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4 ncü Birleşim 

9.11\1976 Sah 

İÇİNDEKİLER 

T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

YOKLAMA 

39:40 

40 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 40,47 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin Oztürk'ün, 
1976 - 1977 öğretim yılı başlarında üniversite ve 
yüksek öğretim okullarında cereyan eden kanlı 
olaylar hakkında gündem dışı demeci. 40:44 

2. — İran Senatosu Başkanı Şerif Emari'nin, 
Cumhuriyet Senatosundan bir heyetin İran'ı 
ziyaret etmesine dair vaki daveti hakkında Baş
kanlık tezkeresi. (3/889) 44 

3. — Görev ile yurtdışına gidecek olan Mil
lî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Devlet Ba
kanı Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/878) 44 

4. — Görev ile yurtdışına giden Kültür 
Bakam Rıfkı Danışman'a, Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/879) 44 

5. — Görev ile yurtdışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı 

Seyfi Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/888) 44 

6. — Ankara Üyesi Ergün Ertenrîn, 
T. B. M. M. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/274) 45 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun 
içinde bulunduğu durum hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/57) 45 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 45:46 

9. — 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 Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 47 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/24) 48 
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Sayfa 
11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 48 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bul
duğu iddia edilen işkence olaylarına dair Se-
to Araştırması isteyen önergesi. (10/40) 48:53 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malarya Üyesi 
Hamdi Özcr'in Devlet Planlama Teşkilâtı ve 
Yatırımlar konusunda Senato Araştırması is
teyen önergesi (10/49) 53 

IV. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

46,61 

46 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, T. P. A. O. Genel Mü-
dürlüği ile Batman İşletme Müdürlüğünde 
vukubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara 
dair Enerji ve Tabjî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 46 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, İskenderun Demir -Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 46 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/52) 46 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfî 
Bilgenin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Tak
sim Meydanında yapılan mitinge dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/59) 47 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/61) 47 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya da
ir Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) 47 

Sayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah

met Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğren
cinin askerlik durumuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/67) 47 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beîer'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avru
pa serbest güreş şampiyonasına dair Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 47 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/69) 47 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığına yapılan tayine dair. Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 47 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Özrürk'ün, öğrenim çağındaki genç
liğin içinde bulunduğu duruma dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/71) 47 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşeb
büslerin istihdam ettikleri yabancı uzmanlara 
dair Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısından 
sözlü sorusu. (6/63) 47 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıîdızın'ın, «TRT Genel Müdürü» ne 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/73). 47 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırla
nan kitaplara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/74) 47 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 61 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcah'nsn, 1976 Bütçesinden, belediye
lere ne kadar yardım yapıldığına dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi 
Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/604) 61:70 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Hasan Güven'in, Karadeniz Teknik Üniver
sitesi önünde vuku bulan bir olaya dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ-
lu'nun yazılı cevabı. (7/613) 70:71 
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Sayfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 53 

1. — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu Başkanlığının, 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda'nm Gruplarına 
katıldığına; 

Millî Birlik Grupu Başkanlığının, Gruplarının 
vazife taksimine dair tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, 275 sayı
lı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
yasa teklifinin, komisyonlarına iadesine dair tezkere
si kabul olundu. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denk-
taş'uı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı 
kutlamaları nedeniyle, Anavatan'a olan sarsılmaz 
güven ve bağlılıklarını belirten mektubu Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

1975 - 1976 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müra
caat ve dağıtım tarihleri konusunda (10/30) kurulan 
Araştırına Komisyonu Başkanlığının, komisyonları
nın çalışma süresinin 2 ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 21 .9 .1976 
tarihinde New York'ta başlayacak olan 31 nci Dönem 
toplantılarına Türk Parlamentosundan Bitlis Üyesi 
Kâmran İnân'ın katılmasına dair Başbakanlık tez
keresi kabul olundu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine ve, 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasağun'a tahsisa-
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Sayfa 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/162; C. Senatosu : 
1/446) (S. Sayısı : 612) 53:61,72:73 

LK ÖZETİ 

tının verilebilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna Cumhur

başkanınca S. Ü. Şerif Tüten seçildi. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 

Ünsal'ın, Keban Barajı (10/50); 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbanioğlu'nun Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol 
yapımı (10/51); 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları (10/52); 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde temeli atı
lan tesislere (10/53); 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Ka-

bay'ın, traktör satışları (10/54); 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, 
Kars İlinde temeli atılan şeker fabrikasına (10/55) 
dair Senato Araştırması isteyen önergeleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı-
ibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik Fabrika
larında cereyan eden olaylara dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/47) görüşülerek 11 kişiden 
müteşekkil bir Araştırma Komisyonu kurulması ka
bul olundu. 

I. — GEÇEN TUTAN 

— 39 
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10/14, 10/24, 10/27, 10/40, 10/49 numaralı Se
nato Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, 
önerge sahipleri ve ilgili bakanların Genel Kurulda 
hazır bulunmamaları nedeniyle ertelendi. 

İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının görüşülmesi komisyon ve Hükümet yetki
lilerinin Gene] Kurulda hazır bulunmamaları ne
deniyle ertelendi. 

9 Kasım 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Unaldı 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamhca 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum, 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, müzakerele-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, 1976-1977 
öğretim yılı baslarında üniversite ve yükseköğretim 
okullannda cereyan eden kanlı olaylar hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Sayın Hüseyin Öztürk; «1976-1977 öğretim yılı bil
hassa yükseköğretim okullarında ve üniversitelerde 
kanlı olaylarla başlamıştır. 

Bombalı, silâhlı saldırılarla öğrenciler okumaktan 
ahkonmaktadır. Bu arada Atatürk düşmanhğıyle il
gili sloganlar da görülmektedir. Bu olaylar karşı
sında etkin ve âdil bir tedbir alınmış gözükmemekte
dir. Bu hususta açıklamalarda bulunmak ve ilgilileri 
uyarmak» amaciyle gündem dışı söz talep etmiştir. 

Buyurun Sayın Öztürk. Kısa olmasını rica ede
ceğim Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başka
nım, değerli üyeler; 

1976-1977 öğretim yılı bildiğiniz gibi çok kötü 
olaylarla başladı. Hâlâ üniversitelerde ve yüksek
okullarda öğretim ortamım sağlamış durumda de
ğiliz. 

Nedense Cephe İktidarının görev başına geldiği 
günden beri yükseköğretim kurumlarında başlattı
rılan anarşik ve tedhişçilik ©'ayları hergün biraz da
ha hızlanarak devam etmektedir. İki yıl içinde iki 
yüze yakın genç öldürülmüş binlercesi de bedenen 
ve ruhen sakat hsrakılmıştır. 

Bugün silâhlı eşkıya çeteleri günün her saatinde 
cinayet işleyecek ortamı bulmakta zorluk çekmemek
tedir. Yükseköğretim kurmnlanna veya bir üniver
siteye giriş-çıkış sıralarında gençler ve İnsanlar üze
rine yaylını ateşi açılabiliyor; ölenler yaralananlar 
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oluyor herhangi bir durakta bekleyen insanları vu
rup öldürüyorlar, öğrenci yurtları gece-gündüz bu 
silâhlı eşkiyaîar tarafından basılıp gençler dövülü
yor, öldürülüyor; İstanbul Teknik Üniversitesinde 
olduğu gibi 1976-1977 öğretim yılında polisin gö-
züönünde ders yapılan sınıfa giriyorlar, hocanın şaş
kın ve korkulu bakışları arasında dersteki öğrenciyi 
vurup öldürüyorlar ve çıkıp gidiyorlar; hâlâ bu ka
tiller bulunamıyor. 

Okullarda kendisi gibi düşünmeyenlere hayvan
ca eziyetler yapılıyor. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
«Hayvan» kelimesi kullanılmaz beyefendi, rica ede
rim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kullanılır. 
Hatta bunu size bir misalle vereyim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hayvanlar, 

bu insanlar kadar bile eziyet yapmaz kendi cinsine. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk!.. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Arz ede

yim efendim. 
BAŞKAN — Ben müdahale ettim efendim. Siz 

ayrıca cevap vermeyin, rica ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İzah ediyo
rum Sayın Başkan. Birbiriyle vuruşan, otlayan hay
vanlar biraz sonra birbirini okşayarak, yalıyarak ar
kadaşlık yaparlar. Bunlar, onlardan çok daha adisini 
yapıyorlar da onun için kullandım bu sözü. 

Fikrî düşüncelerini beğenmediği yurttaşları silâh
la tehdit ediyorlar, zorla para alabiliyorlar, işyerle
rini tahrip edebiliyorlar, işçiler üzerinde baskılar ku
rarak planlı ve kanlı faşist metotlar uygulamaya ça
lışıyorlar. Bunlar çoğu zaman Devletin emniyet kuv
vetlerinin gözleri önünde olup bitiyor. 

İşte «Demire! İktidarı» deyince, bunlarla karşı 
karşıya kalıyoruz. 1968-1971 yılları arasında da, hat
ta bu dönemin çirkinliklerini devanı ettiren 12 Mart 
dönemi sırasında da kanlı olaylara sahne olmaya de
vam etmiş; bunlara şahit olmuşuz. Bugün de, Os
manlı İmparatorluğunun yıkılışı günlerinde devlet 
disiplinin yitirilcliği zamanlardaki gibi silâhlı ve ta
bancalı şakiier kol gezmektedir. O gün daha çok 
Rum çeteleri ve eşkiyaları kanlı olayların başlıca 
müsebbipleri idi. Şimdi ise, Millî Cephe İktidarının 
gölgesinde palazlanan, destek gören, «Milliyetçilik» 
in «M» si ile ilgisi olmayan sözüm ona milliyetçi 
gençlik tarafından bu kanlı olaylar yaratılıyor, hem 

de büyük şehirlerde yapılıyor bunlar; o gün dağ ba
şındaydı. Bu suçlardan yüzlerce ülkü ocaklı gençler 
ya cezaevlerinde veya kanun kaçağı olarak ortalarda 
dolaşmaktadır. Nedense bu dernekler yasa dışı tu
tumlarını sürdürmekte ve kapatıbnamaktadır. İnsan
lar için Anayasadaki güvenceler bu yüzden işleme
mektedir. 

Sayın Demirel, «Üniversiteleri, üniversite özgür
lüğünü zedelemeden çalıştıracağız. Üniversitelerimi
zi millî müessese olmaktan çıkaranların, okunmaz 
hale getireceklerin karşısında Hükümet vardır.» di
yor. 

Bir kere Demirel, ne söylemişse onun tersini yap
mıştır; bilhassa özgürlük konusunda ve yapmakta
dır. Bütün konuşmaları ile icraatım yan yana getiri
niz ve karşı karşıya koyunuz, hüküm vereceksiniz 
ki; ne söylediyse özgürlük konusunda, tersi çıkmış
tır. 1973 yılında üniversitelerin idarî özerkliğini ve 
dolayısiyle çalışma ve bilimsel özerkliğini yok eden 
1750 sayılı Üniversiteler Yasası bu maksatlar için 
çuyarılmıştır. Bilhassa üniversiteye el koymayı içeren 
69 ve 70 nci maddeleri, zabıtanın üniversiteye gir
me hükmünü taşıyan 16 ncı maddesi, Millî Eğitim 
Bakanının başkanlığında üniversite denetleme kurum
larını ilgilendiren 7, 8, 61 nci maddeleri, üniversite
nin diğer özerk ve bilimsel çalışmalarını, özlük işle
rini kısıtlayan diğer maddeleri hep bu amaç için çı
karılmış, üniversiteler bir yönü ile ortaokullara çev
rilmişti. Buradan 36 tane önerge vererek, Partimin 
Sözcüsü olarak, «Bunlar Anayasaya aykırıdır» dedi
ğim zaman, benimle birleşen A. P.'li arkadaşlarım 
olmuştu; fakat ne çare ki, «Grup kararı» demişler
di. Nitekim Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiş, 
3 Aralık 1975 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış; 
ama buna rağmen Yüksek Mahkemenin açı lama
ları yönünde üniversiteye özgürlük getiren bu Yasa 
tekrar ele alınmamıştır. Fakat tüm özgürlükleri kı
sıtlayan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 
çıkarılması için Meclisler olağanüstü toplantılara 
çağrılmıştır. Şimdi de, faşist baskıları yasalaştırmayı, 
özgürlükleri yok etmeyi amaçlayan bir tasarı, ko
misyonlarda bile görüştürülmeden Parlamentodan 
çıkanlmaya çalışılmaktadır. 

Sermayenin yasa dışı özel koruyucuları olarak 
işverenlerin emrinde, işverenlerinde (yani kamu ku
ruluşları ile özel kişilere ait işyerleri), kültür ve eği
tim kurumlarında özel koruma örgütlerinin kurul
ması istenmektedir. Bu mudur, özgürlüklerden ya
na olmak?... 
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İşte Sayın Demirel'in özgürlük perhizi ile antide
mokratik yasalarla çıkardığı, bir nevi yediği (teşbih-
de hata olmaz) lahana turşusu.. Oysa ki, Demirel ve 
zihniyeti 1965 yılında iktidara geldiği günden itiba
ren.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Sayın Öztürk; öğren
ci olaylarından bahsetmek üzere söz istediniz. Kısa 
oknasını da rica ettim. Mevzuu taşırmak suretiyle 
kendinizi ve Umumî Heyeti yoruyorsunuz. Rica ede
ceğim, kısa olsun. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başka
nını.. 

BAŞKAN — Mevzuu, taşınmayın efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Benim yorul
mam sizi ilgilendirmez. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

İkincisi, Genel Kurulu yormamında sizi pek ilgilen
dirmeyeceğini sanıyorum.. 

BAŞKAN — Beni ilgilendirmezde kimi ilgilendi
rir efendim?.. Rica ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sizi ilgilendi
ren bir şey var; biraz acı geldimi müdahalenizi de
vam ettiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Alıştık maa

lesef. Kullanacağım. 
BAŞKAN — «Kısa konuşun» dedim. Mevzuu ta-

şırırsanız uzun oluyor efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Öyle bir ko
nu var ki, görüşeceğim. 

BAŞKAN — Başka mevzular, gündemde başka 
konular var; gündemimizi zatınıza tahsis edemem ki 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Hangi gün 
saat 19'a kadar çalıştınız burada? Rica ederim, müsaa
de ediniz de konuşalım yani; Allah, Allah.. 

Oysa ki, Demirel ve zihniyeti 1965 yılında iktida
ra geldiği günden itibaren bir numaralı hedef olarak 
üniversiteyi Ulusumuzun gözünden düşürmek ve 
özerklikleri yok etmek için elinden geleni geri bırakma
mıştır. İktidarları süresince demokratik ve sosyo -
Politik gereksinmeler ağır biçimde cezalandırılırken, 
demokratik örgütlenmeleri de ortadan kaldırmak için 
ne lazımsa yapmıştır. Ulusumuzun sürekli değişimi, 
yoğunlaşan sımflararası etkileşim, kitlesel gereksin
meler ise zorla engellenmek ve bastırılmak istene
rek çatışmalara ve kanlı olaylara sebep olunmuş-
tur. 

Bütün bu olayların suçlusu Cephe Hükümetidir 
ve başta Demirci'dir. Cinayet işleyenler, «Milliyetçi 
Müslüman Türkiye» sloganları ile cinayet yerinden 
uzaklaşırken, emniyet kuvvetlerinin onların uzak
laşmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Sanki 
Türkiye halkının yüzde 99'u Müslüman değil ve 
Türk Milliyetçiliğinin özü olan «Ne mutlu Türküm 
diyene» özdeyişinin bilincine varmamıştır bu halk 
da, şoven milliyetçilerle, şeriatçı, ırkçı, turana kişi
ler bu Millete Müslümanlığını, milliyetçiliğini öğre
tecekler.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komünistler 
mi öğretecek? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Onlar da 
öğretemeyecekler. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde onu da 
söyle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin, 
rica ediyorum; müdahale etmeyin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka
nım, baştakini unuttu da, onu hatırlatıyorum efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Böylece lâ-
yik ve demokratik toplumcu cumhuriyet ilkeleri çiğ
nenerek şeriatçı, teokratik devlet özlemcileri ile ırk
çı, turancı, faşist, totaliter devlet düzeni isteyenleri 
sokaklarda sloganları ve silâhları ile kol gezdiği 
halde, Hükümetin nerede olduğunu göremiyoruz 
ve bulamıyoruz. Bu rejim düşmanlarının ve akıttık
ları masum insan kanları ile birgün boğulacaklarını 
ve ona yardımcı olanların da birlikte boğulacakları
nı nedense düşünmüyorlar. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da geniş bilgisine 
dayanarak belirttiği gibi, Cephe Hükümeti olaylar 
karşısında tarafsızlığını yitirmiştir. Bunun rejim için, 
demokrasimiz için zararlarım hesaba katmak zorun
dayız. Güvenlik kuvvetlerimizin bir kısmının taraf 
tutmasının gerçekliğini Devlet Başkanından duyma
nın büyük bir anlamı olsa gerektir. 

Bu nedenlerledir ki, Cumhuriyet döneminin en 
çirkin, en tatsız ve en huzursuz günlerini Cephe İk
tidarı döneminde yaşıyoruz. Hergün sokaklarda akı
tılan oluk oluk masum insan kanı bile Cephe İktida
rını ırgalamamaktadır. Neden ırgalamamaktadır? Bu 
kadar çok silâhın hangi olanaklarla nereden sağlan
dığı, bu tedhişçilerin, kanlı şakilerin hangi 
derneklerle ve kurumlarla ilgisi olduğunun ne 
Cephe Hükümetince ve ne de Cumhuriyet Savcıla-
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rınca ele alınmayışı da sosyal bir sorun olarak sü
rüp gitmektedir. 

Demokrasinin özgücü olan bilinçlenmiş demok
ratik kuruluşlar, öğrenciler, aydın ve işçi kesimi üze
rinde, bu silâhlı çetenin baskıları ile devam ettiril
mek istenen, düzenlenmek istenen, tezgâhlanmak is
tenen faşist düzenin de bir amaç olarak ortaya çık
tığı bu çabalardan gözükmektedir. Bu gibi yasa dışı 
tutumlar nedeniyle bugün yurttaşların can güvenli
ği en önemli konu haline gelmiştir. Hele anneler, ba
balar sabahları okula giden çocuklarının evlerine 
ölmeden dönüp dönemeyeceğinin kuşkusu ve acı duy
guları içinde beklemektedirler. Hükümetin bir nu
maralı görevi can güvenliğini sağlamak olsa gerek
tir. 

