, 8 . 7 . 1 9 7 6 tarihinden itibaren 20 gün. 

C. Senatosu Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu 
nun mazeretine binaen, 13 . 7 . 1976 tarihinden iti
baren 15 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üye
si Sayın Halil Özmen'in, hastalığına binaen, 8.7.1976 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Sayın Os
man Salihoğlu'nun mazeretine binaen, 13 . 7 . 1976 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 
Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasağun'a tahsisatı
nın verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/886) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi İbrahim Şev
ki Atasağun'un tahsisatının verilebilmesi İçtüzüğün 
146 nci maddesi gereğince Genel Kurulun kararına 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerinize arz 
olunur. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığına binaen izin müddeti iki 
ayı tecavüz etmiş olan Sayın Atasağun'un ödenek
lerinin verilmesine dair önergeyi dinlediniz. Oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8. — Malî ve İktisadî İşler Komisyonunda açık 
bulunan bir üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 16 . 7 . 1976 gün ve 3974 sayılı yazınız. 
Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna Sayın Şerif 

Tüten Grupumuzun aday üyesidir. 
Gereğini arz ederim. 

Prof. Nihat Erim 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Grupu Başkanı 

BAŞKAN — Esas itibariyle komisyonlara seçim 
gizli oyla yapılmakla beraber, komisyonun teşkiline 
tesiri bulunmadığı cihetle, tek aday olduğu için işarî 

25 — 
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oyla da yapılması bundan evvel yapılmış tatbikattan
dır. Bu itibarla, işari oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu. Burdur Üyesi Ekrem 
Kahay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/54) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ülkemizin en başta gelen sorunlarından birisi; ulu

sal sanayimizi kurabilmektir. Ulusal sanayimizin ku
rulması; tarımın geliştirilmesi dışında düşünülemez. 
Tarım alanında gerçekleştirilecek üretim artışlarının 
yaratacağı kaynak, ulusal sanayimizin kurulmasında 
ihtiyaç duyulacak sermayenin önemli bir bölümünü 
sağlayacaktır. 

Bu gerçek gözönünde iken, tarımsal alanda üreti
mi artırıcı ciddî tedbirler alınmamaktadır. Ciddî ted
birlerin alınmaması bir yana, tarımsal alanda üreti
mi artırmasını beklediğimiz köylümüz; aldığında, sat
tığında aldatılmaktadır. Köylümüzün aldatıldığı - kan
dırıldığı alanlardan önemli birisi de, traktör pazarı
dır. Köylümüz traktör pazarında açıkça soyulmak
tadır. 

80 - 100 bin lira arasında satılması mümkün olan 
traktör, köylümüze insafsızca 150 - 200 bin liraya sa-
tılma&adır. Hükümet bu haksız tabloyu, insafsız me
kanizmayı bilmektedir. Özel sektörün baskılarına da
yanamayıp, Ziraî Donatım Kurumunun -. Tarım Kre
di Kooperatiflerinin, Köy -. Koop gibi köylüden ya
na yararlı girişimleri olan kurumların çabalarını ön
lemekte, engellemektedir. Özel sektör fabrikalarının 
kapasitesinin altında çalıştığım, ithalâtın zamanında 
planlanmadığını, ithalâtın zamanında yapılmadığını, 
karaborsanın bu nedenle yaratıldığını özel sektörün 
karaborsa imkânından 4 milyarın üzerinde vurgun 
sağîadığını Hükümet bilmektedir. 

% 20 ya da % 20'nin altında kârla, kooperatif
lerin dışında, Ziraî Donatım Kurumu dışında satış 
yapan özel sektör kurumu yoktur. Yasal kârları özel 
sektör yeterli bulmamaktadır. Karaborsayı yaratıp şu 
mekanizmaları işletmektedir. 

1. — Traktör satışlarında, faturayı yasal satış fi
yatından kesmekte; ama parayı iki katına yaklaşan 
düzeyde almaktadır. 

2. — Traktör fiyatının belli bir kısmım almakta, 
geri kalan kısmının üzerine 20 - 30 bin lira ekleyip, 
taksitle satış yapmış görünmektedir. 
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3. — Traktör satışlarında; traktörün yanında, pul
luk - mibzer - römork - diskaro gibi araçlardan biri
ni veya daha fazlasını almaya zorlamakta ve yan araç
lara yüksek fiyatlar konulmaktadır. 

4. — Traktörle verilmesi zorunlu olan bazı par
ça ve takımları traktörden ayırıp, o parçalar ayrıca 
satılmaktadır. 

5. — Traktör satışından 1 yıl 2 yıl önce 50 - 100 
bin lira civarında para alınmakta, parayı diledikleri 
gibi kullanmakta, çoğu kez sonunda yurttaşa traktö
rünü vermemektedirler, yahut acımasız biçimde zam
lı fiyatlar istemektedirler. 

Bunlar, görülebilen *• duyulabilen oyunlardır. Gö
rülemeyen - duyulamayan daha pek çok numaraların 
çevrildiğine inanıyorum. 

Bu haksız, bu insafsız oyunlar karşısında, köylü
müzü koruyucu, köylümüzü kayırıcı bir Hükümet gi
rişimi yoktur. 

Traktör pazarında köylümüzü ezen bu karanlık 
oyunları ortaya koyacak, açığa çıkaracak bir Senato 
Araştırması istiyorum. 

Anayasanın 88, İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarın
ca gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Burdur Üyesi 

Ekrem Kabay 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi ge
reğince muameleye tabi tutulacaktır, arz ederim. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalhantoğlu'nun, Karayolları 12 nci Bölgesindeki 
yol yapımı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10151) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesini tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1974 - 1975 ve 1976 yılları yapım programlarına 

dahil olduğu halde Karayolları 12 nci Bölgede bugü
ne kadar gerçekleştirilmeyen yol yapımı ile ilgili bir 
Senato Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Gerekçe : 
1. — 1974 yılında programa alınan ve her yıl 

bütçeye yüklüce ödenekler konulan Erzurum - Tor
tum - Artvin hududu yolunun paralarının nereye sar-
fedildîği ve bu yol inşaatının neden yavaş yürütüldüğü? 

2. — Tortum - Narman arası yolu 1976 yılında bi
tirilecekken bu yol şantiyesinden yol yapımı makinele
rinin başka bir yol inşaatına verilip verilmediğinin; 
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şayet verilmişse bu ikinci yol yapımının 1976 yılı ya
pım programına almış nedeni ve hangi tarihte alındığı? 

Bu işlemde Sayın Sanayi Bakanı Abdülkerim Doğ-
ru'nun etkisinin olup olmadığı? 

3. — 1974 yılında 500 bin TL. konmak suretiyle 
programa alınan Pasinler - Narman - Oltu yolu için 
1975 yılında 7 milyon 1976 yılında 12 milyon lira 
ödenek ayrılmış olduğu halde bu yolun inşaatına ha
len neden başlanmadığı? 

Bu yol inşaatına başlanmadığına göre, ayrılan 
ödeneklerin nerelere sarfedildiğinin araştırılması ve 
varsa sorumlular hakkında ne gibi bir işlem yapıldı
ğının belirlenmesi? 

4. — Yapımı devam eden Erzurum - Ağrı yolu
nun Tahir varyantı yapımı işinde çalışan makineler 
neden buradan alınıp Susuz ilçesi yoluna verilmiştir? 
Bu yol programda var mı idi? 

