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İçindekiler 

11. 

GECEN TUTANAK ÖZETL 

YOKLAMA 

Sayfa 
76:78 

III. — BAŞKANLIK DİVANİNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin 
Çelebi'nin, Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan 
ayrılış yıldönümü dolayısıyle yapılan bazı ya
yınlara dair gündem dışı demeci. 

78 

78 

78:80 

2. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Bü
yük Ata'nııı anma töreninde yıllardan beri de
vam edegelen önemli bir eksikliğe dair gün
dem dışı demeci. 80:81 

3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, ge
çen tutanak hakkında demeci. 81:83 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Tevfik Paksu'nun istifası ile boşalan çalışma 
Bakanlığına, Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın atanmasmın uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/890) 83:84 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi, (3/893) 84 

6. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla 
izin alan Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sait Naci 

Sayfa 
Ergin'e ödeneğinin verilebilmesine da5r Başkan
lık tezkeresi. (3/892) 84:85 

7. — Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla 
izin alan Zonguldak Üyesi Mehmet Ali Pestil-
ci'ye ödeneğinin verilebilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi. (3/89!) 85 

8. — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Grup 
Başkan vekilliği ne İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın seçildiğine dair tezkeresi. (3/868) 85 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin 
sorunlarını ayrıntılarla belirlemek üzere (10/36) 
kurulan Senato Araştırması Komisyonuna üye 
seçimi. 85:86 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemal Sanibrahimoğlu'nun, hapishane ve tev
kifhanelerin durum hakkında (10/39) kurulan 
Senato Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 86 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konu
sunda (10/38) kurulan Senato Araştırması Ko
misyonuna üye seçimi. 86:87 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji 



C. Senatosu B : 5 1 1 . 1 1 . 1976 O : 1 

Sayfa 
Bakanlığınca 1975 - 1976 yallarında verilen teş
vik ve uygulama belgelerine dair (10/45) kurulan 
Senato Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 87 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğü
nün uğratıldığı zararlar konusunda (10/46) kuru
lan Senato Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 87: 

88 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müczzinoğlu' 
nun, yabancı devletler ve milletlerarası kurul
larla yapılan andlaşmalara dair (10/43) kurulan 
Senato Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 88:89 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/24) 89 

16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hanıam'da vukubulan yangınlar hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 89 

17. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Devlet Planlama Teşkilâtı 
ve yatırımlar konusunda Senato Araştırması is
teyen önergesi (10/49) 89:91 

Sayfa 
18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsaî'm, Keban Barajı hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/50) 91 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hsîmi Nalbantoğlu'nun karayolları 12 nci bölge
sindeki yol yapımı hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/51) 91:92 

20. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Taııyeri'nin, belediyelerin malî durum
ları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi, (10/52) 92 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, son 
altı ay içinde temeli atılan tesislere dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/53) 92 

22. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ek
rem Kabay'ıri, traktör satışları konusunda Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/54) 92 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrika
sına dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/55) 92 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 92 
A) Yazılı soru ve cevabı 92 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, İller Bankası ile Simel Ltd. Şir
ketine dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/548) 92:95 

I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin Öziürk, 1976 - 1977 öğretim 
yılı başlarında üniversite ve yükseköğretim okulların
da cereyan eden kanlı olaylar hakkında bir demeçte 
bulundu. 

İran Senatosu Başkanı Şerif Eraarrııin, Cumhu
riyet Senatosundan bir heyetin İran'ı ziyaret etmesi
ne datr vaki daveti hakkında Başkanlık tezkeresi ka
bul olundu. 

Görev ile yurt dışma gidecek olan Millî Eğitim 
Bakanı Ali Naili Erdem'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün; 

Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Rıfkı 
Daaışman'a, Ulaştırma Bakanı Nahtt Menteşe'nin; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangÜ'e, Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmelerinin uy

gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri ve 

Ankara Üyesi Ergün Ertem'in, T. B. M. M. Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulunduğu 
durum. (10/57); 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri Öner' 
in, DİSK'e kayıtlı işçiler (10 56) hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildirildi. 

76 
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6/49, 6/50, 6/52, 6/67, 6/68, 6/71, 6/73, 6/74 
numaralı sözlü sorularm görüşülmesi, som sahipleri
nin ve ilgili bakanların; 

6/59, 6/61, 6/62, 6/69, 6/70, 6/63 numaralı söz
lü somların görüşülmesi ilgili bakanların Genel Ku
rulda bulunma malan nedeniyle ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gürsoptrak'ın, 
Elekîrofer Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri 
ile bu firmanın gümrük işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergelerinin (10/14); önerge sa
hiplerinin istemi üzerine geri verilmesi kabul olun
du. 