Bu boşluktan, bu fırsattan faydalanan kurtçu ko
mandolar üniversiteleri ele geçirmek için kanlı olay
ları devam ettirmektedirler. Atatürk ve rejim düş
manlığı bütün hızı ile devam etmektedir. Çağ ve ya
sa dışı sözler, sloganlar temel atma törenlerinde bi
le sürdürülmektedir. Bunun en acı örneğini Sivas'ta 
Dördüncü Demir - Çelik Fabrikasının temelinin atıl
masında görüyoruz. Sayın Erbakan - Bay Türkeş ya
rışarak her türlü yasa dışı, layık anlayış dışı slogan
ları söylemekten geri kalmadılar. Fakat bugünkü Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesinin dörtte bi
ri kadar Devlet bütçesi varken Atatürk'ün Sivas'ta 
kurduğu cer atölyesinden, Devlet Demir Yolları 
fabrikasından, çimento fabrikasından tek söz etme
den, Atatürk'ten tek söz bile etmeden sanayi devri
mini başlattığını, istimlâk yapılmadık bir tarlaya bir 
parça beton koymakla bahsettiler; ama ortaçağdan 
kalma tüm sloganları, yasa dışı, layiklik dışı slogan
ları söylemekten, yarışmaktan geri kalmadılar. EI-
beüeki bunlardan güç alan gençlerde bugün sokak
larda, okullarda aynı şeyi söylüyorlar, aynı şeyi ya
pıyorlar, rejim düşmanlığını devam ettiriyorlar. İba
det yerleri de maalesef bugün bu sloganların altın
dadır. 

Cephe İktidarının hazırladığı ortamda 200 ka
dar genç insan öldükten sonra Sayın Demirel, «Azim
le, şevkle olayları önleyeceklerini» söylerken, Millî 
Eğitim Bakanı «Üniversitelerde meydana gelen olay
ların, kavgaların Cumhuriyete inananlarla inanma
yanlar arasında olduğunu» söylüyor. Fakat daha dün
kü gazetede Sayın Nadir Nadi, «Görüyoruz ki, 
Millî Eğitim Bakanı Cumhuriyete inananlarla inan
mayanları söylerken, Cumhuriyete inanmayanların 
yanında, hatta başında Millî Eğitim Bakanını görme

mek için kör olmak lâzımdır.» diyor. İnananlar 
kim, inanmayanlar kim?.. 

Yuvarlak sözlerle suçlar örtbas edilmekle bu işin 
içinden kurtulunmaz, çıkılmaz. Suçlu kim ortaya çı
karılmalı ve suçlu mutlaka cezasını görmeli. Üni
versite yöneticilerinin bütün olumlu çabalarına rağ
men, Hükümetin ve emniyet kuvvetlerinin olumsuz 
tutumu yüzünden üniversitelerdeki öğretim işi nor
male döndürülememiştir. Zaten, bütün tarihî tecrü
belere göre, üniversiteye tüm polisi de soksak, çatış-
şan ekipler arasında polisin (tarafsız da olsa) etkisi 
yüzde 25'i aşmıyor. Bu bakımdan polis üniversiteye 
sokulmakla bu işler önlenmez. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk 20 dakikanız, bitti; 
süreniz bitmek üzere efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamamlıyo
rum efendim, tamamlıyorum. 

Ülkü Ocaklılar olayları çıkartmakta devam edi
yorlar. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Dok
tor Halit Alp olayların önlenmesi için ayrı görüşteki 
öğrencileri çağırıyor, «Bu işi bitirelim, öğrenime de
vam edelim» diyor; fakat ülkücü gençler maalesef 
katılmıyorlar. 

5 . 11 . 1976 tarihinde Atatürk Üniversitesindeki 
olayın artık öğrencilerden öğretim üyelerine intikâl 
ettiğini görüyoruz. Doçent Doktor Fevzi Ünlü sağ
cıların, kurtçuların saldırısına uğruyor, maalesef ko
maya sokuluyor. 

Aynı gün Adana'da Ziraat Fakültesinde kurtçu
lara yardımcı bazı sivil kişilerin desteğiyle devrimci 
öğrencilere saldırılıyor, yaralananlar, dövülenler olu
yor. 

2 . 11 . 1976 günü öğleden sonra kurtçular İstan
bul Üniversitesine yayhm ateş açarak baskın yapıyor
lar, üniversiteler işgal ediliyor, iş bittikten sonra polis 
gelip çıkardığında yaralılar var; hatta polis müdü
rü yaralı. 

Yine 11 . 30 . 1976 günü İstanbul Teknik Üniver
sitesinin en çok girilip çıkıldığı bir saatta bir binaya 
yerleşen 8-10 kişi çeşitli silâhlarla yaylım ateşi açıyor
lar; 13 yaşında genç bir çocuk ölüyor, 2 öğrenci ya
ralanıyor. Bir çok veliler yerlere yatarak kurtuluyor
lar. 

Aynı gün Ankara'da fakülte ve yüksekokullarda, 
Ege Üniversitesinde( bu 1 günde) kanlı olaylar olu
yor; ama suçlular ortadan kaybolup gidiyorlar. Ay
rıca Ülkü Ocakları Derneklerine mensup kurtçula
rın hâkem oldukları okullara kayıt olacak öğrenci
ler bu derneğe bağış vermezlerse dövülüp, eziyet edi-
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îiyor. okuması engelleniyor. Bu zorbalıklar, yasa dı
şı kanlı olaylar karşısında Cephe İktidarı aczin, ça
resizliğin içinde kıvranmakta ve özgürlüklerin yok 
edilmesine, rejim düşmanlarının meydanlarda at oy
natmasına maalesef olanak hazırlıyor. 

İşte Türkiye'nin bugünkü gerçeği karşısında bü
yük tehlikeleri daha da gerilerde görüyorum ben. 
Eğer, bu işin üzerine, tarafsız bir hükümetteki ada
let duygusunu topluma benimseterek, gençliğe be
nimseterek gitmezsek, bu olayların önlenmesi zor ol
duğu gibi, aynı 1971'den önce, 12 Mart Muhtırasın
dan 17 gün önce haber verdiğimiz gibi, bir tehlike
nin eşiğine doğru adım adım gitmiş oluruz. 

Bu bakımdan elbirliğiyle bu olanakların, öğretim 
olanaklarının mutlaka getirilmesi, ülkede huzurun 
sağlanması, suçluların mutlaka takip edilip, demek
se derneğin kapatılması, suçlularında mutlaka adale
te teslim edilmesi bu işin sonunu getirir. Yoksa bu 
şekildeki ortamda neticeye varamayız. 

Teşekkür eder, ayrıca beni dinlemek lütfunda 
bulunduğunuz için saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

Yarınki 10 Kasım 1976 Çarşamba günü öğleden 
sonra saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı vardır. Yüksek Heyete arz ederim. 

2. — İran Senatosu Başkanı Şerif Eınari'nin, Cum
huriyet Senatosundan bir heyetin İran'ı zivaret etme
sine dair vaki daveti hakkında Başkan!,k tezkiresi. 
(31889) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 
ediyorum. 

Genel Kurula 
İran Senatosu Başkanı Şerif Emari'nisı Cumhuri

yet Senatosundan bir heyetin İran'ı ziyaret etmesine 
ıl&k vaki davetinin Genel Kurulun tasvibine sunul
ması Başkanlık Divanının 9 Kasım 1976 tarih!1' top
lantısında kararlaştırılmıştır. Yüksek tasviplerinize 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkam 

BAŞKAN — Bu davete icabet edilip edilmeme
si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabu* eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Milli Eği
lim Bakanı Ali Naili Erdem'e. Devlet Bakam Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/878) 

BAŞKAN — Üç adet Cumhurbaşkanlığı tezke
resi vardır, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek o!an Miilî Eğitim 

Bakam Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 
vekiüik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

-/. — Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı 
Rıfkı Danışman a, Ulaştırma Bakanı Nahif Mente
şe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/879) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Rıfkı 

Danışman'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına 
Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe'nin vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine arz olu
nur. 

5. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/888) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri ÇağlayangiPin dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Özîürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş okluğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 
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6. — Ankara Üyesi Er gün Ertemin, T. B. M M. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (41274) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdfm ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvek> iliğine seçilmem 

do^ayısıyle İçtüzüğün 17 nci maddesi uyarınca üyesi 
bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonundan istifa 
ediyorum. Gerekli işlemin yapılmasına emirlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
\nkara Üyesi 

Dr. Ergün Ertem 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulun
duğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/57) 

BAŞKAN — Bir Araştırma önergesi var, takdhn 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin işleme konarak, «Türk sporu

nun içinde bulunduğu üzücü durum ve bu duruma düş
mesinin nedenleri ve dünya spor âleminde layik olduğu 
şerefli mevkii alabilmesinin ciddî ve köklü tedbirle
rinin saptanması», maksadiyîe Senato Araştırması açıl
ması na müsaadelerinizi arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Spor, milletlerarası âlemde medenice ve efendice 
bir yarış ve yakınlaşma aracı sayılmaktadır. Millet
lerin ve toplumların bir yerde uygarlık seviyesinin 
simgesi ve ulusal itibarının yükselmesinin aracı ol
maktadır. 

Türk Ulusu, sporcu bir millettir. Asırlar boyu 
«Türk gibi kuvvetli», dedirtebilmiş, Koca Yusuflarm, 
Yaşar Doğuların dünyanın bir ucundan öbür ucuna 
at binip kılıç kullanan bileği bükülmez bahadırla
rın kemiklerini sızlatmaya hakkımız yoktur. 

Toplum yine o toplum, Millet yine o millet... Hat
ta daha da iddiaîi olmanın olanaklarına da sahip.. 
Pek yak m geçmişte takım halinde altın madalya
ları getiren ünlü sporcularımızdan bir kısmı hâlâ 
hayatta... 

O halde, bugünkü gerileme ve hatta oîim^iyat-
üardaki acı ve ağır yenilgiyi bireylere ve topluma 
ma! etmeye hakkımız yoktur... 

Toplumun tüm kesimlerinde görülen ve sorum
suzca sürdürülen lâubalilik ve lâçkalık spor dalın
da da geriliğimizin ve yenilgimizin baş nedenidir. 

A'dan Z'ye kadar idareci tayinlerindeki taraf
girlik ve partizanlık, Spor Bakanlığının göstermelik 
bir Bakanlık olmaktan kurtulamaması sporun millî 
sağlık ve milletlerarası itibar üzerindeki derin ve 
olumlu etkiden habersiz bulunuşu rahatsızlığın baş 
ta gelen illetleridir. Sakat olduğu bilinen sporcula
rı, sırf bazı yârana turistik gezi imkânı vermek için 
olimpiyat takımlarına alıp Amerika yolculuğuna 
çıkarmak, Milliyetçi İktidarın millilik derece ve an
layışlarının elem verici bir kanıtıdır... 

Bu itibarla, Senatomuzun, Türk sporunun gerile
mesi, yenilgilerimiz ve sebepleri üzerine eğilerek, alın
ması gereken ciddî ve köklü tedbirleri saptaması 
zaruret halini almıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun saygı değer üyelerini, 
önergemi kabul edecekleri ümit ve inanciyîe takdim 
ederim. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi 
gereğince işlem görecektir, arz ederim. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öjıer'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma önergesi var, 
arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'de otoriteyi kasıtlı olarak devretmenin 

yarattığı bunalım ortamı, Devleti temelinden sars
maktadır. Bu ortamda, geliştirilen çalınmaların tar
tışması yapılırken, sömürü düzeni tüm hızıyle sür
dürülüyor. 

M. C. Hükümeti bu politik taktikle asıl gerçekleri 
Türk Ulusunun gözünden kaçırmak istemektedir. 

Lâyiklik hiçbir dönemde bu kadar ağır darbe ye
memiştir. İrtica ve soygun hiçbir dönemde bu kadar 
yaşamın anaunsurları haline gelmemiştir. Özellikle 
inşaatı sürdürülen büyük tesislerde, yap.lan yolsuz
luklar ve partizanlıktan başka işçi kıyımına da hiç
bir dönemde bu kadar hız verilmemiştir. 

Afşin - Elbistan termik santralının sürdürülen in
şaatında, tezgâhlanan oyun, bunun en belirgin örne
ğidir. Bu işyerine işçi alımı, çevredeki M.C. yanlısı 

; ağa.arm ve partizanların denetimi altındadır. DİSK'e 
! kayıtlı işçilerle, en azından aîınteri ile geçimini sağ-
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famaktan öteye düşüncesi olmayan işçilere yapılan 
baskı, çekilmez hale gelmiştir. Kiralık silâhlark bas
kınlar yapıldığı dahi görülmüştür. 

İşçi kesimindeki huzursuzluk, tüm bölgeyi te
dirgin etmekte, çevreyi etkileyecek, örneğin, Elbistan 
olayları gibi, olayların tezgahlanmakta olduğu izle
nimini vermektedir. 

Tarafsız, görevini bilen düriist amir ve memurlar, 
çeşitîi nedenlerle işyerinden uzaklaştırılmakta ve ken
dilerinden yana istenen ölçüde hareket edebilecek 
kişilerle kadro donatılmaktadır. Örneğin; Tesis Grup 
yardımcısı, işçi alımlarında Komisyon Başkanı, Te
sis Grup Müdürü bu nedenlerle görevlerinden alın
mış ve idarede çalışan DİSK'e kayıtlı işçiler üzerin
deki baskı yoğunlaştırılmıştır. 

İşyerindeki bu tutum ve davraııışsar şimdiden te
sisin teslim süresini iki yıl geciktirmiş durumdadır. 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sorular ve Genel 
Görüşme», kısmında 14 tane sözlü som vardın fa
kat bu sözlü sorularla ilgili bakanlar salonda mev
cut değildir. Bu itibarla, bu kısımda bulunan sözlü 
sorular gelecek sözlü soru gününe ertelenmiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan; 

Geçen sene de bu konuyu ortaya koymuştum: Par
lamentonun varlığını sürdürebilmesi ve denetini gö
revini yapabilmesi için, her toplantıdan önce, bugün 
sözîü sorular var diye bakanlara hat;r!amıa yap
mak Senato Başkanlığının görevidir. 

Salona bakarak, «Bakanlar yok» diye sözîü soru
ların topunu birden ertelemek suretiyle günder,?? de
ğiştiremezsiniz. Okutacaksınız, hiç olmazsa bakanın 
olmadığı zapta geçecektir. Onun için müsaade eder
seniz bu yolu açmamanızı sizden istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Sayın Tahtakı-
Iıç, sözlü soru müessesesi, İçtüzüğümüzün en mües
sir müesseselerinden birisidir ve maalesef birkaç 
seneden beri tatbikattan kalkmış gibi görünmekledir. 
Bunun, buyurduğunuz sebepler yanında başka bir
çok sebebi vardır. Bunun üzerinde titizlikle durma
yı, yeni seçilen diğer Başkan vekili arkadaşlarımızla 
konuştuk, görüştük; bu meseleyi ve Tüzüğün ihmal 
edilen diğer müesseselerini de yerli yerine oturtma-

Bunun maliyete etkisi, en az J0 50 oranında artacak
tır. Aslında amaç ta budur. Her köşebaşında bir mil
yoner türetmenin bu yollarla gerçekleştirildiğe yıl
lardan beri bilinen bir gerçektir. 10 yıl önce 
200 000 silâhlıdan söz edenlerle bugün 300 000 silâh
lıdan söz edenlerin bir araya gelmeleri raslantı sonu
cu değildir. Yatırımların hangi amaçlarla kullanıldı
ğı, ülke ekonomisinin neyere götürülmek istendiği, 
bu işyerinde yapılacak araştırma ile daim iyi anla
şılacaktır. 

Yukarda açıklanan nedenlerle konu ile ilgili bir 
Senato Araştırması açıhnası için gereğini arz eder, 
saygılar sunarım. 

Adana Senatörü 
Hayri Öner 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 134 ncü maddesi ge
reğince işlem görecektir, arz ederim efendim. 

yi kendimize vazife saydık ve bunu inşallah bu sene 
tatbikata alacağız. 

Bu itibarla, şimdi yeniden okunması, buyurdu
ğunuz gibi söz konusudur; zapta geçmesi bakımın
dan faydalıdır, tatbik ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ar ikan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İsletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

BAŞKAN — Bakan ve som sahibi salonda bu
lunmadıkları için gelecek soru gününe talik edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkanın, İskenderun Demir - Çelik Sana- ' 
yine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 .1^74) 

BAŞKAN — İlgili Bakan yok, Saym Arıkan yok. 
Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

3. — 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 — İlgili Bakan yok. Sayın soru sahi
bi?... Yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

— 46 — 
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4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtf' Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6)59) (Veriliş tarihi: 30 . 6 . 1975) 

BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Sayın soru sahi
bi?.. Buradalar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

5. — 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 Bakan yok. Sayın Çelikbaş?.. 
Buradalar. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Başbakan yok. Sayın Ucuzal?.. Bu
radalar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü orusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Sayın Yıldız?.. Yok
lar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Sayın Beler?.. Yok. 
Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

III. — BAŞKANLİK DİVANININ GEN 

9. — 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 'demleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) ! 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum:. 

Başkanlığa < 

Gndemin 4 ncü bölüm «Tüzük gereğince bir de
fa görüşülecek işîer», faslında «1» numara altında 
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BAŞKAN — Sayın Başbakan yok. Sayın Çelebi?.. 
Buradalar. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan yok. Sayın Tunçka-
nat?.. Buradalar. Soru, gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan ..özlü torusu 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan yok. Sayın Öztürk?.. 
Yoklar. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatom Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Sayın ÇeKkbaş?.. 
Buradalar. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, «TRT Genel Müdürü» ne dair. Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73\ (Gündeme 
giriş tarihi : 2 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Bakan yok. Sayın Yıldız?.. 

Yokiar. soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 
.14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi: 9 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Bakan yok. Sayın Öztürk?.. 
Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

bulunan önergemizin geçerliliği geçtiği için geri alı
yoruz. 

Gereğini arz ederim. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Suphi Gürsoytrak Özer Derbil 

BAŞKAN — Okunan önerge, bu Araştırma öner
gesine mütedairdir. Gündemden çıkarılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?... Etme
yenler... Kabu! edilmiştir. 
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ger bir iş yapıhnadi. İşkenceler için o dönemde.. Sa
dece, işkence, işkence edenlerin yanında kâr kaldı. 