BAŞKAN — içtüzüğümüzün 134 ncü maddesi 
gereğince muameleye tabi tutulacaktır. Arz ederim. 

/ / . — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Hüsamettin Çelebinin, son altı ay içinde temeli 
atılan tesislere dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/53) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesini tak
dim ediyorum. 

Cumiıuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesi yönünde

ki gelişmelerden memnun olmayacak bir Türk'ün 
bulunduğu düşünülemez. 

Ancak, kalkınma bir toplumsal inanma ve heye
can konusudur. Devlet eliyle yapılan veya yapıldığı 
iddia olunan yatırımların vatandaşa şüphe uyandır
ması halinde, toplumsal inanma ve heyecan ortadan 
kalkacağı gibi, vatandaşın Devlete güven ve Devlet 
adamına inanma duygusuda zedelenir. Bunun sonu
cunda kalkınmayı gerçekleştirecek moral unsur kay
bolur, kalkınma hareketi en önemli desteğinden yok
sun kalır. 

Yurdumuzda son altı ay içinde «temel atma» tö
renleriyle girişilen ve «sanayileşmeyi başlatma» tö
renleriyle sürdürülen kampanya, böyle bir tehlikeyi 
yaratmış bulunmaktadır. M. S. P. Genel Başkanı 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erba-
kan'm kalkınmanın amacı ve hedefleri yönünden ol
duğu kadar, kurulacak tesislerin kapasite ve maliyet
leri yönünden de mübalâğalı ve çelişkili konuşma
lar yaparak yürüttüğü kampanya gerçeklere ve usu
lüne uygun olarak yürütülen kalkınma çalışmalarını 
bile şüpheli duruma sokmuştur. Bugün kendi şehir

leri veya bölgelerinde Erbakan tarafından atılan te
mellerin yerinde sadece iki direk ve bir levha gör
mek durumunda kalan vatandaşlarımız başka şehir 
ve kasabalarda usulüne uygun biçimde başlatılan ça
lışmaların da o durumda olduğunu sanmakta ve cid
diye almamaktadır. Yapılacağı ilân olunan tesislerin 
planda ve yıllık programlarda yer almadığı, projele
rinin bulunmadığı, iç ve dış finansman kaynaklarının 
sağlanmadığı, hatta temel atılan arsaların kamulaştı-
rılmadığı iddiaları yaygındır. Bu durumda, vatanda
şın Devlete ve Devletçe yürütülen kalkınma çalışma
larına güvenini devam ettirmek millî bir zorunluluk 
halini almıştır. 

Bu nedenle son altı ay içinde temeli atılan tesis
lerin herbirinin plan ve programlara uygunluğunun 
yıllık programlara alındıkları tarihlerin iç ve dış fi
nansmanlarının proje çalışmalarının temel atılan ar
saların temel atıldığı tarihlerdeki hukukî durumları
nın ve genel olarak bu projeleri gerçekleştirme yö
nünden malî kaynakların yeterliliğinin tespiti amacıy-
le Anayasa'nın 88 nci ve Cumhuriyet Senatosunun 
İçtüzüğünün ilgili maddelerine göre bir Senato Araş
tırması açılmasını arz ve teklif ederim. 

Hüsamettin Çelebi 
Kontenjan Senatörü 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi ge
reğince muameleye tabi tutulacaktır, arz ederim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, belediyelerin mali durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesi tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Halkın sıhhî, medenî ve bediî ihtiyaçlarını sağla

makla görevli olan belediyeler, bunları yerine getir
mek için kendilerine kanunlarla ayrılan gelir yetersiz 
olduğundan, çok güç durumda bulunmaktadırlar. 

Nüfusun yıldan yıla artması yanında köylerden şe
hir ve kasabalara akının meydana getirdiği kentleş
me, bunun yanında 1949'da, o zamanın değer ölçü
lerine göre düzenlenmiş Belediye Gelirleri Kanunu
nun artan fiyatlara rağmen, hiç bir değişikliğe uğra
madan bugüne kadar uygulanagemıiş olması, öte-
yandan hükümetlerin kendi topladığı vergilerden Be
lediyelere ayrılması gereken payları kanunî oranla
rında dağıtmaması ve Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği Temizleme ve Aydınlatma Resminin yeniden 
düzenlenmemiş bulunması Belediyeler? büyük sorun
larla karşı karşıya bırakmıştır. 

27 — 
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Özellikle büyük şehirlerin belediyeleri, toplusöz
leşmelerin getirdiği büyük giderleri bu dar gelirlerle 
karşılayamadığından, hizmetler aksamakta ücretlerini 
toplusözleşmelerin saptadığı sürelerde alamayan işçi
ler direnişlere, İş yavaşlatmalarına, hatta grevlere 
başvurmak zorunda kalmaktadır. 

Î9örde yürürlüğe girmiş olan Anayasa'nm 1Î6 
neı maddesi, Mahallî İdarelere görevleriyle orantılı 
gelirlerin sağlanacağım belirtmiş obuasına rağmen, 
İS ysh aşkın bir sürede bu düzenleme yapılmamış, 
Anayasa'nm emri askıda kalmıştır. 

Anayasa'nm bu emrini yerine getirmek amacıyle 
İ963'te İnönü Hükümeti zamanında hazırlanan Bele
diye Gelirleri ve Malî Tevzin Kanunu tasarıları A. P. 
Iktidarınça kanunlaştırılmamı^ son olarak geçen yıl 
tarafımızdan hazırlanarak Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan Belediye Gelirleri Kanununun bası mad
delerinde değişiklik yapılmasına ve yeni bazı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi, uzun bir süre hiç 
bir işlem görmeden komisyonda bekletildikten sonra, 
İçtüzük hükümlerine göre, bir önerge ile Meclis gün-
demine alınmışsada, C. H. P. Meclis Grupunun bü
tün girişimlerine rağmen, müzakereye alınmadan 
Meclis tatile girmiş ye dolayısiyle bu teşebbüs de 
akim kalmıştır. 

MC. Hükümetinin büyük kanadı A. P. tek başına 
hükümette bulunduğu ve büyük şehirlerinin belediye 
başkanlarının da kendisine mensup kişiler olduğu sı
rada belediyelere yaptığı yardımı, şimdi bu belediye
lerin ve balkanlarının muhalefet partilerine mensup 
olması nedeniyle, kesmiştir. 

Sayın Başbakan, buna gerekçe olarak Bütçe Ka
nununda belediyelere yardım yapılacağı hususunda 
bir hüküm ve ödenek bulunmadığını ileri sürmekte
dir; fakat aynı zat ve MC. Hükümetinden önce işba
şında bulunmuş olan diğer hükümet başkanları büyük 
belediyelere o zamanki bütçelerde de böyle bir hü
küm ve ödenek bulunmadığı halde, çeşitli namlar al
tında yardım yapmışlardır. 

Öyle ise, şimdi bu yardımın esirgenmesinin ger
çek nedeni siyasaldır. Amaç, büyük belediyeleri hiz
met yapamaz duruma getirmek, bundan doğacak hu
zursuzluğu yaklaşan seçimlerde propcganda aracı ola
rak kullanmaktır. 