Şimdi aynı durumun yeniden başladığını gö üyo-
raz. Yine güvenlik kuvvetlerinin eline düşen her yurt
taşa işkence yaptığı, çirkin fiiller uyguladığı, hatta 
bir kısmını işkence yaparak öldürdüğü söylenmek
tedir. 

Şahsen gördüklerimiz bir yana, okuduğumuz ga
zete, dergi, biîdiri, kitap ve mektup bilgilerine, gör
gü tanıklarına bakılır se durura 12 Mart döneminden 
b:raz daha ağır, biraz daha ciddidir. 

Ciddîdir, çünkü işkence ve ölümlere varan ey
lemlere Hükümetin adı karışmaktadır. 

12 Mart döneminde işkencenin işareti Meclis kür
sülerinden verilmişti. Şimdi Hükümetten verilmekte
dir. İşkence yapanlara, yaptıranlara Hükümet göz 
yummaktadır. İşkencecileri korumakta ve kollamak
tadır. 

Bunun en çirkin, en korkunç örneğini Malatya' 
da verdi Hükümet.. Gençleri ödürenîere, ölüleri leş 
gibi ayaklarından tutarak süs üyelilere, başını, kolunu 
gövdeden ayıranlara ve en iğrenç işlemleri yapanlara 
ikramiye vermiştir bu Hükümet. Böylece suçların 
en ağırım, en korkuncunu işleyenlere Hüküme' des
tek olmaktadır. Suçu teşvik ve talırik etmektedir. 
Bundan yüz bulanlar aylarca, bir terör havası es-
tlrmiştir Malatya'da. İlgililer susmuştur, savcılar sus
muştur bu terör içinde. Birçok insan ıstırap çekmiş
tir ve çekmektedir. 

Bunların tüm nedenlerini öğreneceğiz. 

Dünyanın hiçbir yerinde, demokratik hiçbir ül
kede adam öldürenlere, ölüleri sürükleyenlere, işken
ce yapanlara, insan onuru ile oynayanlara ödül veril
diği görülmemiştir. 

10.— Cumhuriyet Senatom Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapımı insaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (W!24) 

BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Önerge sahibi?.. 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ilgili Bakanın bulunmasına lüzum var mı?.. 

BAŞKAN — Tüzüğümüz gereğince lüzum var; 
ama tatbikatımız gereğince yok. Bu itibarla onu bah
setmeye mecburum. Çünkü Tüzüğümüzde bakan iba
resi de mevcut. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve SuUanhamam' 
da vukuhulan yangınlar hakknda Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — İlgili Bakan yok. Önerge sahibi?.. 
Yok. Gelecek birleşime ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bakan yok. Sayın Ünsai bura
dalar. 

Sayın t)^sal önergeyi okutayım mı, yoksa kendi
niz izahat verir misiniz?.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Okunsun efen
dim. 

BAŞKAN — Daha önce okunmuş olmasına rağ
men aradan uzun bir zaman geçtiği için üyelerin ha
tırlaması bakımından okutuyorum efendim:. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son günlerde işkence yapılanların sesi, yeniden 

yükselmeye başladı. Hemen her gün gazete ve dergi
lerde, işkence yapılan bir yurttaşımızın sesini duyu
yoruz. 12 Mart döneminin utanç verici izi silinme
den, işkence sesinin yeniden duyulması, üzerinde du
rulması gereken önemli bir konudur. 

12 Mart döneminde işkence yapılanların sesi dün
yanın hemen her yanında, duyulduğu halde, biz'ie et
kisini gösteremedi. Yönetimi o dönemde elinde bulun
duranlar, işkence seslerine, kulaklarını tıkadı ve iş
kence iddialarını yalanlama yarışma girdiler. İşken
ce, yapılanların görünen durumuna, sakat kalan organ
larına ve eldeki tüm kanıtlara rağmen iş, örtbas edil
di. 

İş bununla da kalmadı hepimizin bildiği bir afla 
noktalandı. Yeniden yazmaya üzerinde durmaya de-

Filralerde biîe görülmeyen bir dıam yaşanmakta
dır ülkemizde, 

Erzincan'da içeri alman 7 liseli gence sarkıntılık 
yapıldığı yayınlarda yer almaktadır. Böylesine çir
kin, böylesine ağır bir iddia karşısında kimse susa-
maz ve güvenlik kuvvetleri denetimsiz kalamaz. 

12 Mart döneminin sakatlarına günbe gün yeni
leri eklenmektedir. O dönemden sağ ve sağlam çıkan
lar bir CAiruna getirilip, içeri tıkılıyor ve işkence 
testlerine tutuluyor. 

Konuyu özetlersek, Türkiye'de işkence edilerek 
öldürülen, sakat bırakılan, en hayatî organlarım kay
beden pek çok insan vardır. Ama bunları bu hale 
düşürenlerden, işkence yapaklardan suçlanan, ceza 
verilen kimse yoktur. 
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Bu sonucu çok iddialı olarak ortaya koyuyorum. 
Bunun hesabını başta Hükümet vermelidir. İşkence 
yapaıslar ve yaptıranlar vermelidir ve bu utanç veri
ci durumun üstündeki perde mutlaka kaldırılmalıdır. 
Bu Yüce Senato içm kaçınılmaz bir görevdir. 

Bunun için, 12 Mart dönemini de kapsamak üze
re Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad
desi uyarınca işkence konusunda bir Cumhuriyet Se
natosu Araştırması yapılmasını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Niyazi Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Divan 

sayın senatörler; 
İşkence ile ilgili araştırma önergemi 12 Mart 1976 

içinde verdim. O günlerde Avukat Hüseyin Gökçe-
aslan Erzincan'da ilginç bir dava açmıştı. Dava di
lekçesinde düşün suçlusu sayılan 7 liseli gence işken
ce edildiği, bunlardan bazılarına işkence sırasında cin
sel sarkıntılık yapıldığı yazılıyordu. 

Yine aynı günler Malatya, İstanbul, Tunceli, Ga-
itiantep, Adana, Ankara ve daha birçok yerden işkence 

ile ilgili çok ilginç, ilginç olduğu kadar korkunç ha
berler geliyordu. Hemen her gün, yurdun bir köşe
sinden bir irkence sesi geliyor, hemen her gün işken
ce ile ilgili gazetelerde bir haber ve bir resim yer alı
yordu. Bugün de bu haberler kesilmiş değildir. Her 
gün utanç verici bir olay resmi ile raporuyla tüm 
görüntüsüyle gözler önüne sergilenmektedir. Bu du
yulanlar, çeşitli yollarla sergilenenler binde bir ka
bilinden olanlardır. Duyulmadan, duyurulmadan ya
pılan işkencenin sayısı Türkiye'de akıllara durgunluk 
verecek düzeydedir. 

Bugün Devlet Güvenlik Kuvvetlerinin eline dü
şüp de hakaret görmeyen, işkence edilmeyen yok de
necek kadar azdır. Zabıta kuvvetleri bir zulüm ma
kinesi gibi iktidarın elinde işlemektedir. 12 Mart dö
neminde yaptıkları yanma kâr kalanlar yeniden işba
şına gelince işi, daha da ilerlettiler, daha ustaca ve 
daha korkusuzca yapmaya başladılar. İşkence ihti
sas işi oldu. Türkiye'de işkence ustaları yetişti. Bu
gün böyle bir ortamın içindeyiz. 

Şimdi sizlere elimdeki çeşitli belgelerden bir de
met bilgi sunacağım. Bunlar içinde resmî yazs, fo
toğraf, resmî doktor raporlan, savcı ve yargıçlarca 
alınmış ffadeler ve işkence görenlerin konuşmaları 
vardır. Hepsi imzalı, adresli ve kanıtlıdır. 
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Belge : 1. — Yazı başlığı, «Karakolda işkence 
var.» 

Gaziantep'te mahkeme başkâtibi işkence ile koma
ya sokuldu. Başkâtibin görünen resminde sağ gözü 
şişmiş ve kapanmıştır. Resmi ve kapanan gözü. 

Belge : 2. — Yazı başlığı; «Zonguldak karakol
larında üç gün içinde 6 kişi dayak yedi.» 

Görünen resminde sırtta siyahlıklar, şişlikler ve 
ekimoz izleri. Gerek göğüste, gerek sırta görünen 
siyahlık, şişlik ve ekimoz izleri. 

Belge : 3. — Yazı başlığı; «İşkenceciler işba
şında.» 

Fotoğrafta eler, ayaklar şiş; yer yer yanık. Bu
nunla ilgili doktor raporunda Hasan Aksu'nun ya
pılan muayenesinde sağ ayak başparmağında yeni sö
külmüş tırnağın yeri. Sağ ve sol ayak parmakların
da ve tabanda maddî ekimoz. Her iki ayak bileği 
ön yüzde maddî yara. Sağ ayak tabanında (sigara 
olması muhtemel) yanık yarası. Rapor, Kadıköy Ad
lî Tabipliğince verilmiştir. Raporda adı geçen Hasan 
Aksu'nun ifadesinden size bir kesit veriyorum: 

«Beni minibüse koyduktan sonra Fikirtepe'deki 
bir eve götürdüler. Orada Dursun Koçyiğit isminde 
birini tutukladılar. Daha sonra bizi Gayrettepe'deki 
1 nci Şubeye götürdüler. Beni ve Dursun Koçyiğit'i 
fasılasız sabaha kadar dövdüler. Falakaya yatırmak, 
kafamızı duvarlara vurmak, el ve ayaklarımızı so
palamak, elektrik şoku vermek gibi maddî ve mane
vî her türlü işkenceyi denediler. 

Benimle birlikte işkence edilen Dursun Koçyiğit'i 
ertesi gün ifadeye götürdüler. Bir daha dönmedi, ha
yatından endişe ediyorum.» 

Hasan Aksu yanık ellerini ve ayaklarım fotoğ
rafta göstererek saptatmıştır buraya. 

Belge : 4. — Yazı başlığı, «Görülmemiş bir vah
şet daha.» 

Fotoğraf altında «Kocaeli yurdunda bir öğrenci
ye yapılan işkence» yazılıyor. Fotoğraf görüntüsünde 
öğrencinin her iki gözü şişmiş, morarmış ve tama
men kapanmıştır. Yüz ve dudaklarda şişler, patla
malar ve ekimoz izleri vardır. Gayet belirgin biçim
de iki göz şişmiş ve yüzde morluklar, şişlikler görül
mektedir. 

Belge : 5. — Yazı başlığı, «Doğuayazıt'ta jan
darmanın işkence yaptığı ileri sürüldü.» 

Fotoğrafta gösterilen sağ kalçanın şiştiği ve mo-
rardiğı görülüyor. Çok belirgin biçimde kalçasını 
gösteren vatandaşın, kalçasının şiştiği ve siyahlaştığı 
fotoğrafta görülmektedir. 
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Belge : 6. — Yazı başlığı, «Tahir Çiçekçi göz al
tında kaldığı sürece işkence gördüğünü açıkladı.» 

Tahir Çiçekçi'nin vücudundaki işkence izlerinin 
tıbbî tedaviye uymak üzere 8 günde iyi olacağı ra
pora bağlanmıştır. Aynı haberin bir başka bölümünde 
Fehmi Gökçe, «Tekrar hücreye getirildim. Sonra 
Şişli Çocuk Hastanesine gittik. Orada kafamdaki 
yırtıkları diktiler. Tatanoz iğnesi yaptılar. Doktorlar 
salam, sucuk, peynir yemeyeceksin dediler. Bu sözü 
duyduktan sonra hücrede her gün salam, sucuk ve 
peynir vermeye başladılar.» 

Belge : 7. — Yazı başlığı, «Polis operasyonunda 
2 sanığm ifadesi işkence ile alındı.» 

Bu haberin Kadıköy Adlî Tabipliğince düzenle
nen 30 . 7 . 1976 gün ve 3034 sayılı raporunda Se
dat Akay'ın etkisinde kaldığı trayma ve ilişik rapor
da belirtilen bulgular, kişinin 15 gün iş ve gücüne en
gel olarak tıbbî tedaviye uyarak 25 günde iyi olaca
ğı yazılmaktadır. Adlî tabip mütehassıs doktor Me
tin Bulut'un imzasını taşıyan raporun içeriği şöyle
dir: Sedat Akay'm sol 7 nci, 8 ve 9 ncu kaburga ke
miklerinde (angulasında) kırık, sol ayak tabanı ve 
başparmak alt kısmında hafif ekimoz. Sol ayak 1/2 
ön ortada sıyrık. Sağ kulak arkasında noktavî sıyrık. 

Sağ pazu üst ve dışta 7 cm'Iik kabukları dökülmüş 
yara izi. Sağ ön kol dışta 5X'»lik ve 2Xl'Iik mad
dî sıyrık olarak belirlenmiştir. 

Belge : 8. — Yazı başlığı, «12 Mart döneminden 
eksilen bir şey yok.» 

Resim altında iki sanık poliste yapılan işkenceyi 
anlattı dedikten sonra «Falakadan sonra bizi çırıl
çıplak soyup elektrik iskemlesine sımsıkı bağladılar,» 
yazılıdır. Ayak altında sigara izleri, yara, şişlik gö
rünen Yılmaz Er de şöyle diyor: «Bu işkenceler 12 
gün sürdü iki gün ara verdikten sonra 14 ncü gün 
savcılığa götürdüler.» Resimleri ve görüntüleri bura
da. 

Beîge 9. — Yazı başlığı; «Bir baba, oğlunu polis
ler dövünce, o da pencereden aşağı atladı» 

Pencereden kendini atan İdris Kaleli kaldırıldığı 
hastanede ölmüştür. Ölmeden önce savcı yardımcısı
na verdiği ifadede; «polisler beni dövdü, ikinci kez 
döverler diye kaçmak istedim» demiştir. 

Belge 10. — Yazı başlığı, «Suruç'ta 35 kişi göz 
altına alındı» 

Resimde, her iki kişinin de sırtında pek çok sopa 
izleri, şişlik ve siyahlıklar görülmektedir. 

Belge 11. — Yazı başlığı, «Ankara Garnizon Ko
mutanı, polisler asker kişileri karakollarda dövüyor» 
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Haberle ilgili yazıda Ankara Garnizon ve 4 ncü 
Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Fazıl Polat 
ilgililere yazdığı yazıda şöyle demektedir : «İlgi C. 
yazıda belirtildiği gibi Hava İndirme Komutanlığın
dan bir üsteğmen 11 Ocak 1976 günü subay olduğu 
bilindiği halde polis karakoluna götürülmüş ve em
niyet kuvvetlerinin müessir fiiline maruz kalmıştır.» 

Belge 12. — Yazı başlığı, «Suçsuzluğu ispat edi
linceye kadar saatlerce dayak yedi.» 

Resimde, sırttaki dayak izleri, şişlikler ve yara 
bereler görülmektedir. Mustafa San adındaki bu va
tandaş «Beyazıt Karakolunda polisler beni ıslatıp ıs
latıp dövdüler. Devamlı itiraf et, itiraf et diyorlardı; 
ama neyi itiraf edeceğimi bilmiyordum. Sonunda 
suçsuz olduğum anlaşılınca, özür dileriz delikanlı, 
bir yanlışlık oldu dediler ve beni bıraktılar.» 

Belge 13. — Yazı başlığı, «Bir genç kız mahke
mede haykırdı; kardeşimi karakolda döve döve öl
dürdüler.» 

Cahit Şenyüz ismindeki genç götürüldüğü kara
koldan hastaneye kaldırılmış ve orada ölmüştür. Bu 
konuda polis şöyle demektedir: «Fazla alkol almıştı. 
kendisini hastaneye sevk ettik, orada ölmüş.» Halbu
ki, Şenyüz'ü karakolda polislerin döverek ölecek du
ruma getirdiğini savcılık saptamıştır. 

Üniversite profesörlerinden üç kişilik bir heyet 
Şenyüz'ün ölümüne bir darbenin neden olduğu; morg 
raporunda ise, ilgilinin yaygın beyin kanamasından 
öldüğü yazılmaktadır. 

Belge 14. — Alp Pamiroğlu, «Günlerce sonra 
sevk edildiğim adlî tabiplik, ellerim ve ayaklarımda
ki ekimoz, şişlik yara ve bereleri tespit ederek rapo
runda belirtti,» demektedir. 

Belge 15. — Abuzar Karaman, «Bütün bu dayak 
ve işkenceler tam 13 gün sürdü. Hâlâ karaciğer ve 
akciğerimden rahatsızlık çekiyorum. Vücudumun 
çeşitli yerlerinde, işkencenin izlerini taşıyorum.» 

Belge 16. — Mehmet Koç, [Tutuklanmam sıra
sında polis, telsizle (ismi tutmuyor; ama eşkâli tutu
yor) «evinde sol kitaplar bulundu» dedi ve Malatya 
olaylarında yataklık yaptığım iddiası ile beni işken
ceye tabi tuttular. İşkence sırasında «Sendikacısın, 
alevisin öyle mi? Hasanla bir araya gelip konuşman 
hücrede olduğunu gösterir» dediler ve bıyıklarımı 
tek tek yoldular. Bunun yanında beni en çok etkile
yen konu; emniyet kuvvetlerinde öldürülen üç gen
cin durumunu gören, yerlerde sürüklenmesine daya
namayan bir ihtiyar, emniyet kuvvetlerinin yüzüne 
tükürdü. Onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Sonra da 
ne oldu bilmem.] 
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Belge 17. — Hasan Koç, [Abuzar Karaümau'm 
yüzü, gözü şişti; ayakta duramıyordu. Devamlı dok
tora şevkini istiyordu. Benim Eğitim Enstitüsü öğ
rencisi olduğumu öğrenince, demek öğretmen olacak
tın; öğretmen olup kendin gibi çocukları komünist 
yapacaktın, dediler ve sizin hepinizi temizleyeceğiz 
komünistler diyerek, işkencelerin her türlüsünü de
nemeye başladılar. Bir ara yanımıza Malatya Ülkü-
bir Başkanın: getirdiler. O sırada vali de orada idi. 
Beni görünce «Seni bu duruma niye getirdiler» diye 
sordu. Ben de, «Bazı suçları kabul etmemi istiyorlar» 
dedim. «O halde sen de kabul et söylediklerini» di
ye yanıtladı vali beni.] 

Belge 18. — Atillâ Karabey, [Sorgumda «Alevî 
misin, komünîst mi?» diye sordular, bana. «Alevi
yim» deyince, «Belli pis komünist» dedi ve işkence
ye başladılar. Bir ara çırılçıplak soyup tecavüze yel
tendiler. Kalorifer kazanman yanına götürüp yakma 
tehdidinde bulundular. Bu işlem tam 25 gün sürdü. 
Doktora ancak bundan sonra gönderildim.] 

Belge 19. — Mustafa Karaca, «Bana gizli örgüte 
dahil olduğumu söyletmek istediler, çeşitli işkence
lerden sonra 5 - 6 kişi bana tecavüze yeltendi. Bir 
ara makatıma cop sokmak istediler. 13 gün kaldım 
işkence altında.» 

Belge 20. — Cafer Özgüm, «Gizli örgütte olup 
olmadığımı sordular. Kalorifer kazanına sokmayı 
denediler; çırılçıplak soyarak tecavüze yeltendiler ve 
kıçıma cop soktular. Bir ara gidin karısını getirin, 
önünde onu soyalını, o zaman konuşur, dediler.» ve 
yazdırdıkları tutanağı zorla bana imzalattılar. 

Belge 21. — Abuzer İnanmaz, [Diyarbakırlı polis 
Selim beni görünce «Vatan hainleri kültleri ayaklan
dırıp kurt devleti kurduracaksınız» dedi ve beni yum
ruklamaya başladı.] 

Belge 22. — Tacim Yaylagil, «İşkence 13 gün sür
dü. Bıyık yolmadan, tırnak çekmeden tutun, cop sok
maya kadar denediler bende. Öğretmen olduğum için 
daha fazla ezdiler beni. Sonra altında 25 Ocak yazılı 
bir tutanağı imzalattırılıp bıraktılar yakamı.» 

Belge 23. — Cemal özdemir, «Sırtıma binme, pan
tolonumu sıyırma, kısacası iğrenç her fiili denediler 
bende. Bir ara burnum kanadı, üzerlerine kan sıçra
dı diye bayıltıncaya kadar sopaladılar, beni. Bir ara 
yaralı polis memurunun kardeşini yanıma getirdiler 
aynı işkenceleri ona denettiler : Al öcünü şu komü
nistlerden dediler ve 20 gün sonra doktora çıkarıl
dım.» 

I Belge 24. — Abbas Özdemir, «TÖB - DER'e ka
yıtlı olup olmadığımı sordular ve işkencenin her tür
lüsünü denediler bende Teyzen oğluna söyle, o da ka
bul etsin senin söylediklerini, deyip bıraktılar beni.» 

Belge 25. — Halife Özer, «Alt kattaki bodruma 
inince, on kadar insan yerlerde sürünüyordu, hiçbiri 
ayakta duramıyordu. Bir gün sonra ben de aynı du
ruma geldim. Elâzığ'da yakalanan köylüm Abbas Sa-
yar'ın kabul ettiği ifadeyi, benim de söylemem ve ka
bul etmem isteniyordu. İşkenceye dayanamadım, ka
bul ettim.» 

Belge 26. — Kalender Aktaş, «23 . 1 . 1976 günü 
beni köyümden aldılar. İlk defa hangi partiden oldu
ğumu sordular, C. H, P.'den olduğumu söyledim. Vay 
anasını, deyip bir küfür bastılar. Demek sen de ko
münistlerdensin, dedikten sonra sille tokat vurma baş
ladı. Beylerderesine götürdüler, orada bıyıklarımı yol
dular, sonra Hükümet binasının altına getirdiler. Ba
yılmışım, ayıldığımda başımı sanlı buldum.» 

I Belge 27. — İbrahim Keçeli, [Emniyet binasının 
bodrum katına indirildiğimde içeride eli yüzü şiş, yara 
bere içinde bir sürü insan vardı. Bunları tanıyıp ta
nımadığımı sordular. Tanımadığımı söyledim. İçlerin
den birini sürükleyerek ışığın altına getirdiler, bu be
nim okul arkadaşım Attilla Karabay idi. «Bunu tanı
yorum» deyince bizi başka bir odaya aldılar. Alevî 

I olup olmadığımı sordular, «Sünnîyim» dedim. He
kimhan'da bir hücre kurduğumuz iddia ediliyordu. 
Bıyıklarımın yolunmasından tutun, her işkenceyi de
nediler ve istedikleri tutanağı bana imzalattılar.] 

Belge 28. — Cuma Göbelli, [«Hasan Basri Tınaz-
I tepe'yi tanıyor musun?» diye sordular. «Tanıyorum, 
I köylümdür, iyi bir insandır, mühendistir.» deyince he-
I men üzerime çullandılar. Ayıldığını zaman, «Bunu da 
I diğer komünistlerin yanına götürün.» dediler. İkinci 
I bir defa çağırıldığım zaman, Hasan Basri'yi köyü-
I müzden başka kimlerin daha tanıdığını sordular. «Her-
I kes tanır.» dedim ve bir kaç isim verdim. Bunlardan 
I Öğretmen Abbas Özdemir, lise mezunu Halife Özer 
I ve Elâzığ'da evinde kaldığım Cuma Göbelli'yi getir-
I diler. Hazırladıkları tutanağı bize zorla imza ettirdi

ler».] 
I Sayın senatörler; 

Bu örneklerin binîercesini vermek mümkündür. 
I Şu anda bunların imzalı, fotoğraflı, raporlu, resim-
I li, yazılı belgeleri elimdedir. Mesele tartışılmayacak 

kadar açık, kesin ortadadır; ama buna rağmen işken-
I cenin varlığı, yapılıp yapılmadığı aramızda tartışma 
I konusudur. 
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İşkencenin tarihi eskidir, yeni değildir. Yaşamının 
her döneminde insanlık az çok bundan payını almış
tır. Ama, uygarlık çağında kendisine savaş açılan, 
karşı çıkılan konulardan biri budur. Bırakınız insa
na, hiçbir canlıya işkence yapılmasını uygarlık ka
bul etmez. İşkencenin varlığı bize, Türkiye'ye Cum
huriyet gelse de uygarlığın henüz gelmediğini kanıt
lamaktadır. 

12 Mart döneminde Cumhuriyet kıyıcıları, uygar-
hk düşmanları el ele vererek işkenceyi teşvik ettiler, 
işkence yapmayı ve yaptırmayı bir nevi o günlerin 
kaçjnıîmaz koşulu saydılar. İçten ve dıştan işkence
ye karşs yapılan tepkilere kulaklarım tıkadılar. Tıka
makla da kalmadılar, yalanlama yarışına girdiler ve 
işin üstüne temiz bir sünger çektiler. Halbuki, o gün
lerde uluslararası mahkemelerde 1945 yıllarının Nazi 
suçlularının hesabı soruluyordu. O günlerden arta 
kalan işkenceciler tek tek yargıç önüne çıkarılıyordu. 
Onlar bir savaş olasılığı içinde yaptıkları işkencenin 
hesabini verirken, bizde Cumhuriyet düzeni içinde ve 
o tarihten 30 yıl sonra yapılan işkencelerin üzeri ka
patılıyordu. 

lîsl böyle olunca, durum bugün yeniden başladı. 
İşkenceyi ihtisas haline getirenler, ayakta kalabil
melerinin koşulu sayanlar işbaşına gelince durum ye
niden başladı. Saydığım örneklerde görüyorsunuz; sar
kıntılıktan tırnak sökmeye, bıyık yolmaya, elektrik 
vermeye ve öldürmeye kadar işkencenin her türlüsü 
deneniyor vatandaşlar üzerinde. 

Neden yapılıyor bütün bunlar?.. Yapılmıyorsa bu 
fotoğraflar, raporlar, resmî yazılar, ifadeler ve orta
da gezen sakatlar nedir? 

Evet sayın senatörler; bu soruları senatör olarak, 
Senato olarak yanıtlamamız gerekir. 

Benim burada örnekleri çoğaltmama, belgeleme
me gerek yoktur. İşkence olayları kitap olmuştur Tür
kiye'de, kitap olmuştur. Hepsi isim isim, yer yer, ka
nıt kanıt dökülmüştür ortaya. O halde, bu insanlık 
dışı davranışa bizden ilk tepki neden gelmemektedir? 
Uluslararası demokratik kuruluşlar Hükümete çağrı 
yaparken, biz neden yapmıyoruz Senato olarak, ne
den, ne oluyor bunlar demiyoruz? 

İşkence, işkence edenin yanına kâr kalmaktadır 
Türkiye'de. Dün olduğu gibi, bugün de Hükümet bu 
olayların üzerinde durma yerine âdeta teşvik etmek
tedir. Malatya'da, Gaziantep'te, Zeyîinburnu'nda ça
ğın en iğrenç cinayetleri Hükümet eliyle işlenmiştir, 
Hükümet, cinayet işleyenleri ödüllendirmiştir. Vatan

daşların kanı para olmuştur Malatya'da. Ölüleri ayak
larından tutarak sürükleyenler, başlarını taştan taşa 
çalarak gövdelerinden ayıranlar ikramiye almıştır 
1976 Türkiye'sinde... 

ORHAN KOR (İzmir) — Yalnız polis ölsün, on
lar ölmesin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Özgürlükçü de
mokrasi bu mudur beyler?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sus be, kafan 
almaz senin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin, 
rica edeceğim. 

Sayın Feyyat, siz de müdahale etmeyin. Ben mü
dahale etlim efendim, siz ayrıca etmeyin, ortalık ka
rışmasın. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın senatörler; 
Şu çizdiğim tablodan ben, utanmak bir yana, eğer 

şey etmesem 1976 Türkiye'sinin Cumhuriyet Senato
sunda ağlayacağım. 

En iğrenç fiillerin belgeleri, resimleri ortaya ko
nuyor, «Bunlar yapılıyor» deniyor; tartışma konusu
dur. Bu, polis ölmesi, genç ölmesi konusu değildir. 
Onun için bu konular üzerinde elimizi şakağımıza 
koyup, devreyi tamamlayıp biraz düşünmemiz gere-
k?r. Birbirimize lâf atmanın gereği yoktur. 

ORHAN KOR (İzmir) — Polisler için konuş
muyor... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir kulübedeki 
iki gencin üzerine Ordu sevkeden Hükümet, olayları 
büyüterek, olduğundan başka göstererek, bir komü
nistlik öcüsü ile halkı korkutarak bunları yapmakta
dır. Olayları bizzat Hükümetin kendisi şu anda tez
gahlamaktadır. 

Bir yılda polislere, emniyet görevlilerine hangi 
kaynaklardan ve ne kadar para ödendiğini, hangi ad
larla ikramiyeler dağıtıldığını öğrenmelisiniz sayın se
natörler. 

İşçilerin sırtına jiletle «MHP» yazılan bir dönem 
yaşıyoruz. Sırtına jiletle «MHP» yazslan, öldü diye 
Ziraat Fakültesi bahçesine bırakılan Et ve Balık Ku
rumu işçisi korkusundan, beni böyle yaptılar diyemi
yor bu ortamda. 

O halde, konunun üzerine gitmenizi diliyorum. 
Sizlere ve Yüce Senato topluluğuna bu konunun üs
tesinden gelme düşer. İşkence iddiası aydınlığa çıka
rılmalıdır. Tüm dünya aydınlan bizden bunu bekli
yor. 
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önergemi desteklemenizi diler, hepinize saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından aîkışiar.) 

BAŞKAN — Tüzüğümüz gereğince ilgili Baka
nın da konuşması gerekmekte ise de, ilgili Bakan 
bulunmadığı için bu kadarhkla kifayet olunarak oy
lamaya arz edeceğim. Yalnız, Sayra Feyyat'ın bir öner
gesi var : 

«Sayın Niyazi Unsal tarafından istenen (10140) 
sayılı Araştırma önergesi üzerine komisyon seçimin
den evvel zaman bakımından kapsamının belirlen
mesini arz ederim.» demektedir. 

Sayın Feyyat, İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesi 
müddeti koymuştur. Bu müddet iki aydır. İki ayda 
tamamlanmadığı takdirde Yüksek Heyet bu müddeti 
uzatabilir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka
mın, onu arz etmedim. Belki anlaşılmamıştır, özür 
dilerim. Sayın Ünsaî'ın önergesindeki işkence olay
ları o zamana münhasır değil, bugün de devam etmek

tedir. Binaenaleyh, bugünü de kapsaması kendileri 
tarafından da önerildi. Ben de... (C. H. P. sıraların
dan «Önergeni geri al, aynı oluyor.» sesleri) Bu du
rum ifade edildiği için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Niyazi Ünsaî'ın vermiş olduğu Araştırma 

Önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

Efendim, ihtilâf var sayımda, lütfen, kabul eden
ler ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler... 

Rica edeceğim efendim, yenileyeceğim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efen-? 
d İm ( C H P sıralarından alkışlar!.) 

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

BAŞKAN — Sayın Özer?.. Yok. İlgili Bakan?.. 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyo
nu Başkanlık tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/162; C. Sena
tosu : 1/446) (S. Sayısı : 612) (1) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, Ko

misyon Brşkanî, Sözcüsü, üyeleri AET toplantısında 
bulunuyorlar. 

BAŞKAN — Geldiler. 
Hükümet temsilcisi var mı efendim?.. 
Dışişleri Bakanım, Sosyal İşler Dairesi Reis Ve

kili Metin Sirman temsil edecektir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za PTZ ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, Birinci Görüşmesi Yapılacak İşler kıs

mında bulunan İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayılı 

(1) 612 S .Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
ni arz ve teklif edenin. 

Komisyon Başkanı 
Kâmran İnan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, söz istedim. 

BAŞKAN — Bir daldka efendim, daha müzake
reye başlamadık. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Önergenin 
aleyhinde söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Ne zaman istediniz beyefendi? Bey
efendi görmedik, kusura bakmayın. Hiddetleniyorsu
nuz; söz istediğinizin farkında değilim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Kürsüye vur
mak âdetim değildir, elimi koydum. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, oylama
ya geçtim. Özür diliyorum. Yeni, farkına varsam niye 
söz vermeyeyim, söz vermemek için bir sebep var mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Var ta
biî, geçiştirmek. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Yıllarca kal
mış, şimdi ivedili. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Demek 
ki var, geçiştirmek. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Var 

efendim var, geçiştirmek. 
BAŞKAN — Beyefendi istirham ediyorum. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Saym Müezzinoğîu. 
Yalnız, Sayın Müezzinoğîu, bir usulümüz var; 

Grup Başkanveküiniz... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yazıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİYA MÜEZZİN-
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

İstihdam poîitîkasıyle ilgili 122 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı hakkındaki Grupumuzun görüşünü arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu sözleşme, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının 1964 yılı Mayıs ayında Cenev
re'de yaptığı 48 nci Milletlerarası Çalışma Konfe
ransında kabul edilmiştir. Tasanda verilen bilgiye gö
re, 1974 yılına kadar bu Sözleşmenin 40 üye tara
fından onaylandığı anlaşılmaktadır. O tarihten bu ya
na iki yıl daha geçmiş olduğuna göre, şimdi onayla
yan ülkelerin sayısının daha da artmış olduğunu sa
nıyorum. 

Sözleşme; Philsdelphia Beyannamesi, Milletlerara
sı Çahşnıa Teşkilâtı statüsü ve nihayet Birleşmiş Mil
letler İnsan Haklan Beyannamesi gibi milletlerarası 
belgelere dayanarak üye ülkeler arasında ortak bir 
istihdam politikası saptanmasını amaçlamaktadır. Bu 
amaçla Sözleşmede ekonomik kalkınmanın ve geliş
menin teşvik edilmesi, hayat seviyesinin yükseltilme
si, işgücü ihtiyacını karşılayacak, işsizliği önleyecek bir 
üsıihdam politikasının benimsenmesi ve uygulamasının 
kabul edilmesi öngörülmüştür. 

Bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önem
li sorunlardan birinin işsizlik olduğunu biliyoruz. So
runun önemini belirtmek için bugün yalnız Üçüncü 
Dünya Ülkelerinde mevcut işsizlerin sayısının 100 mil
yonu aştığını söylemek sanıyoruz ki yetecektir. 

Önemli olan bir başka nokta da şudur ki; petrol 
fiyatlarının artırılmasından sonra, evvelce yalnız ge
lişme yolunda olan ülkelerde görülen işsizlik, bu ar

tışın beraberinde getirdiği bunalım sonucunda sanayi
leşmiş ülkelerce de önemli bir sorun haline gelmiş 
bulunmaktadır. Yalnız şu ayinim yapmak gerekir ki; 
sanayileşmiş ülkelerde bugün gördüğümüz işsizlik du
rumu geçici olduğu halde ve ilgili ülkelerin bunu ön
lemek için akkklan tedbirlere paralel olarak giderek 
azalacağı anlaşıldığı halde, gelişme yolundaki ülkeler
de bu sorun daha köklü bir durum arz etmekle ve an
cak bu ülkelerin gelişmelerine paralel olarak uzun 
bir süre içinde çözümlenebileceği ortaya çıkmaktadar. 
İşsizlik sorununun ülkemiz açısından da en önemli 
soranlardan biri olduğunu burads aynca belirtmekte 
yarar olduğunu sanıyorum. 

1975 yılı sonunda ülkemizde mevcut işsizlerin sa
yısının 2 milyon dolaylarında olduğu 1976 malî yıh 
Bütçesinin müzakeresi sırasında Hükümet yetkilileri 
tarafından burada ifade edilmiştir. Kalkınma Planı
mız bu soranım çözümlenmesi için bir seri tedbirler 
öngördüğü halde, bu tedbirlerin yerine getirilmeme
si nedeni ile plan uygulama döneminin başından bu 
yana Türkiye'de işsizlik azalmamış, aksine artmıştır. 
İşsizliğin azaltılması için Plana göre her yıl Türkiye' 
de işgücü piyasasına giren işgücü sayısından çok, ye
ni işyeri yaratılması gerekmektedir. Planın tahminle
ri her yıl işgücü piyasasına giren işgücü sayısının 
300 bin dolaylarında olduğu merkezindedir. İkinci ve 
üçüncü planlarda bu nedenle her yıl ortalama 400 bin 
yeni işyeri yaratılmak suretiyle Türkiye'de mevcut 
işsizliğin giderek azaltılması, önlenmesi öngörülmüş
tür. Ancak, biraz önce de arz ettiğim gibi, başka alan
larda olduğu gibi bu alanda da Plan, hedefine ulaş
mamıştır. Bunun nedenini aslında Planîmızm bu ko
nulara yaklaşımının zaman zaman bir yangı bırakı
larak, ekonomik büyümeye dönülüp öteki konular ih
mal edilerek sadece büyümeye önem verilmesi ve bu
nun yanında etkin bir istihdam politikasının aynı 
ödemde gözönünde tutulmamağında aramak lâzım 
gelir. 