Durumun bu biçimde olup olmadığını saptamak 
ve araştırmada ulaşılacak sonuca göre konuya ger
çekçi bir çözüm getirmek ve belediyeleri hizmet gör
me olanağına kavuşturmak maksadıyle malî durum-
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lan, hükümetlerin çeşitli zamanlardaki tutumları, me
seleye bakış açıları üzerinde bir Senato Araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi ge
reğince muameleye tabi tutulacaktır, arz ederim. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesini tak
dim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Keban Barajının işletmeye açılışı iki yılını ta

mamlamıştır. Ne varki, işletmeye açılan bu barajla 
ilgili hukukî işlemler halen bir sonuca bağlanama
mıştır. Baraj sahasında kalan köyler halkı, kaç se
nedir ne yapacağını bilememenin, dertlerini anlata
cak bir sorumlu bulamamanın çaresizliği içinde kal
mıştır. Mali, mülkü, tüm varlığı elinden alınan, be
deli ödenmeden su altında bırakılan halk, bu davra
nışın hesabını kimden soracağını, malının parasını 
nereden ve nasıl alacağını bilemiyor. İş bununla da 
bitmiyor. Bu işle ilgili işlem ve kamulaştırma yol
suzlukları görülmemiş ölçülere varmış, mal sahip
leri avukatlarla bazı görevliler arasında sıkışmış kal
mıştır. Normal yoldan işini yaptıramayan mal sahip
leri, avukat tutmak zorunda kalmış, avukatlar bir ta
raftan hak sahiplerini, diğer taraftan Hazineyi soy
manın yarışına girmiştir. Bu, soyma ve yağma yarı
şı içinde işler uzadıkça uzamış, karıştıkça karışmış 
ve içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 

Bu karışıklık halen sürmektedir. Kamulaştırılan 
arazinin büyük bir kesiminin parası ya Devlete ya 
avukatların cebinde beklemektedir. Mal sahipleri ev
lerini, bağlarını, bahçelerini kısacası yaşamlarını kay
bettiği halde, paralarını alamamışlardır. 

Keban Barajı nedeniyle 164 köy kaybolmuştur 
haritadan. Bu köylerin nereye yerleştiği, ne olduğu 
bilinmemektedir. Çemişkezek İlçesinin Buğdayh köy
lüleri perişanlık içinde dağ başlarına ev yapmağa ça
lışıyorlar. Bunlar, su altında bırakılan mallarının pa
rasını Devletten ve avukatlardan alamamışlardır. 

Kebandaki noksanlık sadece bunlarla da bitmi
yor. Keban projesi bazı bölgelerimize, mutlu azın
lıkların iş yaptığı ve yaşadığı yerlere aydınlık getirir
ken, doğuya, Keban yöresi halkına zulüm ve karan
lık getirmiştir. Projede olduğu halde, pek çok iş ha
len yapılmamıştır. Bu işler özellikle o bölgeye hiz-
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met götüren işlerdir. Örneğin: Projede olan köprü
ler, yollar şu anda yoktur. Kemaliyenin Başpınar Bu
cağının 18 köyü her türlü ulaşım olanağından yok
sun bırakılmıştır. Bu Bucak için yapılacak çevre yo
lu halen yapılmamıştır. 

Çevre yolu için YSE. teşkilâtına aktarılan 29 mil
yon lira başka işlere harcanmıştır. Birçok yerde ta
pulu bağ ve bahçeler, «Ormanlık saha» denerek ade
ta gaspedilmiştir. Gasbedilen bu yerlerin çoğu halen 
mahkemededir. 

Dava edilen yerler su altında kaldığı için mah
kemeler keşif olanağı bulamamaktadır. Hâkim de, 
halkda bu durumda ne yapacağım şaşırtmıtır. Ka
rar verilecek, durumu görülecek, arazi sular altında 
kalmıştır. 

Konuyu özetlersem; Keban yöresi halkı tam an
lamıyla perişanlık içindedir. Hükümete bu işlerle il
gili binlerce şikâyet iletilmiştir; ama Hükümet, tüm 
bu şikâyetlere kulaklarını tıkamaktadır. Hükümet, 
halkın bu isteklerini karşılama yerine, yolsuzluklara 
adı karışanların listesini Lockheed olayında olduğu 
gibi, saklı tutmaktadır. Yapılmayan işlerin, ödenme
yen paraların üstüne sünger çekmeye çalışmakta
dır. Kebanda yapılan işlere bakarak halkın sadece 
Hükümet değil, Devlete olan güveni'de sarsılmıştır. 
«Tapuyu deldirmeyeceğiz» diyenler Keban göllenme 
sahasında binlerce tapuyu çiğnemişlerdir. Binlerce 
tapu sahibi hakkını Devletten ve avukatlardan ala
mamışlardır. Hükümet çaresizlik içinde kalan halka 
sahip çıkma yerine yapılan yolsuzluğa göz yummuş 
işleri devamlı sürüncemede bırakmanın yollarını ara
mıştır. 

Yukarıda değindiğim konuların aydınlığa çıkma
sı; Keban projesine dahil kamulaştırmalar; kamu
laştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu halde 
yapılmayan işler ve bu projenin uygulama sonucu 
ortaya çıkan iskân işlemleri üzerinde bir araştırma 
yapılmasına bağlıdır. 

C. Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddesi uya
rınca teklifimin işleme konmasını arz ederim. 
20 .10 .1976 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — İçtüzüğün 134 ncü maddesi gere
ğince işleme tabi tutulacaktır; arz ederim. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikası
na dair Senato Araştırması isteyen önergesi (10/55) 
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BAŞKAN — Bir başka araştırma önergesini 
takdim ediyorum: 

Önerge uzun olduğu için okuyacak arkadaşımın 
da rahat vazife görmesi bakımından oturarak oku
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük hükümlerine göre 

aşağıdaki gerekçesini belirteceğim olaydan ötürü Cum
huriyet Senatosu Araştırması açılmasını öneriyorum. 

A) Cumhuriyet Senatosu araştırması önerimin 
gerekçesi : 

1. — Anayasamız özgürlük ve hakları güvence 
altına almış bu hak ve özgürlüklerin özüne bir yasa 
ile olsa bile dokunulmayacağını muhkem bir şekilde 
tespit etmiştir. Bir Başbakan Yardımcısı da olsa hiç 
kimsenin anayasal hakları çiğnemeyeceği, vatandaşla
rı tehdit edemeyeceği ve ıslaha tabi tutma gibi çağ 
ve yasa dışı kaynağı hukuk ve ahlâk olmayan eylem
lere girişemeyeceği «Hukukun» doğal gereğidir. Oysa 
araştırılmasını istediğim olay daha da vahim bir ni
telik taşımaktadır. Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan suç tayin etmiş, ceza belirtmiş, bu vatanın 
en az Erbakan kadar bir parçası olan insanlarını en 
ağır, en çirkin bir dille suçlamış ve tehdit etmiştir. 
Ülkede oynanmakta olan büyük (oyunun) bir parça
sı, bir halkası bir bölümüdür, bu tehdit ve iftiralar. 
Devlet imkân ve araçları kullanılarak perdeye aktarıl
mak istenen siyasî «çirkin» olayın aydınlığa çıkması 
için Cumhuriyet Senatosu araştırması zorunludur. Er 
veya geç, ama bir gün mutlaka suçluların yargılanma
sı ve ceza görebilmesini sağlamak üzere belgelerin 
toplanması için bu araştırmanın yapılması zorunlu
dur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geri kalmışlı
ğın acımasız yoksulluğunu çeken insanlan rastgele 
suçlama, siyasî amaçlar için tehdit etme, politika pa
zarına gözdağı için sürmenin gerçek nedenlerinin ber
raklığa kavuşması; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
geri bırakılmışlığın ıstırabı yetmiyormuş gibi durma
dan ikinci sınıf vatandaş eylemlerinden söz açılma
sı ve yasa tanımadan her aklının estiği ve gücü yet
tiği ölçüde bir nevi sıkıyönetimler uygulamasının ne
denlerinin ortaya çıkarılması için C. Senatosu Araştır
ması zorunludur. 

2. — Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbajtan 
Temmuz ayı son haftasında devlet imkânları ve araç-
larıyle Doğu Anadolu'da bazı illeri yanında ve etra
fında çoğu resmî hiç bir görevi olmayanlarla propa
ganda gezisine çıktı. Erbakan bu geziye çıkmadan ön-
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ce propagandasını etkili ölçü yapabilmeyi sağlamak 
üzere ve suçlamalarını rahatlıkla yapma, tehditlerini 
çok duyurma, iftiralarını güçlendirmek için Devlet 
haber araçlarını aracı etmek üzere siyasî iktidar pay-
daşlarıyle pazarlık yapmış ve olanağa kavuşmuş idi. 
Bu imkânlara da kavuşmuş oîan Necmettin Erbakan, 
kalkınma planı, yıllık programlar, Devlet bütçesi ve 
halkın bilgisini hiçe sayarak «hayal fabrika ve tesis
ler» kâğıt üzerinde bile olmadan ulufe dağıtır gibi, 
saçmaya başlaması karşısında, geri kalmışlıktan ca
nı yanan insanları tuzağa düşürmeye başladı. Oysa 
- geri kalmış yoksul halkın sağduyusu, hafızası, olay
lara bakış açısından habersizdi Erbakan Halkın ıstı
rabından çilesinden habersiz olduğu kadar Donkişot-
tan daha da hayalci ve kendisini daha da kahraman 
sanan mücahit ve fatih Erbakan yoksul ve mustarip 
Doğu Anadolu'da halktan biat ve itaat istiyordu. U l u 
fe dağıtacaktı; yoksul ve mustarip insanlar, insanca 
özgürlük ve refahtan hakça hak istiyorlardı. Olay 
düğüm noktasıyle burada başladı. 

Ve devam ediyordu: Erbakan bir çok ilçelerden 
sonra Oltu - Göle yoluyle Kars'a gidecekti programa 
göre, gitmemiş. İçinde Millî Selâmet partili resmî gö
rev sahibi olmayan şahıslar - Millî Selâmet partili mil
letvekilleri ve bir kısım kamu görevlileri uzun bir ara
ba kafilesiyle Göle ilçesine gidiyorlar. Erba
kan Oltu ilçesinden Kars'a helikopterle geç
miştir; Araştırmada bu aracın nereye ait oldu
ğu, bir propoganda, daha doğrusu suçlama tuzağı 
için nasıl verildiği, Devlet parasının hesabının nasıl 
ödeneceği ortaya çıkarılacak ve suçlular hakkında ya
sal işlemler istenecektir. 29 Temmuz günü Partililer 
yandaşlar ve sorumlu sorumsuz memurların meydana 
getirdiği gösterişle «etraf» Göle'de, kimi falanca ilçe
nin cami yaptırma derneğine para tedariki için mak
buz satma, kimi örneğin Azot Sanayi Gene! Mü
dürü - Göle'de halka müslümanlığı öğretmeye gel
dik şeklinde = sömürge idaresi yöneticileri eylemleri 
karşısında gençlerin kendilerini savunmaları, özgürlük
ten - geri kalmışlıktan insanca yaşamadan - faşist 
yöntem istemediklerinden söz açmaları, büyük müca
hit Erbakan'ın akıncılarını öylesine kızdırmış olacak-
ki resmî - resmî olmayan arabalar halkın üzerine sü
rülmüş, gençlere hakaret edilmiştir. Örneğin 06 KA 516 
siyah renkli Reno otomobil gençleri ezmek, çiğne
mek istemiştir. Bu araba Ereğli Demir Çelik Müesse
sesi Yönetim Kurulu Üyesi M. S. P. li bir şahsa ait
tir. Kars'ta sözü edilen müessesenin hangi fabrikası 
ile ilgili görev için geldiğini araştırmaya bile gerek 

yok, büyük oyunun yardımcılarıdır bunlar. Araba 
gençlerin üzerine sürülürken hasara uğramıştır. Ta
mir parasını resmî bir müessese ödemiştir. 

Erbakan'ın Başbakan Yardımcılığına ait resmî 
arabasında Millî Selâmet Partili gençler bulunmakta
dırlar. Bu akıncılar Göle halkına sövnıekte, küfür et
mektedir. Bir Millî Selâmet Partili milletvekili jan
darma karakolunu işgal etmekte, kaymakam başta 
olmak üzere kamu görevlilerine hakaret etmekte ve 
tehdit savurmaktadırlar. Devlet daireleri büyük mü
cahidin akıncılarının işgali altındadır. Doğu'nun bir 
ilçesinde nasıl olur gençler haktan, özgürlükten bah
sedebilir? Nasıl olur dövülmek, ezilmek istenen genç-

! 1er direniş gösterebilirler? Bir sömürge idaresinde oî-
[ duğu gibi ezilmeye, hor görülmeye, irdelenmeye müs

tahak ve itaata mecbur insanlar oJarak nasıl olur da 
haktan, özgürlükten söz edebilirler? Hele nasıl olur 
da yoksulluktan kurtulmak isterler, kalkınmak ister
ler ve faşizmi kınarlar, bu davranışların karşılığı kan, 
ateş olmalı - Göle'de kamu görevlileri, hak ve hukuk
tan söz eden bu insanları isyancı, bölücü, komünist 
damgası vurup neden kan kusturmuyorlar? Onları da 

I tehdit etmek, onları da suçlamak, onlara da hadleri-
| ni bildirmenin gerekli olduğunu Erbakan ve yandaş-
| lan, akılcıları ve akıncıları açıkça ifade edebilecekler-
i di, M. C. iktidarının Miîîî Hareket kanadı. Doğu ve 
j Güneydoğu Anadolu'da dehşet saçacak M. C. Kükü-
| meti sıkıyönetimi olağan yönetim şekli haline getirme 
| çabasına girişecek Millî Selâmet iktidar olanakları 
i çiftliğinin bir köşesini boş bırakacak değil ya, o da 
; hışmım ve oltasını, bu ikili tuzak halkasını deneye-
I çektir. Bir yandan tehdit ederek bir yandan ulufe 
i 
j dağıtır görünecektir. 
| İnsanlar, bayramlık şekere oruç açacak, göz ağart

ması ile sinecek nitelikte birer sayı, birer oy bireyi-
j dir. Onlar için politika, insanlık ve ahlâk anîayışla-
i rının ötesinde; ortak yargıları ve taktikleri budur. 
j Nusaybinde halka size şeker fabvikası veriyorum. Ne 
I istiyorsunuz (edebsizler) diye uşağına çıkışır kölesini 
! azarlar gibi - ezilmeye müstahak, itaata mecbur in-
j sanlar - nasıl olur - insan ve vatandaş hakkı kuîlana-
I bilir - Göle'deki kamu görevlileri neder. yok etmiyor 
j bunları? Millî Selâmet Partili milletvekilinin Millî Sc-
I lâmet anlayışı ahlâk anlayışı budur. Devlet anlayışı 
i budur, vatandaşlık anlayışı budur. Bu anlayışı Millî 
| Selâmet Partili milletvekilinin ve akmcılann değil sa-
! dece; Kars'ta basın topIanİEsmda açıkça kamu görev-
| lilerinin Göle'de kan ve ateş yaratmadıklarından, bir 
| sömürge yönetimi uygulamadıklarından şekvacı ola

cak ve ceza uygulayacağını söyleyecektir. 
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Erbakan : Bu anlayış Erbaka'mn da değil sadece 
büyük oyunun gereğidir. Büyük, kirli ve kanlı oyun, 
M. C. siyasî iktidarının tuzağı ve müşterek marifeti
dir. Erbakan Kars'ta basın toplantısında «Bu, şahsı
mıza yapılan karşıt ve eylem değildir. Hükümetimize 
karşı yapılan bir harekettir» diye dikkatleri tüm zu
lüm örnekleriyle yoksul geri kalmış yörelerin üzerine 
toplamaya uğraşmıştır. Başbakan Demirel aynı gün 
bir telgrafla Yardımcısı Erbakan'a «Seyahatiniz es
nasında vukubulan hadiseye üzüldüm. Bu tür olayla
rın bizi hizmetten yıldırmayacağına inanıyorum. Göz
lerinizden öperim diyerek büyük oyunun müşterek 
amaçlarının ürünü olarak parselledikleri sahada yü
rütülmesindeki rıza ve sevincini göstermektedir. 

3. — Başbakan Yardımcısı Erbakan, Basın top-
lantisında Göle halkını suçlar ve iftirasını düzenler
ken gerekli tedbirleri almayanlar hakkında soruştur
ma açılacağını da ilân eder. Astığı asük, kestiği kes
tik. Monarşik düzen kalıntısı ve hukuk dışı yöntem 
özentisi faş'st rejimlerin ayarında kamu idaresini ez
meğe uğraşan bir siyasî iktidar karşısında en yetkili 
kişinin böylesine tehditte bulunması hangi kamu gö
revlisini rahat ve adalete uygun hizmet edebilme çiz
gisinde bırakabilir? Yürekli olma, bilgili olma, bu 
şer ortaklığından kurtulmaya yetmiyor. Erbakan'ın 
basın toplantısından sonra TRT Devletin bağımsız 
bir kuruluşu olarak vatandaşlara sövme ve suç yük
leme yarışının içindedir. Cumartesi akşamı televiz
yon 20.30 haberlerinde ve radyo haberlerinde «olay» 
MC. iktidarının büyük oyunu çerçevesinde verilecek 
ve Başbakan Yardımcısının Göle halkım etnik eylem 
ve komünistlik suçlamasını (ya islâm ya ıslâh edece
ğiz) şeklindeki tehdit saçmasını aynen verdi. TRT. 
Resmî bir devlet kuruluşu olarak, Başbakan Yardım
cısı da olsa bis şahsın bir kısım vatandaşları rastgele 
hükmî karakuşiden daha bayağı ölçülerle, Patrona 
Halil'den daha hukuk ve ahlâk dışı şekiide suçlama
ya araç olamaz. Başbakan Yardımcısı Erbakan, bu, 
tailhsîz olduğu kadar iğrenç olan ithamlarının hesa
bını vermek zorunda olacaktır ve Bağımsız adalet 
önünde er geç bu ithamlarının isbat edilmesi kendisi 
için kaçınılmaz bir ahlâk yükümlülüğü olacaktır. 
Başbakan Yardımcısı Erbakan Hukuk ve adaletten 
kaçıp dış ülkelere sığınma alışkanlığına devam etmi
yorsa, basın toplantısındaki isnat ve iftiralarına bel
gelerle ispat etmeye, bu araştırma önergesi ile açıla
cak Cumhuriyet Senatosu Araştırması Komisyonuna 
teker teker vermeye mecbur olacaktır. Araştırma 
önerimizin başlıca amacından biri de Başbakan Yar

dımcısı Erbakan'a bu olanağı sağlamaktır. 

i TRT ise Kurtuluş savaşının en karanlık günlerin
de Kars'tan - Göle'den kopan gönüllü kurtuluş erle
rinin sırtlarında - Sakarya'ya silâh taşıyan ve Kurtu
luş savaşının her bölümünde yer alan bu ülkenin 
«var olma» kavgası içinde kanı ve emeği olan evlât
larına, o ölçüde özgürlük ve demokrasinin yanında 
olan evlâtlarına en azından, evet en azından ve bü
yük bir tevazu ile Erbakan kadar ve TRT'nin başın
da işgalci ve hukuk çiğneyicisi kadar vatan sevgisi 
yürekleri dolu olan insanların, yargı kararı olmadan 

i suçlamanın sorumluluğunu taşımaktadır. 

4. — Erbakan'ın basın toplantısındaki suçlama 
isnat - iftira ve sövmelerini takip eden saatlerde Gö-
le'de güvenlik kuvvetleri usulüne uygun ve Anayasa
da gösterilen şekilde sıkıyönetimi ilân edilmeden sı
kıyönetim uygulanmıştır. Göle'de güvenlik kuvvetleri
nin herhangi bir tedbir alması mal ve can güvenliği 

I yönünden söz konusu değildir. Erbakan'ın yandaşla
rı - akıncıları, partizanları halka hakaret etmiş, ka
mu dairelerini basmış görevlileri tehdit etmiş ve son
ra ayrılmışlar. Adalet işe el koymuş, 11 kişi gözaltı
na alınmış, 1 kişi tutuklanmış, 10 kişi serbest bıra
kılmıştır. Buna rağmen bindirilmiş motorize güvenlik 

j kuvvetlerinin ilçeyi sarmaları, sokakları tutmaları, 
' hiç bir şalısın gezmesine evinden çıkmasına izin ver-
I memeleri, diledikleri şahsın üstünü aramaları ve ev-
i lerde arama yapmaları tam ve örnek bir sıkıyönetim 

uygulaması değilse - bir Afrika ülkesi sömürge ida-
j resinin işleminden farkı olacak mıdır? Sıkıyönetim 
I uygulaması 24 saat sürmüş, Belediye Başkanı beledi-
i ye hizmetlerinin yürütülmesi olanağı bile kalmadığı-
j nı, oysa sıkıyönetim uygulamasında bile hizmetlerin 
I görUlebilmesiııİM sağlandığı Göle'de sıkıyönetim uy-
î gulamasına nasıl başlandığını yetkililerden resmen 
i sormasına rağmen bir yanıt alınamamıştır. Göle'de, 
ı Anayasa dışı olarak sıkıyönetim uygulaması Anaya-
| sa güvencesindeki hak ve özgürlükleri ortadan kal-
î dırmıştır. Ceza yasasına göre devamlı ve ağır ceza 

niteliğindeki suçlardır. Bu uygulama emrini veren ve 
uygulayanların tespite ve «Hukukun üstünlüğü» ilke-

I sinin işler hale geldiği ve saygı beslendiği adaletin 
i serbestçe ve hakça dağıtılabildiği en yakın günlerde 
I bu tespitlerin değerlendirilmesi ve suçluların yargı

lanması için Cumhuriyet Senatosu araştırması yapıl
ması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

5. — Olay, Büyük Oyunun amacına göre bir yö-
ı nüyle yürütülmektedir. Adalet işe el koymuş, bir 
i genç tutuklanmış diğerleri serbest bırakılmıştır. İlçe-
i de adaleti gururla temsil eden hâkimin bulunduğu ev 
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güvenlik kuvvetleri tarafından sarılmış, Erbakan teh
ditte bulunmuş ve Göle'ye müfettiş üstüne müfettiş 
gönderilmiş, partizanlar yenâ ithamlarla Erbakan'ın 
iftiralarına ortak olmuşlar. Yeniden tutuklamalara 
gidilmiştir. Olay adalete bu yönüyle intikâl ettiği için, 
üzerinde şimdilik durmayacağız. Ancak araştırılacak 
önemli nedenler vardır. Erbakan'm iftira ve tehdit
lerinden sonra Göle'ye hangi hizmetlerde olursa o'sun, 
müfettiş veya diğer sıfatlarla kimler gönderilmiştir? 
Buniaım gönderilme nedenleri, yetki, şekil ve sınırla
rının Göle'deki yaptıkları işlerin îünı ayrıntnariyle 
araştırılması büyük oyunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için gereklidir. 