Ülkemiz açısından asd önemli olan husus; biraz 
önce de arz ettiğim gibi, Türkiye'de işsizliğin azal
ması yeıine giderek artmasıdır. Nitekim, 1975 yılı 
sonlarında 1976 yılı başlarında hûtçe müzakereleri 
sırasında Hükümet yetkilileri tarafından ülkemizde 
mevcut işsiz sayısının 2 milyon civannda olduğu ifa
de edildiği halde, yine bir süre önce bir başka Hü
kümet yetkilisi, bir Başbakan Yardımcısı tarafından 
bu yıl içinde işsizliğin giderek arttığı ve şimdi 2,5 
milyona ulaştığı ifade edilmiştir. Ba rakam aslında açık 
işsizliği yansıtmaktadır. Oysa Türkiye'de gizli işsizlik 
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de açık işsizlik kadar ve hatta ondan daha çok önem
lidir. Bu konuda yapılan ve bir süre önce basına yan
sıyan bir anlaşmaya göre gizli işsizlik de gözönündc 
tutulduğu takdirde, Türkiye'de mevcut işsiz sayısı 7 
milyonu bulmaktadır. Açık işsizlik sadece gözönün-
de bulundurulduğu takdirde, ülkemizdeki işsiz sayısı 
faal nüfusun °/0 15'ini tutmaktadır. 

Ortağı bulunduğumuz, üyesi bulunduğumuz millet
lerarası kuruluşlarda, özellikle Milletlerarası Kalkın
ma ve İşbirliği Teşkilâtında bu oran °/Q 5 dolayların
dadır. 

Kısaca arz ettiğim bu bügiler, Türkiye'de işsizlik 
konusunun ve bu konunun beraberinde getireceği so
runların ne kadar önemli olduğunu belirtecek nitelik
tedir sanıyorum. 

Böyle olunca bugün gündemimizde bulanan ve gö
rüşme konusu oîan bu Sözleşmenin, bu soruna na
sıl bir katkısı olabileceği sorusu akla gelebilir. Hemen 
arz etmek isterim ki, bu Sözleşmenin öteki ülkelerde 
olduğu gibi, Türkiye'de de işsizlik soranunun çözüm
lenmesine somut bir katkıda bulunmasını beklemek 
fazla iyimserlik sayılacaktır. Aslında bu Sözleşme, 
uluslararası bir yaklaşımla işsizlik sorununun çözüm
lenmesinden çok, her ülkenin kendisinin göstereceği 
çaba ile belli bir ortak politika çerçevesinde göstere
ceği çaba ile bu sorunun o ölçüde kontrol altına alın
masını ve giderek çözümlenmesini öngörmektedir. 

Bu takdirde sözleşmeye lüzum olup olmadığı so
rusu akla gelebilir. Kanımızca böyle bir sözleşmenin 
değerlendirilmesini, öteki ülkeler gibi Türkiye'nin de 
uluslararası ilişkileri çerçevesinde yapılması gerekir. 
Bilindiği gibi, dünyada uluslararası kuruluşlarla olan 
ilişkiler ülkelerin dış politikalarında giderek önem ka
zanmıştır. Bugün hemen hemen bütün ülkeler ikili iliş
kiler veya bölgesel ilişkiler yanında, uluslararası kuru
luşlarla oîan ilişkilerine de, bu ilişkileri geliştirmeye 
de büyük özen göstermektedirler. Bu yaklaşım özel
likle detant politikasından sonra çok yönlü politika 
anlayışının benimsenmesinden ve uygulanmaya başlan
masından sonra daha da önem kazanmıştır. Bu neden
le bugün Türkiye de, ikili ilişkilerini ve üyesi bulun
duğu ortak kuruluşlar içindeki ilişkilerini kendi çıkar
larına göre geliştirmeye çalışırken, uluslararası kuruluş
larla olan ilişkilerini de aynı anlayış içinde geliştirmek 
ve bu kuruluşlar içinde daha faal bir rol oynamak du
rumundadır. Biz bu sözleşmeyi, önemli bir uluslararası 
kuruluş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı içinde 
üye olarak yaptığımız çalışmaların bir belgesi olarak 
kabul ediyor ve bu nedenîede onaylanmaya değer 
buluyoruz. 

| Burada bir noktayı ayrıca Yüce Senatonun dik-
I katine sunmak istiyorum. 

Bundan önceki dönemde Senato olarak bir baş-
I ka sözleşmeyi onaylamak durumunda kalmıştık. Av-
I rupa Konseyince hazırlanan ve 1 Aralık 1953 tari-
I hinde üye ülkelerin imzasına açılan ve aynı tarihte 
I Türkiye tarafından da imzalanmış bulunan bu Söz-
I leşme, Avrupa çapında sosyal yardım ve tıbbî yardımı 
I öngörüyordu. Senato bakımından dikkatimizi çeken 
I şuydu ki; 1953 yılında imzalanmış oîan bir Sözleşme 
I aradan 23 yıl geçtikten sonra Hükümet tarafından Par-
I lamentonun onayına sunulmuş bulunuyordu. Bugün 
1 de buna benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bu Söz-
I leşme, bugün müzakeresini yaptığımız Sözleşme 1964 
I yılında Cenevre'de toplanan Çalışma Konferansında 

kabul edilmiştir. Sözleşme, 1974 yılı Haziran ayında 
I Parlamentonun tasdikine sunulmuş bulunuyor ve 1976 
I yılının içinde bulunduğumuz bugünlerde de bu tasdik 

işleminin tamamlanması sö? konusudur. 

Birinci Sözleşmede 23 yılık bir gecikme söz konu-
I suydu. Bugünkü Sözleşmede ise, yine 10 yılı aşan bir 

gecikme ile karşı karşıyayız. Böyle olunca, öyle sa
nıyorum ki, Senato olarak bunu gözden uzak tutnıa-

I malayız. Hiç bir hükümetin milletlerarası bir anlaşma 
çerçevesinde ve milletlerarası bir kuruluş ile imzala
dığı, Türkiye Cumhuriyeti adına imzalanan bir sözleş
meyi bir kenarda bırakmaya ve bunu Parlamento
nun bilgisi dışında tatmaya hakkı yoktur ve olmamak 

I gerekir. Biz buna benzer olayların mevcut olduğu an-
I îaysşı içinde geçen dönemde Sayın Sırn Atalay arka

daşımla birlikte Türkiye'nin imzaladığı sözleşmeler 
ve anlaşmalar üzerinde bir Senato Araştırması açıl
masını önermiştik. Bu önerimiz kabul edildi ve bu 

I amaçla bir Araştırma Komisyonu kurulduğu halde, 
bugüne kadar maalesef fiilen herhangi bir çalışma yap-

I mak imkânı hâsıl oîmamıştsr. Öyle sanıyorum ki, bu 
I çalışma yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin dış ilişki

leri çerçevesi içinde bu sözleşmelere benzer sözleş
meler olduğu ve bunların Parlamento tarafından üze-

I rinde ciddiyetle durulacak ve hükümetleri suçlaya
cak konular bulunduğu ortaya çıkacaktır. 

Yüce Senatoya saygılar sunuyorum. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

I BAŞKAN — Sayın Ucuza!, Grup adına mı efen
dim?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim 
Grup adına. 

BAŞKAN — Sayın UcuzaL Adalet Partisi Grupu 
I adına buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Es- ! 
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce grupu adına konuşan değerli ar
kadaşım, bu tasarıyla onaylanmasını kabul edeceği
miz sözleşme üzerinde durmuş olsaydı, emin olun 
yüce huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Şimdi, elimizde milletlerarası bir teşkilât tarafın
dan meydana getirilmiş bir sözleşme ve o sözleş
meye iştirak etmiş birçok devletin bulunduğu ve 
bunlardan birisinin de Türkiye olduğu 1964 yılında 
bu sözleşmeye katıldığımız elimizdeki vesikalarla 
bir gerçek. 

Sayın arkadaşım bu sözleşmenin getirdiği hüküm
lerden birtakım zararlı faaliyetler olmuş, bir kısım 
hükümetler görevini yapmamış gibi bir tutumun 
içerisine girdiği andan itibaren, 1964'teki Hükümet
ten başlayarak 1976 tarihine; yani bu tarihe kadar 
geçen hükümetlerin işsizlik sahasında tutumlarını 
dile getirmeleri gerekirken, 1964'ten 1975'e, 11 ydiık 
dönemi atlayarak geldiler ve Türkiye'de 3 milyon 
işsizin bulunduğunu ifade buyurdular ve mesnedi
ni de 1975 yılı bütçesine ithaf ettiler. 

Değerli arkadaşlarını; 
Elimizde bir sözleşmenin tasdikine dair bir ta

san var. Bu sözleşmeye Üçüncü Koalisyon Hükü
meti zamanında iştirak edilmiş, o Hükümetin hangi 
partilere mensup olduğunu Sayın Müezzİnoğlu arka
daşımız bilir. Ondai3 sonra gelen hükümetleri itham 
eden Sayın Müezzinoğlu arkadaşımız, 1964'ten son
ra gelen hükümetlerin birisinde de bakanlık yap
mıştır; geciktirildi diye itham ettiği hükümetlerin 
birisi de kendisinin bulunduğu hükümettir. Gönü! 
arzu ederdi ki, mesuliyetle karşı karşıya getirdiği 
hükümetlerin içerisinde kendisinin bulunmaması ge
rekirdi. 

Memleketimizde işsizlik var. Memleketimizde iş
sizliğin neden doğduğunu sayın sözcü arkadaşımızın 
bir maliyeci olması sebebiyle, plana, programa yat
kın düşüncesiyle, plan ve program yapmadaki tec
rübesine dayanarak bir gerçeği ortaya koyması ge
rekirdi; sadece 1975'i, 1976'yreîe alarak işsizlikten 
bahsetmekle üzerinde durduğumuz mevzu ile irti
bat kurmaya imkân yoktur. Bir sözleşmeye iştirak 
etmişiz; gecikme vardır. Bu 12 yıl gecikmenin bize 
ne zarar getirdiğini söylemediler. Sözleşmeyi tasdik 
ettiğimiz takdirde hangi külfetlerin altına gireceği
mizi, hangi nimetleri getireceğini, milletlerarası teş
kilâtlarda Türkiye'yi temsil eden bir arkadaşımız 
olarak izah etmiş ve Yüce Kurulununa izahat ver

miş olsalardı, dürüst bir görev yaptıklarma şahit 
olur ve memnun olurduk. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'deki işsizlik meselesi başka şey, bugün 

üzerinde müzakere yaptığımız tasarı başka şeydir. 
İkisini birbirinden ayırmak gerekir; bir sözleşmeyi 
bahane ederek meseleyi çığırından çıkarmaya hiç 
birimizin hakkı yoktur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Türkiye'nin üyesi bulunduğu beynelmilel ku
ruluşlar içerisinde en eski tarihe sahip ve çalışma
ları ilgililerin iştirakiyle yapılan bir teşkilât olması 
bakımından, Milletlerarası Çalışına Teşkilâtının faa
liyetlerini yakından takip etmek, Türkiye gibi pek 
büyük bir problemi olan işsizliği halletme durumunda 
kalan bir ülke için fevkalâde ehemmiyetlidir. 

Filhakika, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı işve
ren temsilcileri, işçi temsilcileri ve hükümet temsil
cilerimden oluşan enternasyonal bir topluluk oldu
ğuna göre, böyle bir kuruluşta ortaya atılan fi
kirler, yapılan müzakereler nihaî safhada ilgili ül
kelerin her çevresinde kabili istifada birtakım tav
siye kararlarına müntehi olmaktadır ve bu çalışma
lara ahenkli o'arak politika izleyebilen ülkelerde de 
hakikaten sosyal alanda, ekonomi alanında isabetli 
neticelere ulaşmak kabil olmaktadır. 

Böyle bir kuruluşun çalışmalarını maalesef mem
leketimiz fevkalâde kayıtsız takibeder. Sosyal Gü
venlik Bakanlığının bir meselesini müzakere ederken 
arz ettiğim gibi, bu konularda yalnız anlaşmalar 
değil, konferansîardaki tavsiye kararlan da Türkçe' 
ye tercüme edilerek geniş kitlelere maîedilecek olursa, 
Türkiye sosyal ve ekonomi alanında birçok hatalı 
politikadan kendini kurtarmak imkânım sağlar. 

Arkadaşlar; 
Yeni Anayasamızda bir 53 ncli madde vardır. 

Bu Anayasa vatandaşa haklar verip, Devlete, aitm-
dan kalkamayacağı bir yığın sosyal ve ekonomik 
vazifeler vermiştir. Devlet bunun altından nasıl kal
kacak?,.. Eğer, kanun yapmakla sosyal ve ekonomik 
konular, kültürel konular haîledilebilse, dünyanın 
her memleketinde bu işler kolayca halledilebilir; 
ama kanunlar kâfi değil. Her memleketin kendi 
şartlarına göre imkânları sınırlı. Onun için, uzun 
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tartışmalar cereyan eden bu maddenin iş?ğı altında 
b:ı sözleşmeyi değerlendirecek olursak, Türkiye için 
kabili istifade birtakım neticelere ulaşrnarmz müm
kün olur. Bakımz Anayasamızın 53 ncü maddesin
de ne denmiştir: 

«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadî ve sos
yal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadî ge
lişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde ye
rine getirir.» 

Arkadaşlar, bu bir fren. Gönül ister bu oîma-
sm; ama Türkiye gibi imkânları son derece sınırlı 
olan bir ülkede böyle bir frene katî ihtiyaç var. 
Aksi takdirde, bu konularda yeter formasyonu ol
mayan kişiler, gayet kısa zamanda, bir tarafta iyi -
kötü hayat sürebilenle beıi tarafta milyonlarca aç, 
sefil, perişan kitleleri karşı karşıya getirir ve bu 
memlekette bir sosyal huzursuzluk patlamasına ve
sile olur, yol açar, imkân hasırlar. Bu bakımdan 
böyle mühim bir istihdam politikası nasıl halledile
bilir, iktisadî, malî politika nasıl olmalıdır ki, işsiz
lik azalülabilsin? Bu Anlaşma buna ait bazı tavsi
yelerde bulunuyor. Böyle bir Anlaşmada bakıyorum, 
Senatomuzun Sosyal îşler Komisyonu üç birleşim 
yapıyor, ekseriyet hasıl olup bunu konuşamıyor. 

Arkadaşlar, bu, üzerinde durulacak bir konu
dur. 

Bu sözleşme hiç bir üye memlekete maddî ola
rak bir imkân sağlamıyor. Esasen, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtınım bu kabil sözleşmeleri maddî bir 
imkân sağlamaz; ama bu bir ışık tutar. Nasıl bir 
politika uygulanırsa, o ülkede sosyal, ekonomik kül
türel konular çözümlenebilir; ona ışık tutan tavsi
yelerde bulunur. Bakınız bunda da 1 nci maddede 
diyor ki, «İktisadî gelişmeyi, katlanmayı teşvik et
mek, hayat seviyesini yükseltmek, işgücü ihtiyaçla
rını karşılamak ve işsizlik ve eksik istihdam soru
nunu çözümlemek amacıyle her üye tam ve verimli 
istihdama ve işin serbestçe seçilmesine matuf aktif 
bir politikayı esas bir gaye olarak ele alacak ve uy
gulayacaktır.» 

Bu anahedefi böylece tespit ettikten sonra, ba
kınız 3 ncü maddede: «Bu sözleşmenin uygulanma
sında istihdam konusundaki tecrübe ve görüşlerin 
noksansız olarak gözönünde tutulabilmesi, bu poli
tikaların tayininde tam bir işbirliği yapılabilmesi 
ve bu politikalara dayanaklar bulunmasına yardım
cı olunabilmesi için alınacak tedbirlerle ilgili çevre
lerin temsilcilerine ve özellikle işveren ve işçi tem
silcilerine danışılacaktır.» 
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Arkadaşlar; şimdi, tükettiğimiz her kaynak, ya
tırımdan kendimizi mahrum etmek demektir. Eko
nomi, müfevâsîl kaplar gibidir; imkânlarınız sınırlı, 
dünyanın her yerinde sınırlı. Bu imkânlardan bir 
miktarını yiyip bitircîinizmi, yaratma imkânından o 
anda kendinizi mahrum ediyorsunuz. Yani, tasarruf, 
yatırım, tüketim birbiriyle ilişki içerisinde bulunan 
birtakım kavramlar. Böyle bir ortam içerisinde mü-
tesassıs çevrelerin hazırlayıp, sözleşme metni haline 
getirdikleri şeyler, hele Türkiye gibi işsizlik sigor
tasından mahrum ve gizli, açık milyonlarca işsizi 
olan ve işsizleri artmakta bulunan b»r memleket için 
son derece mühimdir. Gelişmekte olan ülkeler yö
nünden ehemmiyeti pek daha fazladır. Gelişen mem
leketler bu meselelerini halletmiş, işsizlik sigortası
nı kurmuş, iyi - kötü işsizlik halinde de orada aile
ler bir gelir elde edebiliyor; ama bu imkândan mah
rum oîaa, henüz o seviyeye ulaşamamış olan ülke
lerde anabir dava. Türkiye, vakıa son yıllarda bü
yük gayretler sarf etti; Bağ-Kur'Ia, Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalar ile Yoksullara Yardım Kanunu ile 
vesaire ile ama bütün bunlar nihayet memleketin 
imkânlarıyîe mukayyet. Demin bir arkadaşımız söy
ledi, yatırımlarımız o derece işsizliği yenme yönün
den gayri kâfidir ki, her yıl artan nüfusun artan iş
kollarına cevap verebilecek ölçüde Türkiye yatırım 
yapamamaktadır. Resmî sektör, özel sektör, yaban
cı sermaye ile beraber yabancı sektör yine kifayet
sizdir. 

Bu itibarla, ben bu anlaşmayı Türkiye'de taki-
'ledebilecek ekonomi ve malî politika yönünden isti
fade edilecek bir vesika diye değerlendiriyor ve bü
tün hükümetlerin, bütün siyasî partilerin, hatta si
yasetle iştigal eden her kişinin, Milletlerarası Çalış
ma Teşkilâtının bu kabil sözleşmeleri ve tavsiye ka
rarlarına kulak vermesini, dikkatle tetkik etmesini, 
çözümlemek zorunuda olduğumuz meselelerimiz yö
nünden fevkalâde isabetli bir metot olarak görüyo
rum. 