6. — Yoksul, çaresiz, «rkası, ezilmiş insanlar bu 
vatanın insanları olarak insanca yaşamayı isteme, ge
rektiğinde özlemlerini, ıstıraplarım İfade etme hak
kına sahiptirler. Bu hak üzerinde büyük oyun çeşitli 
bahanelerle ipotek koyma hevesinde, bölücülük öcü
sü yaratılarak, korku ve şüphe uyandırılarak bu ipo
tek sürdürülmek isteniyor. Geri kalmış bölgelerin 
kalkınması isteği gizli kapaklı resmî masalarda «Öcü» 
olarak değerlendirilmekte, geri kalmışlığı sürdürme 
politikası ustalıkla devam etmektedir. M.C.nin par
sel politikası asara içinde Millî Selâmetin Genel Baş
kam ve Başbakan Yardımcısı Erbakan «Hayat yatı
rımlarla,» «Bir yutturmaca» ile geri kalmışlığı değiş
mez alın yazısı olarak bırakmak istemektedir. Gön
lünden ne koparsa siyasî ikbalin zekâtı olarak vere
siye fabrika sözleriyle avutmak istemi karşısında 
özgürlük ve refahın söz edilmesine tahammül ede
miyor. Naşı! olur, sömürge idaresinde yönetici ve 
sömürücü emreder istediğini verir, istediği kadar verir, 
istediği zaman vermez, itiraz, talep edilemez.., Hele he
le, sesleri yükseltilerek «Özgürlük, refah» tan söz edi
lemez. 

Büyük mücahit ve akıncılarına hürmetlerin en gör
kemlisi, itaatlarm en sadık olanı yapılmalı. Bunlar 
yapılmayınca her davranış isyandır, komünistliktir, bö
lücülüktür. 

Kars'ta bir şeker fabrikası yapılmasını Kars hal
kı yıllardan beri arzu eder, ama Kars halkı Erbakan 
ve taifesinden çok iyi bilir ki, şeker fabrikası bir ili, 
bir bölgeyi kalkındırmam; kalkınma bir plânla yapı
labilir. Kalkınma, bir ilde, bir bölgede nüfusun mil
lî gelirden adil ölçüde ve asgarî insanca yaşamı sağ
layacak şekilde pay alması, üEke nimetlerinden ya
rarlanması ve herkesin sağlam bir gelire sahip olma
sı, altyapı hizmetlerinin sayı ve kalite yönünden 
karşılanması iîe sağlanacağını bilir. Elbette bir şe

ker fabrikasının yararı büyüktür. Ne varki, bu kal
kınma değildir, bu, avutma ve göz boyamadır. Baş
bakan Demirel birkaç ay önce Kars şeker fabrikası
nın yeri için, Güneyde îğdır ilçesine kesin ve yemin
li söz vermişti. Sanayi Bakanı başka hikâyeler anlat
mıştı. Erbakan Kars'ta temel atma törenini düzenli-
di. Şimdi soralım ve araştırma sırasında belgelerini 
isteyelim. 

Kars'ta şeker fabrikası temei atma törem günü 
şeker fabrikası için resmen ayrılan arsa veya arazinin 
hangi ilçe hudutları içinde olduğu ada ve parsel nu
marası nedir? İhale bedeli kaç liradır, fabrikanın iha
le tarihi nedir? Müteahidi kimdir? Bu sorulara hiçbir 
kamu idaresi cevap veremez. Çünkü hiçbiri yoktur. 
Daha 17 Ağustos günü Hükümet, şeker fabrikaları 
yerleri için sadece isim verebilmiştir. Oysa Erbakan, 
31 Temmuzda temel atma töreni düzenlemiştir. 

Temel atma için bir tesisin, usulüne uygun ola
rak bütçede yer alması, ilgili resmî dairenin gerekli 
projeleri yapması ihale safhasına getirmesi ihale işle
minin yapılması, yükümlünün işe başlaması gereklidir. 
Bunlardan hiçbiri yokken, temel atma töreninin adı 
kandırma oyunu tören göz boyacılığı olur. 

Erbakan Kars'ta bir şeker fabrikası yapılacağı
nın müjdesiyîe yetinemeyecek kadar devlet adamlı
ğına yakışmaktadır; iki yıl önce Sanayi Bakanının 
boş bir arsada temelini attığı, büyük bir iplik do
kuma fabrikası gülünç bir hikâyeden öteye ciddî bir 
nitelik taşımamaktadır. 

7. — Geri kalmış bölgede insanlar usanç içinde 
çile çekmektedir. En olmadık sözlerden bile bir umut 
ışığı aramanın çaresizliğiyle dopdohıdur; kurnaz po
litika «Büyük oyunda» bu susaınışlığı, bu usancı istis
mar etmek istiyor; bir fabrika veya tesisin hayal te
mel atması ile, «Suç payı» «Bekle - sesini çıkartma», 
nasihati veriliyor. 

Bir önceki yüzyılda, yüzyılın sonlarına doğru 
Kars, hudut boyunda ülke bekçiliğinin birini daha 
yaparken Kars halkı Orduyia omuz omuza üstün si
lâh ve sayı gücü karşısında destan yaraürcasma mü
cadele ederken, sadece Komutan ve iki üç sırdaşı Kars 
halkından şüphe etmektedir. Bu a a şüphe Kars 
halkını yüreğinden yaralamış ama mücadele az
mini zayıflatmamıştır. Tarih açık ve seçik olarak 
«Acı şüphe» nin vehim içindeki kumandanını kına
makta, suçlamakta, Kars halkına minnet ve şükran 
duygusuyla taıııkhk etmektedir. 