Türkiye bu vesikalara değerince ehemmiyet ver
miyor. Biz, umumî olarak daha çok maddî bir yar
dım olduğa zaman üzerine eğiliyoruz, ama fikrî ba
kımdan, takibedilecek politikaya ış?k göstermesi ba
kımından uzun yılların verdiği birtakım tecrübelerle 
ortaya çıkan sözleşme esaslarına yeterince ehemmi
yet vermiyoruz. 

Ben, bu vesikanın ve Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtının işsizlikle alâkalı birçok meselelerinin, Tür
kiye'nin, gerek işveren, gerek işçi, gerek siyasî par-
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tiler, gerekse üniversiteler ve Hükümet çevrelerince 
dikkatle takibediîmesi lâzım gelen çalışmalar oldu
ğunu bir kere daha kaydediyorum. 

Bunu diğer bir komisyonumuz nazarî kabul et
miştir; nazaridir, maddî bir olanak sağlamaz; ama 
politikalar, memleketin şartlarına göre nazarî birta
kım esaslardan ilham alarak ortaya konur. Bu, Tür
kiye'nin takip edeceği politika yönünden son derece 
ehemmiyetli bir vesikadır. 

Gecikmeye gelince: 
Bizim gecikmemiz yalnız bu konuda değil arka

daşlar, her konuda oluyor. Bu gecikmelerden dola
yı şu veya bu hükümeti itham etmeye kalkmakta 
isabet görmem. Bunun umumiyetle idarenin ve mil
letlerarası anlaşmaların bazılarının tahmil ettiği kül
fetler yönünden Dışişleri Bakanlığını müteyakkız eden 
bir hali vardır. Meselâ, vatandaşların bir Adalet 
Divanına şahsen müracaat etmeleri konusunu haklı 
olarak tanımaz. Bazı ülkeler tanımıştır, bazıları ta
nımamıştır. Bu konularda Hariciyemiz titizlik gös
teriyor. Ben, memleketin altına imza koyduğu vesi
kalara riayetkar olması bakımından bu titizliği faz
la görmem; bilakis ahdine vefa gösteren bir ülke 
olarak (Düyûn-i Umumiyeye'de Batı âlemi 1931, 
1932, 1933 yıllarında «Türkler, Birinci Dünya Har
binden sonra borçlanna sadık olan ülkedir.» diye 
yazmıştır.) altına imza koyduğumuz vesikanın hüküm
lerini yerine getirmeye çalışmakta Hükümet bakımın
dan, Devlet bakımından isabet vardır. İhtiyatlı dav
ranmakta fayda görürüm, ihtiyatlı olmak, biraz 
uzun gecikmeye sebebiyet vermişse de konuştuğumuz 
bu konuda onun bir mahzuru yoktur; ama heyet-i 
umumiyesi itibariyle memlekete faydalı olacak bir 
sözleşmedir, tatbikinde isabet vardır. 

Teşekkür ederim. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen 
arkadaş yok zaten... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir sual so
racağım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Komisyon adına Komisyon Başkam Sayın Kâm-

ran İnan; buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Sayın Başkan, emrederseniz suali sorsunlar. 

BAŞKAN — Konuşmanızı yaptıktan sonra sora
bilirler. 

Buyurun. 
DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS

YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Emredin Saym Başkanım; teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, bu Milletlerarası Antlaşmanın 
onaylanmasına ilişkin kanun tasarısının görüşülmesi 
vesilesiyle Saym Senatör Müezzinoğlu'nun dünya
daki genel işsizlik ve Türkiye'deki işsizlik vakıasını 
getirmiş bulunmaları, kanımca biraz politik bir zor
lama durumu meydana getiriyor. 

Bahis konusu oîan, 1964 yılında kabul edilmiş bir 
Milletlerarası Anlaşmaya Türkiye'nin iştirakinden 
ibarettir ve şunu da kendileri benden daha iyi bilir
ler ki, bu Anlaşmaya katılan devletler, (Bugüne ka
dar onaylanmış olanlar da dahil olmak üzere) tam 
istihdam politikasını bugün maalesef dünyada yürü-
tebilen tek devleti gösteremeyeceklerdir. Binaenaleyh, 
bu dünya realitesi, gerçeği içerisinden Türk realite
sini, bütün hükümetlerin ve milletçe ortadan kaldır
mak istediğimiz bu işsizlik realitesini bu vesileyle 
getirmiş bulunmalarım, sadece bir şanssızlık telâkki 
ederim. 

Bir noktada kendilerine katılırım ve bunu artık 
bir hususa bağlamak zamanı gelmiştir. 

Gecikme meselesi : 
Daha önce de örnekler oldu. Önümüzdeki örnek, 

1964 yılında imzalanmış, kabul edilmiş ve 1976'da 
Meclislerimizin onayına sunulmaktadır. 

Sanın m ki artık bir noktaya geldik. O da, eğer 
tensip buyurulursa, Meclislerimizin saym başkanları
nın hükümetlere, bu gibi birikmiş; mesuliyeti aran
maksızın, hangi devirde hangi hükümete ait olduğu 
bilinmeyen anlaşmaları, süratle getirmesi ve bundan 
sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına yapıla
cak bu gibi anlaşmalara sahip bakanlıklar ve mües
seselerin süratle, aktüalitesini kaybetmeden bunları 
Parlamentonun onayına sunmaları hususundaki te
menniyi zannederim iletmesinde fayda vardır. 

Sayın Senatör Çeîikbaş'ın, beyanlarına Komis
yon olarak iştirak etmemek mümkün değil. Yalnız, 
bir noktayı belirtmek isterim. 

Bu milletlerarası kuruluşların faaliyetlerinde Tür
kiye'nin iştiraki ve faal rol oynama derecesi maale
sef tatminkâr olmaktan çok uzaktır. Bu gibi kuru
luşlara gönderilen heyetlerimiz olsun, bunlar nezdin-
de birçok yerde mevcut daimî delegelerimiz olsun, 
buralardan alman bilgileri memlekete intikal ettir-
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raek ve değerlendirmek esası üzerinden çahştınlma-
makta veya çok defa seçümemcktcdlr. Su büyük bir 
noksaınmszdîr. 

İkinci bir noksanımız; bu gibi anlaşma tasarıîa-
nnsn meydana getirilmesi çalışmalarında Türk he
yetlerinin çok faal rolü de çok defa olmamakta. Ge
nellikle çok iyi organize büyük devletlerin hazırla
dıkları tasanlar üzerinde; diğerlerinin neredeyse bir 
kelime değişikliği, bir virgül değişikliğiyle, bugün 
145'i bulan Birleşmiş Müîeüer camiası içerisinde 
ve onun ihtisas kuruluşlarında çok defa 20, 30, 40 
devletin temsilcilerinin de, ne olduğunu belki takip 
etmeden, el kaldırmak sureliyle kendi memleketleri
ne angaje ettikleri de bir vakıadır ve Türk hükümet
leri olarak bu meselenin ciddî bir şekilde artık ele 
alınıp, ciddî esaslara bağlanması gerektiği kanaati
mi ve temennimi de bu vesileyle ifade ve izhar et
mek isterim. 

Kanımca bu tasarının en önemli maddesi ve hük
mü 2 nci maddenin (c) fıkrasında yer alan husustur. 
O da «İşin serbestçe seçilmesini ve her işçinin ken
disine elverişli bir işte çalışması için gerekli nitelik
leri kazanmasını; bu işte ırk, renk, cinsiyet, din, po
litik düşünce, millî veya sosyal menşei ne olursa ol
sun, niteliklerini ve istidatlarını kullanmasını...» şek
lindedir. 

Bu, insanî bir felsefeye, demokrasinin esaslarım 
ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ru
hunu aksettiren bir maddedir ve dünyada tatbikatın
da büyük noksanlıklar bulunan bir maddedir. Hiç bi
risini belirtmesek bile bugün Güney Afrika, Rodez
ya, Mozambik gibi emsalleri hatırlatmak kâfidir; 
ırk, renk, din bakımından yapılan ayrıcalıklarda. 

Asıl önemli maddesi budur zannederim ve bu 
yönüyle Türkiye Cumhuriyetinin ve Cumhuriyet Se
natosunun buna katılması, hiç şüphe yok ki, redde
dilmeyecek bir husustur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Efendim, ben 

ba tavsiye kararına olumlu oy vereceğim. Sayın Söz
cümüzü inşallah bir şanssızlıkla karşılaştırmaya cağım. 
Sadece teknisyen olarak kendilerine inancım var. 
Tanzimattan bu yana iğreti Batıhlaşmamn bir de
vamı olduğu kanısındayım. Kendilerinin bu kamda 
olup olmadığını sormuyorum. Sadece Ortak Pazarla 
bu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının ilişkileri yö
nünden; Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bölgesel 
bu tip örgütlerin üzerinde bir tesiri var mıdır, yok 
mudur?.. 

Bunun sadece bir tavsiye niteliğinde olduğu bel
li; ama hiç olmazsa Ortak Pazarla olan ilişkilerinde, 
az gelişmiş ülkelere veya Ortak Pazarda haksızlığa 
uğrayan ortaklar için bir faydası oluyor mu, olmu
yor mu?.. Ben bunu bilhassa teknisyen olarak ken
dilerinden soruyorum. Bilhassa Ortak Pazarda işçi 
sorunu bizim aleyhimizde bugün önemli bir prob
lemdir. Kendileri de zaten bunu devamlı olarak söy
lüyorlar. 

Dahilî politikadan ziyade dış politikamızla ilgili 
olarak bu teşkilâtın, eskiden olduğu gibi, bugün için 
bir faydası var mıdır, yok mudur?.. Zaten faydası 
olmadığı kanısındayım. Acaba aynı kanaatte midir 
değil midir?.. 

Oy vereceğim; ama sadece ucuz bir tavsiye gibi 
geliyor bana. İğreti Batılılaşma... Bu bir realite; bu
nu saptamak istiyorum. O iğreti Batılılaşma onların 
olsun, bünyesel, millî Batılılaşma da benim olsun. 
Sadece Ortak Pazarla ilişkileri soruyorum ben. 

Yalnız, altlı ermeyenlere, akl-ı sânîleri bir sua
lim var. 

BAŞKAN — Rica ederim, mevzuu dağıtmayın. 
Sayın İnan, soru anlaşıldı değil mi efendim. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BALKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Evet Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Lütfen cevaplayın. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Efendim, Sayın Senatör Feyyat'm üzerinde durduk
ları ve Türkiye'yi birinci derecede ilgilendiren Ortak 
Pazar, yani Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde 
elemeği meselesi, kendisine has Karma Parlamento 
Komisyonunun Türkiye Büyük Miilet Meclisi salon-
lannda dün ve bugün yaptığı toplantılarda ayrı bir 
konu olarak görüşülmüş, fikirler beyan edilmiş ve ni
haî tebliğ ve karar suretleri yayınlanmış bulunmakta
dır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Dünya Çalışma 
Teşkilâtı arasında organik herhangi bir bağ yoktur. 
Bir tek bağ, Avrupa Ekoonmik Topluluğu üyeleri
nin hepsinin bu Teşkilâtta aynı zamanda üye olma* 
larıdır. 

Bir hususu daha hatırlatmakta fayda var; Dünya 
Çalışma Teşkilâtı, Birleşmiş Milletlerden bile daha 
eski, Kanada'da başlamış devam edegelen ve bugün 
Birleşmiş Mîlletler şemsiyesi altına girmekle beraber, 
onun en eski aile ferdi ve en eski müessir çalışan 
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bir topluluğudur. Bu topluluk içerisinde işçi ve işve
ren temsilcileri bulunduğu ve heyetler bakımından 
olsun, idare meclisleri bakımından olsun, temsilde bu 
denge gözetildiği içindir ki, bu Teşkilât içerisinde 
kendilerinin en direkt bir şekilde izhar etmek iste
dikleri endişe; yani işvernelerin, kapitalist bölgelerin 
kendi kendilerini işçilere kabul ettirmeleri, tahakküm 
etmeleri bahis konusu değildir. O derece değildir ki, 
sırf kendilerini memnun etmek için söyleyeyim; den
genin bozulmakta olduğu hususunda Amerika Birle
şik Devletlerinin endişe ve itirazları olmuş, Amerikan 
Kongresi bir tepki olmak üzere Dünya Çalışma Teş
kilâtına katılma payını kesmek kararını dahi almış 
bulunmaktadır. Bunu hiç olmazsa, benim katılmak
ta güçlük çekeceğim; fakat endişelerini okuduğum 
için, kendileri bakımından tatminkâr bir vakıa olarak 
zikrediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayma înan. 
Soru mu soracaksınız efendim?.. 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, şahsınız adına 
mı?.. 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (Kayseri) — Crupum 
adına efendim. 

BAŞKAN — Grup adma konuştunuz. Yalnız, 
Sayın Müezzinoğlu, ben başka görüşmek isteyen kim
se olmadığını tefhim ettim. O suretle Komisyon Söz
cüsüne söz verdim, ancak Komisyondan sonra bir 
sayın üye konuşmak hakkını haizdir, şahsınız adına 
söz vereyim. 

Buyurunuz efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Tekrar bu kürsüyü işgal ettiğim için, herşeyden 
önce özür dilemek isterim. Saym Ucuzal arkadaşı
mızla, Saym İnan arkadaşımızın konuşmaları dolayı
sıyle iki noktayı açıklığa kavuşturmak için önünüzde 
tekrar söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Güudemimkde bulunan konu İstihdam Politikası 

ile ilg?îi 122 sayîh Sözleşmenin onaylanmasına dair 
kanun tasarısıdır. Benim biraz önce arz ettiğim gibi 
ve benden sonra söz alan arkadaşlarınım da belirttik
leri gibi, bu Sözleşme, dünyada işsizliğin önlenmesi 
ve çahşanlar için ırk, renk, din, düşünce aynmı yapıl
madan eşit şartlarla iş bulunması için üye ülkelerin 
benimseyecekleri ve uygulayacakları bir ortak politi
ka oluşturmayı öngörmektedir. 

Sözleşmenin amacı, İşsizliğin önlenmesi ve çalışma 
alanında, biraz önce sözünü ettiğim hususların gerçek
leştirilmesi olduğuna göre, Yüce Senatonun bu ko
nuda bir karara varırken, her halde konunun Türki
ye ile ilgili yönü dolayısıyle ülkemizde işsizlik soru
nunun bugün ne noktada bulunduğunu bilmesinde ya
rar vardır. 

Ben bu anlayış içinde, Sözleşmenin imzalandığı 
tarihten bu yana Türkiye'de işsizlik sorunu nasıl bir 
seyir takip etmiştir ve bugün hangi noktada bulun
maktadır, çok kısa olarak bunu Yiice Senatonun bil
gisine arz ettim. Bunda yadırganacak bir husus oldu-
nuğu tahmin etmiyorum. Asıl yadırganacak husus, 
kanımca Türkiye'de bugün işsizliğin artışmın ortaya 
konulmuş olması dolayısıyle ilgili arkadaşlarımın gös
terdikleri tepkidir. Bunu da anlamak mümkün değil
dir. Çünkü, bu bir gerçektir; Türkiye'de işsizlik art
maktadır ve aslında ciddi olan bu sorun, özellikle son 
iki yılda çok daha ciddi bir noktaya ulaşmıştır. Birin
ci arz etmek istediğim nokta bu idi. 

İkinci olarak kısaca şunu da arz etmek istiyorum. 
Bu Sözleşme, 1964 yıîı Mayıs ayında imzalanmıştır. 
1974 yılma kadar bir kenarda unutulduğu, ya da bı
rakıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü, ancak o tarihte, ya
ni 1974 yılı Haziranında onaylanmak üzere Parla
mentoya sunulmuştur. Bunun Yüce Senato önünde 
açıklanmasında, Parlamentonun haklarına sahip çık
ması bakımından yarar olduğu düşüncesindeydim ve 
bu nedenle belirtmekte yarar gördüm. Bu, bir objek
tif değerlendirme konusu olduğu için, Saym Ucuzal 
arkadaşımın ifade ettiği gibi, benim Hükümette bu
lunduğum dönemle ilgili yönü var mıdır, yok mu
dur, bunun üzerinde ayrıca durmakta bir ya
rar görmedim, önemli olan, Parlamentonun hak-
ianna sahip çıkması ve Hükümetin, Devlet adına 
inızaîadiğı anlaşmaların, sözleşmelerin zamanında 
Parlamentoya getirilerek onaylanması, ya da aksi 
yönde bir karara bağlanmasıdır. Bunda da sanıyorum 
ki, Hükümeti oluşluran partiler olsun, muhalefette 
bulunan partiler olsun, biz bir görüş birliği halinde 
olmak durumundayız ve nitekim bu noktada Saym 
İnan arkadaşım da aynı görüşü benimsediklerini be
lirtmiş bulunuyorlar. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüş* 

meler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabıd edilmiş
tir. 
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İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenfn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
48 nci Genel Konferansında 9 Temmuz 1964 tarihin
de kabul edilen, «İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sa
yılı Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
saym üye?.. Yok. Tasannm tümünü oylanmza arz 
ediyonım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasan Tüzük gereğince açık oya arz edilecektir. 
Küreler dolaştmlsın. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy
lar toplandı). 

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

(Oyîann aynını yapıldı). 
BAŞKAN — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sa

yılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansının açık oylamasına 109 sayın üye 
iştirak etmiş; 108 kabul, 1 çekihser oyuyla tasan ka
bul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde kalma
dığı için, 11 . 11 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.28 

- • * - » • • < « 

IY. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, 1976 Bütçesinden, belediyelere ne kadar 
yardım yapıldığına dair soru önergesi ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Lütfî Tokoğlunun yazdı cevabı. 
(7/604) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Turizm ve Tanıtma Bakam 
tarafından yazdı olarak yanıtlanmasına ön olmanızı 
dilerim. 3 . 9 . 1976 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

1. 1976 bütçesinden Türkiyede hangi belediye
lere ne nam altında ne kadar yardım yapılmıştır? 
(Ayn ayn) 

2. Yardımlann yapılmasında hangi kıstaslar 
gözönünde bulundurulmuştur? 

3. Balıkesir İlinin Turistik yöreleri Marmara, 
Gönen, Burhaniye ve Ayvalık belediyelerine yardım 
yapılmamışsa sebepleri nedir? 

4. Geçen yıl olduğu gibi yardım konusnda Er
dek Belediyesine ağırlık tanınması bu belediyeler ara
sında politik ayrıcalık gözetildiğini kanıtlamaz mı? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Sayı : 803 = 19159 5 . 11 . 1976 
Konu : Turizm Gn. Md./ İzleme ve 
Koor. D. Bşk. Alt - Yapı Şb. Md. 
Alt yapı yardımlan Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ligi : 8 . 9 . 1976 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 9979 - 4058 - 7/604 sayılı yazılan : 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sn. Nejat 
Sarlıcalı tarafından verilen yazık soru önergesine iliş
kin cevaplar aşağıda arz edilmiştir. 
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Soru 1. — 1976 Bütçesinden Türkiye'de hangi 
belediyelere ne nam altında ne kadar yardım yapıl
mıştır? (Ayrı ayrı). 

Cevap 1. — Bakanlığımız 1976 malî yılı Bütçe
sinden mahallî idarelere yapılan ait yapı yardımla
rının dağıtımını gösteren liste ilişikte takdim edilmiş
tir. (Ek : 1) 

Soru 2. — Yardımların yapılmasında hangi kıs
taslar gözönünde bulundurulmuştur? 

Cevap 2. — Çeşitli mahallî idarelerden gelen yar
dım talepleri, «Mahallî idarelere yapılacak altyapı 
yardımlarında uygulanacak esaslar» çerçevesinde ince
lenmekte ve bütçe imkânları içinde değerlendirilmek
tedir. Konuya ilişkin doküman ilişikte sunulmuştur. 
( E k : 2) 

Soru 3. — Balıkesir ilinin turistik yöreleri Mar
mara, Gönen, Burhaniye ve Ayvalık Belediyelerine 
yardım yapılmamışsa sebepleri nedir? 

Cevap 3. — Balıkesir ilinin turistik yöreleri Mar
mara •! Gönen, Burhaniye ve Ayvalık belediyelerine 
yardım yapılmıştır. Yapılan yardımlar konu ve miktar 
itibariyle aşağıda arz edilmiştir. 

1. — Marmara Adası Belediyesine, 
Lira 

a) Sahil bandı park tanzimi için 75 000 
b) Yarım kalmış yol yapımı için 75 000 
2. — Gönen Belediyesine, 
a) Kanal inşaatı için 150 000 
b) Haşaratla mücadele için 30 000 
3. — Ayvalık Belediyesine, 
a) Yol ve caddelerin parke döşemesi 

için 100 000 
b) Haşaratla mücadele için 20 000 
4. — Burhaniye Belediyesine, 
Haşaratla mücadele için 50 000' 
Olmak üzere toplam 5 000 000 TL. lık yardım ya

pılmıştır. 
5. 4. — Geçen yıl olduğu gibi yardım konu

sunda Erdek Belediyesine ağırlık tanınması bu bele
diyeler arasında politik ayrıcalık gözetildiğini kanıt
lamaz mı? 

C. 4. — Türkiye'de turizmin başlangıç dönemin
den bu yana, turizmle ilgisini korumuş olan Erdek il
çesinin Fatya ve Çuğra sahil bandımn düzenlenmesi
ni amaçlayan imar plan tatbikatını gerçekleştirmek 
üzere, 1973 man* yılında, imar planında belirlenen ta
şınmaz mallar Bakanlığımızca hazine lehine kamu
laştırılmıştır. 
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Söz konusu kamulaştırma işlemiyle, anılan sahil 
bandının düzenlenmesi gerçekleştirilmiş ve bu sahil
ler halkın istifadesine arz edilmiştir. 

Kamulaştırma işlemini müteakip, Erdek Belediye
si, Çuğra mevkii turistik plaj yolu yapımı, Çifte 
Oluklar mevkiinde otopark yapımı, iskele meydanı
nın tanzimi, Çuğra mevkinin arka trafik yolunun 
yapımı ve halk plajlarınm düzenlenmesi ve otopark 
yapımı için Bakanlığımızdan yardım talebinde bulun
muştur. 

Bakanlığımız Erdek kentinin özellikle iç turizm 
alanında potansiyelini dikkate alarak, yapmış oldu
ğu kamulaştırma işleminden beklenen faydalı netice
nin gerçekleştirilmesi bakımından vaki yardım tale
bini olumlu mütalaa etmiştir. 

Ayrıca Bakanlığımızca ilişikte takdim edilen, 
«Mahallî İdarelere Yapılacak Alt - Yapı Yardımla
rında Uygulanacak Esaslar» in, III ncü maddesinde 
yardım konusu olabilecek yatırımlar belirlenmiştir. 
Bu yatırımlar içerisinde; 

1. — Doğaî ve kültürel değerlerin kötü kullanılış
tan kurtarılması ve çevre tanzimi, 

2. — Otopark tanzimi, 
3. — Şehiriçi yol yapımı ve onanını, 
4. — Turistik amaçlı diğer alt - yapı inşaatları, 
5. — Plaj yapımı, gibi hususlar yer almaktadır. 
Ayrıca, yapılacak yardımların prensiplerini belir

leyen esasların, V nci maddesiyle de Bakanlığımız
dan alt - yapı yatırımları için yardım talep eden ma
hallî idarelerden, yapılacak hizmetin belirli bir planı 
veya projesinin olup olmadığı hususunun tespit edi
lebilmesi maksadıyle çeşitli bilgi ve belgeler istenil
mektedir. Bu belgeler içinde; «yapılacak yatırımın 
imar planı veya yol ve istikamet planında gösteril
mesi» söz konusu esasların mezkûr maddesinin 7 nci 
şıkkında talep edilmektedir. 

Bakanlığımız söz konusu yardımı yaparken bir 
politik farklılık gözetmemiştir. Zira Erdek Belediyesi 
anılan sahil bandının düzenlenmesi ve halk yararına 
açılmasını öngören tasdikli imar planı ile müracaat 
ederek yardım talebinde bulunmuştur. Bakanlığımız
ca Erdek Belediyesinin yardım talebi, yukarıda arz 
edilen mahallî idarelere yapılacak ait - yapı yardım
larında uygulanacak prensipleri belirleyen esaslar 
muvacehesinde değerlendirilerek uygun bulunmuş ve 
gerekli yardım yapılmıştır. 

Durumu bilgilerine arz ederim. 
Lütfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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T. C. 
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ALTYAPI ŞUBESİ MD. 

MAHALLÎ İDARELERE YAPILACAK 

ALTYAPI YARDIMLARINDA 

UYGULANACAK ESASLAR 
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Mahalli idarelere yapılacak altyapı yardımların
da uygulanacak esaslar : 

Bakanlığımız Bütçesinde yeralan Özel İdare Be
lediye ve köylere yardım ödeneğinin kullanım esas
ları aşağıda açıklanmaktadır. 

I. - Amaç : 
Uluslararası Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve 

özellikle memleketimize yöneldiği son yıîîarda turist
lerin en çok rağbet ettikleri bölgelerimizde en önemli 
bir sorun olarak beliren altyapı donatımının turizm 
potansiyeline en uygun biçimde ve hızla gerçekleştiri
lebilmesi için mahallî idareler yardım yapılmasına ge
rek görülmüştür. Zira mahallî idarelerin kendi olanak
ları üe bu yatırımları karşılayamadıkları bir gerçek
tir. 

Bu nedenle Bakanlığımızca saptanan koşul ve yön
temler çerçevesinde mahallî idarelere altyapı yatırım
larını destekleme amacıyîe yardim yapılacaktır. 

Bu yardımlar kullanılırken mahallî idarenin Ba
kanlığımızca tespit edilen turizm gelişme yöresin
de bulunması, ve talebin turizm hizmetlerini karşıla
yacak nitelikte olması ile mahallî idarenin katkı mik
tarının bilinmesi hususları öncelikle dikkate alınacak
tır. Bu hususlar aşağıda belirtildiği üzere aynntıîariy-
le gösterilmiştir. 

II. - Yöresel kapsam t 
Bilindiği üzere mahallî idarelere çeşitli kuruluş

larca yardım yapılmaktadır. Örneğin İller Bankası, 
İçişleri Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Köy İşle
ri Bakanlığı, yurt çapında bütün mahallî idarelere 
yatırımlarını destekleme amacıyîe maddî katkıda bu
lunmaktadır. 

Bakanlığımızca yapılacak yardımlar turistik po
tansiyeli saptanmış ve kararnamelerle belirlenmiş yö
relere dönük olacaktır. Bu yöreler aşağıda belirtil
miştir. 

1. 25 . 7 . 1969 gün ve 6/12209 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle saptanan turizm gelişme yö
resi (Balıkesir -. Çanakkale ve Mersin - Antalya il 
sınırının Ege ve Akdenizi kestiği noktalar arasındaki 
3 Km. lik sahil şeridinde yer alan merkezler) ile 
7/5811 sayılı Kararname kapsamına giren yöreler 
Nevşehir ilinde; Göreme ve çevresi, Ürgüp, Avanos, 
Uçhisar, Ortahisar, Kaymaklı, Derinkuyu; Kayseri 
ilinde, Soğanlı harebeleri; Niğde İlinde, Ihlara Va
disi ve çevresi). 

2. Turizm amaçla fiziksel planlan Bakanlığımız
ca yapılan yörelerde bu planlann gereği olan altyapı 

yaîınmlan (İller Bankası, Karayolları, YSE gibi ku
ruluşların yıllık programlarında yer alıp bu kuruluş
larca finanse edilen yatmmlar yardım konusu ola
maz). 

3. Milletlerarası üne sahip turistik eserlerimiz ve 
merkezlerimiz (Selçuk, Truva, Kâhta gibi). 

4. Hudut kapılanılın bağlı olduğu yerleşme mer
kezleri, 

5. Bakanlığımızca kış ve tedavi turizmi merkez
leri olarak saptanarak gelişme planlan yapılan veya 
onanan merkezler. 

III. - Yardım konusu yatınmlar : 
Bakanlığımızca katkıda bulunulacak yatınmlamı 

turizm hizmetlerini karşsîayacak nitelikte olması ge
rekmektedir. Bu nedenle mahallî idarelerin bütün ta
lepleri turizm açısından değerlendirilerek incelenecek
tir. Yardım konusu olabilecek yatırımlar şunlardır. 

1. Doğal ve kültürel değerlerin kötü kullanılıştan 
kurtanlması ve çevre tanzimi, 

2. Park tanzimi ve onarılması, 
3. Otopark yapımı, 
4. Proje hazırlanması, 
5. Şehiriçi yol yapımı ve onanını, 
6. Elektrik getirilmesi veya mevcut şebekelerin 

iyileştirilmesi, 
7. İçme ve kullanma suyu tesisleri yapımı veya 

mevcutların, ıslahı, 
8. Kanalizasyon şebekeleri yapımı veya ıslahı, 
9. Soğuk hava deposu yapımı, 
10. WC yapımı, 
11. Plaj yapımı, 
12. Turistik amaçlı diğer altyapı inşaatlan, 

IV. - Müracatta yer alacak bilgi ve belgeleri : 
Altyapı yatınmîan için destekleme yardımı talep 

edecek mahallî idarelerin müracaatlarında aşağıda 
belirtilen bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza iletmeleri 
gerekmektedir. 

1. Belediyenin adı ve yeri (idarî örgütlenmede 
bağlı olduğu il ve ilçe) 

2. Yardım isteminin konusu, gerekçesi ve di
ğer ayrıntıîan, 

3. Eklice gönderilecek belgeler, 
3. 1. Yapılacak işin proje ve keşif özeti, 
3. 1 . 1 . Teknik proje 
3. 1. 2. Ayrıntılı keşif raporu, 
3. 1. 3. Yatırımın yıllara dağılımı, 
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3. 1. 4. Projenin finansman tablosu, (Finans
man kaynaklarının özelikle mahallî idarelerin katkı 
ve miktarı ve kaynağı ile gerekli kanıtlayıcı belgeler, 
örneğin son iki yılkk geJir gider tablosunun belirtil
mesi). 

3. 2. Başka bir kuruluştan yardım talep edilip 
edilmediği, 

3. 2. 1. Başka bir kuruluştan yardım talep edil
mişse, kuruluşun adı ve yardım miktarı, 

3. 2. 2. Başka bir kuruluştan yardım sağlandı 
ise bu kuruluşun adı ve yardım miktarı, 

4. Belediyece yapılacak katkı miktarını gösterir 
encümen kararı, 

5. Evvelce başlanmış bir projeye yardım talebi 
söz konusu ise yukarıdaki bilgilere ek olarak istene
cek belgeler, 

5. 1. Tamamlanmış bölüme ait sarf evrakları, 
5. 2. Yatınmîa ilgili giderlerin hangi kaynak

tan karşılandığı, 
5. 3. Yatırınım tamalanmış bölümüne ait iha

le veya mukavele örneği, 
6. Mahallî idarece, Bakanlığımızca yapılan yar

dımın Bakanlığımız elemanlarınca her zaman denet
lenebileceğine dair verilecek bir taahhütname, 

7. Yapılacak yatırımın imar planı veya yol ve 
istikamet planında gösterilmesi, 

V. - Bakanlığımızca yapılacak inceleme : 
Mahallî idarelere yapılan yardımların amaca uy

gun sarfım ve etkenliğini sağlamak için yardımlar 
talep safhasından itibaren incelemeye tabi tutulacak
tır. İnceleme sırasında gözöniiııde tutulacak hususlar 
şunlardır : 

1. Bakanlığımız teknik elemanlarınca plan ve ke
şif özetlerinin incelenmesi ve gereğinde yerinde yapı
lacak tetkik ile talep edilen yardım miktarı ve diğer 
finans kaynaklarının yeterli olup olmadığı, kuruluş 
yerinin turizm amacına uygun olup olmadığı incele
necektir. 

2. Talepte bulunan mahallî idareye daha önce 
yaıdım yapılmışsa yerinde kullanılıp kullanılmadığı 
araştırdacakür. Araştırma sonucu yardım kararım 
etkileyecek bir faktör olarak kullanılacaktır. 

3. Ödeme emrinin verilmesinde projenin oluşu
muna ait zamanlama da incelenerek ödemeler bir ter
inin disiplinine alınacak ve mücbir sebepler dışında 
projenin tamamlanmaması halinde ödenek bakiyesi 
diğer bir talep için kullanılmak üzere tenkis edilecek
tir. 

VI. - Uygulama : 
a) Para il özel idaresine transfer edilerek trans

ferle birlikte Valiliğe, yardıma ilişkin projenin ay-
nniüları ve yardımın kullanılmasına ilişkin koşul ve 
yöntemler bir Bakanlık talimatı olarak bildirilecektir. 

b) Para Merkez Saymanlığı kanaliyle belediye
lerin Ziraat Bankası hesabına transfer edilecektir. Ve 
bu durum Bakanlık talimatı olarak Belediyeye bildiri
lecektir. 

2. Ödemeler situasyonlar şeklinde yapıldığı tak
dirde situasyonîara ilişkin denetim; 

a) Vilâyet teşkilâtında bulunan teknik daireler 
aracıîğs ile (Bayındırlık Müdürlükleri, Yol Su Elekt
rik Müdürlükleri, İl imar Müdürlükleri) 

b) Bakanlığımız teknik personeli ve bölge müdür
lükleri personeli aracdığıyle, yapdmaktadır. 

3. Mahallî idarelerce işin emaneten yaptırılması 
halinde ödemeler bir önceki ödemenin sarf evrakları
nın tetkikinden sonra yapdır. 

VII. - Denetim : 
Bakanlığımızca gerek görüldüğü takdirde yardım» 

ların yerinde kullanılıp kullanılmadığı Bakanlığımız 
Merkez ve Yurtiçi Teşkilâtı elemanlarınca denetlene
cektir. Amaca uygun olarak harcanmayan ödemeler 
ve mücbir sebepler dışında kullanılmayan ödenekler 
hazineye iade edilmek üzere geri alınacaktır. 
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1976 MALÎ YIONDA ÖZEL İDARE VE BELEDİYELERE YAPILAN ALTYAPI YARDIMLARI 

Bütçe koda No.su 

1) 111.04.3242.940 
İl özel idarelerine 

2) 111.04J253.940 
Belediyelere 

İli 

ADIYAMAN 

AFYON 

ANKARA 

ANTALYA 

ARTVİN 

AYDIN 

Toplam 

İlçesi 

Pınarbaşı 
Tut 
Suvarlı 

Sultandağ 

Kızılcahamam 
Beypazarı 

Alanya 
Kumlaca 
Mavikent 
Zümrütkaya 

Merkez 

Karacasu 

İsabeyli 
Kuşadası 
Sultanhisar 
(Kabacaköy) 

Bütçe ödeneği 
(Kanunî kesinti Serbest bırakılan 
çıktıktan 

Yenihasar (Didim) 
Söke 
Germencik 
Çine 

sonra) Ödenek 

7 840 000 

11 760 000 

19 600 000 

Konusu 

Park tanzimi 
WC yapımı 
WC yapımı 

Kanalizasyon ve foseftik çukı 

WC yapımı 
Park tanzimi 

İskele Gazipaşa Cad. tretuvar 
WC ve park tanzimi 
WC yapımı 
WC yapımı 

WC yapımı 

a) WC yapımı 
b) Otopark ve çevre tanzimi 

5 488 000 

8 232 000 

13 720 000 

t 

% 

70 

70 

Miktarı 

-

Toplam 
uru 

Toplam 

Toplam 
yapımı 

Toplam 

Toplam 

c) Kemalpaşa Cad. kanalizasyonu 
d) Maruf derenin kanalizasyonu 

WC yapımı 
Sahil yolunun betonlanması 

WC yapımı 
WC yapımı 
Otopark yapımı 
WC yapımı 

a) WC yapımı 
b) Atopark yapımı 

150 000 
55 000 
75 000 

280 000 
260 000 

260 000 
50 000 

150 000 

200 000 
143 113 
124 000 

50 000 
75 000 

392 113 
75 000 

75 000 
49 000 

200 000 
50 000 

200 000 
50 000 

275 000 

50 000 
70 000 

250 000 
50 000 
75 000 

100 000 

Toplam 1 419 000 
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BALIKESİR 

C. Senatosu B : 

İlçesi 

Merkez 
Salur 
Pamukçu 
Susurluk 
Erdek 
Gönen 
Sarıbeyler 
Gömeç 
Ayvalık 
Küçiikköy 
Edremit 
Altınoluk 
Şifa 
Marmara Adası 
Sanköy 
Karapürçek 