Zaman zaman, yer yer bu «Acı şüphe», kılık de
ğiştirerek, güçsüz, maksatlı, sözde kurnaz, özde bitik 
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politikacılar tarafında» politikada tezgahlanmak
ta ve siyasî yarar için çok ucuza araç edilmektedir. 
Erbakan bu acı şüpheyi talihsiz bir şekilde bir kez da
ha denemek istiyor. Basın toplantısındaki sözler" baş
ka bir şekilde yorumlanamaz ve ciddiye alınamaz. 
Erbakan bu İlçe halkını gözünü kırpmadan vicda
nında bir ağırlık dyumadan şüphe altına sokmakta
dır» 

8. — Erbakan'ın bu beyanatını Ortadoğu sorunla-
riyîe ilgide otorite diye tanınan (The Middle Easî) 
dergisinde açıkça teşhis konduğu gibi (... gerek Tür-
keş ve gerek diğer koalisyon liderleri dengesiz be
yanlarla) bir dengesizliğin ürünü diye göremeyiz. 
Büyük oyunun bir safhası diye değerlendirmek ge
reklidir. Araştırmada, beyanatın san^dığı gibi, bu den
gesizliğin ürünü veya büyük oyunun bir safhasının 
yüıütmmesi mi olduğu belgelerle ortaya çıkacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu Baş
kanı Aydın Senatörü İskender Cenap Ege MiUî Se
lâmet Partisi Genel İdare Kurulunun bir üyesinin 
partisi aleyhindeki bir beyanatını 16 Ağustos 1976 
günü «Seçim heyecanının bir hezeyanı» diye yanıt
lamış ve «Münafıklıktan bahsedenlerin başmünafık 
olduğunu miSIet artik öğrenmiştir.» diye siyasî ik
tidar paydaşını tüm açıklığıyle tanıtması karşısında 
Erbakan'ın basın toplantısındaki beyanatını, A. P. 
Grup BaşkanvekKinin dediği gibi. «Hezeyan ve baş-
münafıklık »t o?arak nitelemek mi; yoksa büyük oyu
nun gerçekleştirilmesi çabası olarak mı değerlendir
melim gerçeğe uygunluğunu C. Senatosu Araştırma
sı ortaya çıkaracaktır. 

9, — Temel atma törenleri sosyal hayatımıza ye
ni bir «Güldürü» türü getirmiştir. Devlet anlayışı ve 
hizmet ediş öîçü'eri açısından farklılık, politikacı
lar arasında bulunabilir. Ne var ki, hizmet bir güldü
rü türü şekline döndürülemez. Araştırma sırasında 
temel atma törenlerinin neden olaylar yarattığının 
kaynağı, israf ve yolsuzluklarla bir arada saptanabi
lecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması, Başbakan Yar
dımcısı Erbakan'ın bir ilçe halkına çirkin suç isna
dının, iftira ve hakaretlerinin, kamu görevlilerinin 
tehdit edCişi, yandaş ve akıncılarının halka hakaret
leri yetki ve hakları olmadan Devlet idaresinin bir 
kısım yetkilerine el koymaları, Devlet haber yaym 
araçlarında vatandaşın özgürlük ve insan haklarını 
hedef alan husumet toplayıcı isnat ve iftiraları söv
me şeklinde yaymaları, itaat ve biat ettiremedikleri 
insanlardan öç alma ilkelliği ile müfettişler sefer

berliği sayesinde hürriyetler üzerinde karar aldır
malar ve bir ilçede 24 saatten çok sıkıyönetim kural
larından da sıkı faşist usullerinden de öteye, o yö
netim usuüleri uygulaması bir dizi o?ay olarak büyük 
oyunun marifetli girişim ve teşebbüsleri mutlaka ve 
açıkça, araştırma konusu edilmeli ve toplanan bel
geler kamu oyuna açıklanmalı, tüm ayrıntılarıyFc 
Erbakan'ın talihsiz beyanatı (Acı şüphe) nin oluş
tuğu Isnailarıyîe ortaya çıkarılmalıdır. 

Araştırmanın 11 üyelik bir komisyon tarafından 
en geç iki ay içinde sonuçlandırılmasını ve Komisyo
nun Ankara dışında da araştırma yapabilmesini say-
giyle talep ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi 
gereğince işleme tabî tutulacaktır; arz ederim. 

Gündemimizdeki araştırma önergelerine geçiyo
ruz. 

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

BAŞKAN — İlgili Bakan?.. Yok. 
Önerge sahipleri?.. Yok. 
Bir başka birleşime bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay al t geçitli ve çarşı yapımı inşaat ıy-
I e ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10124) 

BAŞKAN — İFgili Bakan?.. Yok. 
Sayın Köker?.. Yok. 
Bir başka birleşime bırakılmıştır. 
17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamamda 
vukubıılan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10127) 

BAŞKAN — İlgili Bakan?.. Yok. 
Sayın Köker?.. Yok. 
Bir başka birleşime bırakılmıştır. 
18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye<! Ni

yazi Unsalın, bazı vilâyetlerde vukubulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — İFgili Bakan?.. Yok. 
Sayın Ünsai?.. Yok. 
Bir başka birleşime bırakılmıştır. 
19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlunun, İskenderun Demir - Çelik Fab-

33 — 
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Akalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araş- | 
firması isteyen önergesi. (10/47) I 

BAŞKAN — İıgiIİ Bakan?.. Yok. 
Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?.. Burada. 
Tatbikatımıza göre Bakan bulunmasa da müza

kereye geçebiliyoruz. 
Üzerinden zaman geçmiş olduğu için arkadaşla

rımın ıttılaına arz etmek bakımından önergeyi bir 
kere daha takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Aşağıdaki araştırma önergemin Yüce Senatomun 

tasvibine sunularak, içtüzük gereğince teşkil edile
cek bir Komisyon marifetiyle konunun incelettir!!- | 
meşini saygıyîe arz ederim. ı 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu I 

Türkîyemizin sanayileşmesi ve süratle kalkınma
sı hepimizin baş arzusu ve idealidir. 

Milletin ve dostların yardımüariyle kuruian ve 
maüyeti miîyarîara baliğ olan İskenderun Demir I 
Çelik Fabrikalarında cereyan eden olaylar üzüntü 
vericidir. 

Bir zamandır devam edegekliğini duymakta ve 
ekşan vuran belirtilerini görmekte olduğumuz güç 
denemelerinin ve partizanlara işgal ettirme girişim
lerinin beklenen çatışmasına şahit olmaktayız. 

Filhakika; 
M. C. İktidarının iki etkisiz ve güçsüz kanadının, 

Hükümette bulunmanın verdiği yetkiîeri suiistimal 
pahasına kendi mensuplarını, militanlarını veya ken- I 
di partilerine, emirlerine ve gizli açık örgütlerine gir- j 
meyi kabul eden vatandaşları; teknisyen, memur ve
ya işçi kadrolarına almakta bulunduklarını ve diğer 
partilere mensup veya tarafsız vatandaşlara ^verme
dikleri gibi, iş verilmiş bulunanlarıda işlerinden uzak
laştırmakta olduklarım duymakta, şikâyetleri dinle
mekte ve üzüntüyle müşahade etmekteyiz. 

Bu iki kanadın çeşitli destekleriyle ayakta dur
makta olan ve çok küçük bir farkla bu işyerinde 
yetki almış bulunan Çelik İş Sendikasının da elbirli
ğiyle sürdürülen bu tarafgir, yasa dışı ve partizanca 
tatbikat her iki kanadın ve bu kanatlar içindeki hi
ziplerin mukadder çatışmasıyle su yüzüne çıkmış ve 
r^neî efkâra mal olmuştur. 