4 9 . 11 . 1976 O : 1 

Konusu 

Baruthane Deresinin İslahı 
WC yapımı 
WC yapımı 
Park tanzimi 
Park tanzim! 
Kanal inşaatı 
Meydan tanzimi 
Yol betonîanması ve kaldırım yapımı 
Yol ve caddelerin parke döşemesi 
Otopark yapımı 
Barbaros meydanı tanzimi 
WC yapımı 
Kanalizasyon inşatı 
Sahil bandı park tanzimi 
Park tanzimi 
Kanalizasyon inşaatı 

Miktarı 

175 000 
70 000 
75 000 

100 000 
100 000 
150 000 

50 000 
75 000 

100 000 
50 000 
75 000 
75 000 
50 000 
75 000 
60 000 
50 000 

Toplam 1 330 000 

BİLECİK 

BOLU 
BURDUR 

ÇORUM 

DENİZLİ 

ERZİNCAN 

ERZURUM 

Söğüt 

Merkez 
Ağlasun 

Boğazkale 
Sungurlu 

Alaca 

Pamukkale 

Çayırlı 
Refahiye 
Kemah 

Tortum 
İspir 
Hınıs 

Ertuğrulgazi parkı tanzimi 

Yedigöller yol yapımı 
Park tanzimi 

Park tanzimi 
a) Park tanzimi 
b) Kanalizasyon yapımı 

WC yapımı 

Elektrik tesisleri 

Otopark yapımı 
Yol yapımı 
WC yapımı 

WC yapımı 
WC yapımı 
WC yapımı 

75 000 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

75 000 

1 314 000 
250 000 

250 000 

75 000 
50 000 

100 000 
39 299 

264 299 

100 000 

100 000 

50 000 
75 000 
75 000 

200 000 

75 000 
75 000 
50 000 

Toplam 200 000 
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İlçesi Konusu Miktarı 

İSPARTA 

İÇEL 

İZMİR 

KASTAMONU 

KAYSERİ 

KIRŞEHİR 

KOCAELİ 

KONYA 

Şarkikaraağaç 

Erdemli 

Foça 
Selçuk 
Urla 

Dikili 

Buca 

Cide 

Felahiye 
Gezi 
Bünyan 
Yeşilhisar 
Develi 
Erciyes 
İncesu 

Merkez 

İhsanlye 
Karamürsel 
(Fevziye Köyü) 
Karamürsel 

Merkez 
Üstünler 
Yeşildağ 

a) 
b) 

Kanalizasyon 

WC yapımı 

Tatil köyüne 
Kanalizasyon 
WC yapımı 

yapımı 

giden su 
yapımı 

Çevre tanzimi 

Toplam 

Toplam 

şebekesinin islâm 

Bademli yolunun rıhtım 
parke inşaatı 
WC 

WC 

wc 
wc 
wc 
wc 
wc 
wc 
wc 

yapımı 

yapımı 

yapımı 
yapımı 
yapımı 
yapımı 
yapımı 
yapımı 
yapımı 

tahkimat ve 

Toplam 

Toplam 

150 000 

150 000 

75 000 

75 000 

250 000 
300 000 

50 000 
300 000 

200 000 
75 000 

1 175 000 

75 000 

75 000 

70 000 
70 000 
70 000 
70 000 
70 000 
70 000 

120 000 

Toplam 540 000 

Kümbetaltı yeraltı şehrinin aydınlatıl
ması 

Toplam 

WC yapımı 
WC yapımı 
Sahil, rıhtım park tanzimi 

Toplam 

İnönü parkının tanzimi 
Belediye plajının tanzimi ve WC yapımı 
Kaplıca ihata duvar yapımı 

40.373 

40 373 

75 000 
15 000 

500 000 

590 000 

200 000 
150 000 
70 000 

Toplam 420 000 
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MANİSA 

MARDİN 

MUĞLA 

NEVŞEFIİR 

NİĞDE 

C. Senatosu 

İlçesi 

Alaşehir 

Turgutlu 

Sarıgöl 

Derik 

B : 4 

a) 
b) 
a) 
b) 
c) 
d) 
c) 
f) 

9 . 11 . 1976 O : 1 

Konusu 

Otopark yapımı 
Kanalizasyon inşaatı 
Camiönü Meydanı WC inşaatı 
Sevine meydanı WC inşaatı 
Uğur sokak betonlanması 
Alankuyu meydanı betonlanması 
Gürleyen meydan betonlanması 
Camiönü meydan betonlanması 
Beton yol kaplaması 

Toplam 

Elektrik getirilmesi 

Miktarı 

75 000 
300 000 

32 955 
33 455 

100 000 
2 085 
19 450 
13 060 
50 000 

626 005 

50 000 

TOKAT 

Bodrum 
Ortakent 
Turgutreis 

Datça 

Uçlıisar 
Ortahisar 
Avanos 
Ürgüp 
Kozaklı 
Ürgüp 
Yeşilöz Köyü 
Özkonak 
Acıgöl 

Ihlara 
Güzelyurt 
Aksaray 
Yeşilova 

Almus 

Toplam 50 000 

a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 

Elektrik tesisi 
Sahil tanzimi 
Su tesisi 
Park tanzimi 
Elektrik tesisi 
Su deposu yapımı 
İçmesuyu temini 

İmar plan uygulaması 
İçme ve kullanma suyu 
Su şebekesi İslahı 
Kanalizasyon yapımı 
WC yapımı 

WC yapımı 
WC yapımı 
Kanal inşaatı 

Otopark yapımı 
WC yapımı 
Ulucami önünde WC yapımı 
WC yapımı 

WC yapımı 

Toplam 

Toplam 

Toplanı 

200 000 
150 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
50 000 

800 000 

75 000 
100 000 
175 000 
150 000 

75 000 

27 000 
50 000 

100 000 

752 000 

100 000 
70 000 

100 000 
82 500 

352 500 

50 000 

Toplam 50 000 
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TRABZON 

VAN 

C. Senatosu 

İlçesi 

Vakfıkebir 

Merkez 
Başkale 
Gevaş 
Çelebibağ 

B : 4 9 . 11 . 1976 O : 1 

Konusu 

WC yapımı 

WC yapımı 
WC yapımı 
WC yapımı 
WC yapımı 

Toplam 

Miktarı 

70 000 

70 000 

100 000 
75 000 
50 000 
50 000 

ZONGULDAK Bartın 
Amasra 
Alaph 

Toplam 275 000 

İnkumu plajının WC yapımı 75 000 
WC yapımı 75 000 
Karşıyaka turistik tesisler düzenlenmesi 250 000 

Toplam 400 000 

Genel toplam 12 800 290 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Hasan 
Güvenin, Karadeniz Teknik Üniversitesi önünde 
vukubulan bir olaya dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlunun yazılı cevabı. (7/613) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Trabzon Senatörü 
Hasan Güven 

20 . 9 . 1976 günü saat 15.00 sıralarında Karade
niz Teknik Üniversitesi önünde ortada hiçbir olay 
yokken, lise öğrencisi Mustafa Şerafettin Aydm'a 
ateş edilerek karın nahiyesinde yaralanmıştır. Kur
şun, bağırsakları da kesmesine rağmen şans eseri 
Mustafa Şerafettin Aydın ölümden kurtulmuştur. 
Cinayet tamamen oluş şeklinden de anlaşılacağı gibi, 
siyasî amaçlı bir tertip sonucu işlenmiştir. 

Ha! böyleyken ve Türkiye'de güvenliği en hassas 
noktalardan zorlayan bu olayların oluşuna rağmen, 
bugüne kadar faili bulunamadığı gibi etkin bir ko
vuşturma olmadığı da gerçek oluyor. 

Olaydan kısa bir süre önce yine bir grup tertipli
ler marifetiyle Şerafettin Aydın'ın ağabeysinin de fe
ci şekilde öldürme kastiyle dövülmüş olması sistemli 
bir yoketme hareketi olarak gözüküyor. Hele failler 
suçu işledikten sonra aranıp bulunmaması halinde da

ha ileride çok fecî olayların olacağı endişesini haklı 
olarak uyandırmaktadır. 

Konunun önemine binaen tahkikiyle gerekli ted
birlerin alınması ve faillerin bulunarak adalete tesli-
miyle neticeden bilgi verilmesini saygılarımla talep 
ederim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza tş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3 - 4 - 31 - 976/45939 

4 . 10 . 1976 

Konu : Cumhuriyet Se
natosu Trabzon Üyesi 
Sayın Hasan Güven'in 
soru önergesinin cevap-
landınldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 6 . 10 . 1976 gün ve 10127 - 5004/7 - 613 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Sayın Ha
san Güven tarafından; Trabzon'da, 20 . 9 . 1976 gü
nü, lise öğrencisi Mustafa Şerafettin Aydın'ı taban
ca ile ateş ederek ağırca yaralayan ayrıca adı geçen 
şahsın ağabeysine müessir fiilde bulunan sanıkların 
maksatlı ve sistemli bir şekilde hareket ettikleri ileri 
sürülerek, daha vahim olayların zuhur etmemesi için 
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bulunarak cezalandırümalarıyle ilgili olarak Bakan
lığımıza yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesi ce
vabı aşağıda arz olunmuştur. 

20 . 9 . 1976 günü saat 15.00'te Trabzon lisesin
de öğrenci bulunan Mustafa Şerafettin Aydın'ın Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci olan ağabey-
si Hikmet Nuri Aydın'ı görmek için mezkûr üniver
siteye gittiği, ancak onu bulamayarak ağabeysinin 
arkadaşları ile dönüş yolu üzerinde bulunan danışma 
kulübelerine yaklaştığı sırada tanımadığı iki şalısın 
tabanca ile ateş ettikleri ve çıkan mermilerden biri 
ile karın boşluğundan yaralandığı derhal gerekli 
muayene ve tedavisinin yapılarak anında hazırlık 
soruşturmasına tevessül olunduğu kimlikleri henüz 
tespit olunamayan sanıkların araştırılmasına devamlı 
gayret sarf edildiği; ayrıca 18 . 7 . 1976 günü mağ-

l ' - T — > 

I durun kardeşi Nuri Aydın'ın Serhat Akçay, Zeki Mu-
rathan, ve Mustafa Bekâroğiu adlı sanıklar tarafın
dan dövülmüş olması dolayısıyle de adı geçen sanık
lar hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet etmek, 

I müessir fiilde bulunmak, kavgada silâh çekmek suç
larından dolayı tanzim olunan 1 . 10 . 1976 tarihli 
iddianame ile kısmen tutuklu olarak Trabzon Asliye 

I Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasının devam 
I edip duruşmasının 4 . 1 1 . 1976 gününe muallâk bu-
I lunduğu Trabzon C. Savcılığının 15 . 10 . 1976 gün 
1 ve D/1879 sayılı cevabî yazısı münderecatından an-
I laşılmıştır. 

Keyfiyetin sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyrulmasım saygılarımla arz ederim. 

I İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 
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İstihdam Politikasıyle iigili 122 sayılı Sözleşmenin Onaylan ması mn uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Sami Küçük 
Selâhat t in Özgür 
Cevdet Sun ay 
Muzaffer Yurda kul e r 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünal di 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzını Karaağaçlıoğîu 
A h m e t Kara yiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
T u r h a n Kapanl ı 
Yiği t Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 
Şerafe t t in Pake r 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celadettin Coşkun 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Hikme t Aslanoğlu 
Raif Er iş 
Neja t Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

t iye s? .yısı : 184 

Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 1C8 

Reddedenler : — 

Çekinserler : i 
Oya ka t ı lmayan la r : 75 

Acık üyel 

[Kahid e 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
K â m r a n İnan 

BOLU 
Turgu t Yaşar Oülez 
Alâeddiıı Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebi'o Karamuüaoğlu 
Şeref Kaya l a r 

ÇANAKKALE 
İmade t t in Elmas 
İsmail K u t l u k 

ÇORUM 
Safa Yal-çıık 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Sebahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan tldan 

ERZURUM 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Hilmi Nalb ant oğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kut la r 

iki er : — 

denlcr] 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

G Ü M Ü Ş H A N E 
Ömer Naci Bozkurt 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıeoğlu 

TSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Mehmet F e y y a t 
F i k r e t Gündoğa.n 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
KAHRAMANMARAŞ 

A d n a n Karaîküçük 
K A R S 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KASTAMONU 

Ahmet Nusre t Tuna 
K A Y S E R İ 

İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K I R Ş E H İ R 
Hali l Özınen 

K O C A E L İ 
Abdullah Köseoğlu 

KÜTAHY^A 
Ahmet Özmumcu 

M A L A T Y A 
Ham di Özer 

MANİSA 
1 )oğaıı Baru teuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

MUĞLA 
H a l d u n Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsım ail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Atasağı ın 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Bekir Sı tiki BaVkal 
Şevket Koksal t 

RİZE 
Talât Doğan 

S A K A R Y A 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Şaban D emir dağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 
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Sİ İRT 
Süreyya Öner 

S İNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİYAS 
Âdil Al tay 
Nure t t i n E r t ü r k 
Hüseyin Öztürk 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Aeuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Atakl ı 
Emanul l ah Çelebi 
Yehbi E r s ü 
Suphi Gürsoy t r ak 
K a d r i Kap lan 
Suphi K a r a m a n 
Kâmil Karayel ioğlu 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdilek 
Mehmet üzgün eş 
M. Şükran Özkaya 
H a y d a r Tu n eka na t 
Ahmet Yıldız 

A D A N A 
M. Nur i Ademoğlu 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turan l ı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AORT 
Kasım Küfrevi 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

A Y D I N 
İskender Cenap Ege 

TOKAT 
Ceydet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELt 
Naim Taşan 

L R F A 
Abdulgani Demirkol 
Hasan O rai 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

(Çekinser) 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 

[Oya katıImayanlar] 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrclioğlu 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip» üzdolay 

İSTANBUL 
M. Telkin Ar ı lmrun 
(Bşk.) 
Ali Oğuz 

IZMIR 
Bel iğ Beler 
Müfmin Kırl ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Sınırı A ta l ay 
Yusuf. Ziya Ayr ım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Oanpolat 
Feyzi Halıcı 
Fak ih özlen 
Mehmet Yarısl ı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albay rak 

MALATYA 
Nure t t in A'kyurt 

MANİSA 
O rai Karaos.ni anoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
Selâhat t in Aear 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat Alp an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fe th i Çelikbaş 
Sabahat t in Özbek 
Şerif Tüten 

SİYAS 
Kâzım Kanga l 

T E K İ R D A Ğ 
H a y r i Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Ahmet Demir Yüce 

CÜMHURBAŞKANIN-
0 A S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Adile Aydal 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi 
Üzer Derbil 
Sait Naci Ergin (İ.) 
Nihat E r im 
Sadi Irmak 
Hali l Tüne 
Bahr iye Üeok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEM! 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 1 1 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18.7.1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu, (6/50) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 

3. — 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) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel 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) 

5. — 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) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumununa dair İçişleri Bakanından sözü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tar ihi : 31.3.1976) 

8. — 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, (6/68) (Veriliş tarihi : 21.4.1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi: 27.4.1976) 

10. — 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) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15.6.1976) 

12. — 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) 
(Gündeme giriş tarihi : 5.7.1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme 
giriş tarihi : 2.11.1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9.11.1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA 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) 

(Devamı arkada) 
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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 Araştırması 
isteyen önergesi (10/27) 

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

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstihdam Politikasıyle ilgili 122 sayıh 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) 



Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 612 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Mecli
since Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanlık Tezkeresi ile Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/162; C. Senatosu : î / 4 4 6 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 196) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1097 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 8 . 6 . 1976 tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, İstihdam 
politikasıyle ilgili 122 saylu Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 6 . 1974 tarihinde Başkanlıkla ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2.3; 29.4; 20, 25.5; 1, 3, - S . 6 . 1976 tarihli 70, 95, 103, 104, 105, 107 ve 108 nci Birleşimlerinde görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 196) 

Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 24 . 6 . 1976 

Esas No. : 1/446 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

10'. 6 / 1976 tarihinde 15 gün süre ile Komisyonumuza havale buyurulan Millet Meclisinin 8 .6 .1976 
tarihli 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, «îstihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» nı görüşmek üzere 17 < 6 , 1976 günü saat 
14.00'te, 22 . 6 . 1976 günü saat 14.QG:'te, 24 . 6 . 1976 günü saat 14.00'te, Komisyonumuz Başkanlık Divanı 
yukarıda adı geçen tasarıyı görüşmek üzere çağında bu'jnmuş fakat her üç birleşimde de ekseriyet temin edi
lememiştir < 

Bu nedenle mezkûr tasarı süresi içinde görüşülememiştir. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 36 nci mad
desi ve havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygıyle sunulur. 

Talât Doğan 
Sosyal İşler; Komisyonu 

Başkanvekili 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/446 
Karar No. : 11 

. 7 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 Haziran 1976 tarihli ve 108 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, İstih
dam politikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 10 Haziran 1976 tarifıli ve 1097 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Komisyonumuzun 6 Temmuz 1976 tarihli Birleşiminde Dışişleri ve Çalışma bakanlıkları tem
silcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tamamı ile nazarî olan böyle bir Sözleşmenin tanzim, kabul ve onaylanmasında bir fayda görülmemek
tedir. Tatbik kabiliyeti ekonomik imkânlar ile sınırlı fikir, temenni ve prensipleri milletlerarası bir Sözleşme 
haline getirmenin dünya istihdam probleminin hafifle turnesine bir katkıda bulunacağı şüphelidir. 

İleri de benzeri konularda alâkalı temsilcilerimizin daha dikkatli ve gerçekçi davranmaları temenni edilir. 
Komisyonumuz sırf bir formaliteyi tekemmül bakımından tasarıyı onaylamıştır. 

İşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu toplantıda Başkan 
ve Sözcü 

Bitlis 
Kâmran İnan 

Kâtip 
Manisa 

Ora! Karaosmanoğlu 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Niğde 

Söz hakkım saklıdır. 
A. Emre İleri 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı 

Başkanvekili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Atıf Bcatlerlioğlu 

Üye 
Kars 

Söz hakkım saklı. 
Sırrı Atalay 

Üye 
Kayseri 

Söz hakkım saklıdır. 
Ziya Müezzinoğlıı 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Bolu 

T. Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 612) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
48 nci Genel Konferansında 9 Temmuz 1964 tari
hinde kabul edilen, «İstihdam Politikasıyle ilgili 
122 sayılı Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İstihdam Politikasıyle İlgili 122 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 612) 