İşletme Müdürü İsmail Hakkı Yaraş'm tatbikat
ta örneği az görülen bir gerekçe ile ve makamını fu-
zulen işgal ettiği bildirilerek tevkif ettirilmiş olması 
ve basma akseden olaylar ve çekişmeler ibretamiz-
dir. I 
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Sayın Sanayi Bakanı Abdülkcrim Doğru'nua bu 
zatı Dörtyol Hapishanesinde ziyaretine \2 korumak
ta devam edeceğine dair beyanlarıyîe bu zatın Hür
riyet Gazetesine akseden ve İsdemir de 6 ay önce va
zifeye başladığında Çelik İş Sendikasının örgütlen
diği M. H. P.'li komandolar tarafından işgal edilmiş 
bulunduğu ve bu komandoların fabrika içinde mü
dahalelerde bulunduğu ve silâh atarak terör havası 
yarattığı ve fabrikanın selâmeti adına bunlarla mü
cadele etliği için, M. H. P.'lüerle ters düşüp, bugün
kü çatışmalara ve tevkifine neden olunduğu mealin
deki beyanları ve buna karşı Türkiye Demir Çelik 
İşletmeleri Genel Müdürünün beyanları karşısında; 
Sayın Başbakanın susmayı tercih etmesi ve bu aşi-
retvari gidişe «Dur» demekte çekimser tutumunu 
muhafaza etmesi ciddî bir Devlet idaresine yakışma
yacak tutum ve davranışlardır. 

M S. P.'li. ve M. H. P.'li işçilerin ve silâhlı mili
tanlarının çatışmalarının an meselesi olduğu en ciddî 
gazetelerde manşete alındığı ve böyle bir neticenin 
doğal bulunduğu meydanda iken, Yüce Senatonun 
olaylara seyirci kalması tarihî bir sorumluluk teşkil 
edecektir. 

özellikle Sayın Yaraş'm yerine tayin edilen Sa
vaş Canoğlu'nun 27 Haziran Î976 tarihli Cumhuri
yette çıkan beyanatında Sayın Yaraş'm tutumu ne
deniyle Türk ekonomisinin 750 milyon lira zarara 
uğratıldığını ve Sayın Yaraş hakkında, bazıları da 
yüz kızartıcı suçlardan oluşmuş bulunan, 9 - 1 0 dos
yanın savcılığa verilmiş bulunduğuna dair beyanı; 
bu müessesede derhal neşter vurulması gereken ve 
taaffün etmekte olan bir yaranın mevcut olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

Her ne pahasına olursa olsun, Hükümette kalmak 
politikasının acı ve elim bir tezahürünü sergilenmiş 
görmekteyiz. 

Anayasanın 40 ve müteakip maddelerine göre, 
herkesin dilediği alanda çalışmak ve insanlık haysi
yetine yaraşır yaşayış seviyesi sağlamak hakkı ve 
ödevi iken, bu hak ve ödevi parti rozetine göre kı
sıtlayan, iktidarın bu cüce kanatlarına «Dur» demek 
gerekmekle beraber, sergilenen marifetlerede Senato
nun projektörlerini tam kapasiteyle tevcih etmek za
rureti belirmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle Tüzük gereğince yeteri kadar üye
den oluşturulan bir Komisyon teşkili süreliyle Senato 
Araştırması yapılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, önergenizi 
izah etmek üzere buyurun efendim. 
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KEMÂL SAEIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Önergede gayet açık ve seçik bir şekilde kaba 
hatîarıyie mesele izah edilmiştir; onun için başınızı 
fazla ağrıtmayacağım. Yalnız, kendi bölgemde olma
sı hasebiyle, çok falar, fukara Anadolu evlâdının 
ağladığını, sızladığım ve bir çaresizlik içinde onların 
delilerine deva olamamanın ıstırabını çekmiş bulun
duğumu ifade etmeî: isterim. 

Bir Hükümetin ve Hükümeti idare eden parti 
kanatlarından bazı'aruun, bir işçi alırken Kur'an-ı 
Kcrim'c el bastırarak ve maaşlarından bir kısmını 
partiye yardım diye vermeye zorlayarak, vicdanlarını 
baskı allına alarak, o vatandaşa devletin alın terinin 
karşıkğı olarak verdiği ekmeği almaya kalkması, ka
nunsuzluktan, vicdansızlıktan da öte, ayıptır. Maale
sef silâhlı komandolar teşkili suretiyle, sözde sendi
ka kuruyoruz diye, terör ve baskı havası yaratarak, 
vatandaşın ekmeği ile ve cam ile oynamak ayıptan 
da ötedir. Ben bunları hoş görüyorum. Çünkü, dev
let idaresi nedir bilmeyen, devlet adamlığından na
sibi olmayan kimseler devlet koltuklarına da otursa-
lar, eîbette devlet adamı gibi hareket edemezler, ama 
acı - tatlı epeyrre geçmişi olan ve yakın geçmişe ka
dar ün millet ekseriyetinin reyi ile iktidara gelmekte 
bulunan ve 25 senelik iktidar tecrübesi olan bir parti
nin, devlet adamlığından nasibi olmayan bu kimsele
re «-Dur» demek cesaretini, yürekliliğini göstereme
mesi ve bunlara suç ortağı olması, ayıptan da ayıp
tır. Eseflerim? ifade ederim ve sayın Parlamentonun 
şerefli üyclcriıder: rica ediyorum; önergemi kabul 
edip, bu yüzkarası durumun açıklığa çıkarılmasına 
yardımcı oknalanm isîû'ham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 135 nci maddesine 

göre, önce önerge sahiplerinden birisi veya önerge sa

hibi, ondan sonra Hükümet adına bir zatın görüş
mesinden sonra araştırma komisyonu kurulup kurul
maması hususu işarî oya arz edilir. Şimdi, bu işlemi 
yapacağız. Araştırma komisyonu kurulup kurulma-
masım oylarınıza arz edeceğim. Kurulmasını kabul 
edenler... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hükümet 
var mı? 

BAŞKAN — Efendim, lüzum olmadığına dair 
tatbikat bundan evvel var. Böyle devam ediyor. 

Kabul etmeyenler... Araştırma komisyonu kurul
ması kabul edilmiştir. 

Bu Komisyonun en az 3 kişiden kurulacağı Tüzü
ğümüzde derpiş edilmiş ise de, uygun olan miktarda 
kurulması daha faydalı oluyor. 15 kişilik bir komis
yon kurulmasında, bütün grupların ve grupu olmayan 
sayın üyelerin bu komisyonda temsil edilmeleri müm
kün olmaktadır. 

Bu itibarla 15 kişiden... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 11 kişi teklif 

ediyorum. 
BAŞKAN — 11 kişi... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 11 kişiden ku

rulsun. 
BAŞKAN — 1! olsun, Umumî Heyet öyle tensip 

ediyor. 
11 kişiden kurulmasını oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Nispetleri ayrıca bildirilecektir. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Devlet Planlama Teşkilâtı ve Yatırımlar 
konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
{10149) 

BAŞKAN — İlgisi Bakan ve Sayın Özer yoklar. 
Başka bir birleşime bırakılmıştır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

2. — İstihdam poli'lkasıyle ilgili 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler Komis
yonu Başkanlık tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/162; C. Se
natosu : 1/446) (S. Sayısı : 612) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Birinci görüşmesi 
yapılacak işler» bölümüne geçiyoruz. 

Evvelâ raporu okutmadan evvel, Hükümeti tem-
silen kimsenin bulunmadığı ve Komisyon Başkanı
nın olmaması sebebiyle bu maddenin görüşülmesi 
mümkün değildir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde bulun
madığı cihetle 9 . 11 . 1976 Sah günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.15 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
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, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaPm, bazı vilâyetlerde vukubulduğu iddia 

edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik Fab
rikalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/47) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in Devlet Planlama Teşkilâtı ve Yatırımlar 
konusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/49) 

7. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
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 . İ976) (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komis
yonu Başkanlık tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/162; C. Se
natosu : 1/446) (S. Sayısı : 612) (Dağıtma tarihi : 
12 . 7 . 1976) 