10/24, 10/27, 10/49 numaralı Senato Araştırma
sı isteyen önergelerin görüşülmesi, önerge sahipleri
nin Genel Kurulda bulunmamaları nedeniyle ertelen
di. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün-
sal'ın, bazı vilâyetlerde vukubulduğu iddia edilen iş-

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye

si Ahmet Karayiğit'in, Ziraî Donatım Kurumu Ge
nel Müdürlüğünde cereyan eden bir olaya dair ya
zılı soru önergesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/619) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana -- Maraş >•• Hatay - İçel -
Gaziantep illerinin taşkınlardan korunması ve sulan
ması için ne gibi tedbirler alındığına dair yazılı so
ru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/620) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana iline bağlı bazı köylerin 
içme suyu, elektrik ve köprü ihtiyaçlarına dair yazı-
h soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/621) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana İM Ceyhan ilçesi Endüst
ri Meslek Lisesfnin öğretmen durumuna dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/622) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ili Tufanbeyli ilçesinde 
bir Sümcrbank Saüş Mağazası açılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazık soru önergesi, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/623) 

kence olaylarına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi görüşülerek, Senato Araştırması komisyonu 
kurulması redd olundu. 

İstihdam poliîikasıyle ilgili 122 sayılı Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının öncelik ve ivedJlikîe görüşülmesi onayla
narak maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya su
nuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarının kabul 
olunduğu bildirildi. 

11. 11 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'tc topla
nılmak üzere Birleşime saat 17.28'de son verildi. 

Başkan Dâvan Üyesi 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünal di Mehmet Camlıca 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ili Tufanbeyli ilçesinin 
okul ve öğretmen durumuna dair yazdı soru önerge
si, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/624) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sai librahinıoğlu'nun, Adana İli Böige Atış Poligonu' 
na dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/625) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Sosyal plancılara, diğer heyet 
üyelerine ödenen yan ödemenin verilmemesi sebebi
ne dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/626) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Toprak ve Tamu Reformu böl
gelerine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/627) 

10. :— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Millî Kooperatifler Birliği ile 
Türkiye Kooperatifler Danışma Kuruluna dair yazıh 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/628) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kuru
lunun bugüne kadar kurulmamış olması sebebine 
dair yazılı soru önergesi. Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/629) 

SORULAR 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Millî Kooperatifler Birliği ve 
Türkiye Kooperatifler Danışma Kurulana da'r yazı
lı soru önergesi. Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/630) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
1963 yılından bu yana sigortalılardan tahsil ettiği 
prim miktarına dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/631) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Bağ = Kur Müessesesine dair ya
zılı soru önergesi, Sosyal Güvenlik Bakanhğına gön
derilmiştir. (7/632) 

Î5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kuru
lunun bugüne kadar kurulmamış olması sebebine 
dair yazılı soru önergesi. Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7 633) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler 

Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kuru
lunun bugüne kadar kurulmamış olması sebebine 
dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/634) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kuru
lunun bugüne kadar kurulmamış olması sebebine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/635) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kuru
lunun bugüne kadar kurulmamış olması sebebine 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/636) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Emekli Sandığının 1960 yılın
dan bu yana seneler itibariyle üye sayısı ve tahsil 
ettiği prim miktarına dair yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/637) 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 5 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama -yapıldı) 

BAŞKAN 
müzakerelere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, 

III. BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/• — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çe
lebi'nin, Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılış 
yıldönümü dolayısıyle yapılan bazı yayınlara dair 
gündem dışı deme i. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Saysn Hüsamettin Çelebi, Uîu Önder Atatürk' 
ün aramızdan ayrılış yıldönümü dolayısıyle yapılan 

bazı yayınlar üzerinde gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. 

Buyurun sayın Çelebi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ben 
geçen tutanak hakkında söz istiyorum; zaman2 ge
lince dikkate almanızı rica ediyorum. 

78 — 
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HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Dün 10 Kasım 1976 Çarşamba günü bütün Yurt
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andık. 
Bu anış, Atatürk'ün Millî Kurtuluş Hareketini, da
yanılmaz güçlükleri yenerek zafere ulaştırması ka
dar, hurafeler içinde boğulmaya mahkûm edilen top
lumumuzu akıl yoluna sokmuş olması kadar, yeni 
Türk Devletini çağdaş ilkeler üzerine bina etmiş 
olması kadar, ülkemizin büyüklü küçüklü pek çok 
şehrini, kasabasını ve köyünü çan sesinden, pek çok 
camümizi kilise olmak akıbetinden kurtarılışı dola-
yısıyle de minnetlerimizin ifadesi idi. 

•ı 

Dün sabah Anıtkabir'de bir tören yapıldı. Bu tö
rene sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakan, sa
yın Genelkurmay Başkanımız, Ana Muhalefet Parti
sinin sayın Genel Başkanı, Anayasa Mahkemesinin 
sayın Genel Başkanı yanında Koalisyonu teşkil eden 
partilerin dördünün lideri (Başbakan Yardımcısı sı
fatlarını da birlikte getirerek) katıldılar; Parlamen
tomuzda durumları müsait olan pek çok üye, Baş
kanlık Divanı üyeleri, diğer Anayasa kuruluşlarının 
başkanları ve üyeleri hazır bulundular. Yurdun dört 
yanında da bu anma törenleri yapsldı. 

Şimdi elimde yakın zamana katlar Hükümet üye
lerinden sayın Aksay'ın sahibi olduğu, şu anda da 
Aksay'ın ortak bulunduğu Yeni Neşriyat Anonim Şir
keti adına Abdülbaki Aksay; yani Sayın Aksay'ın 
kardeşinin sahibi bulunduğu bir gazete var. «Millî 
Gazete» adını taşıyan ve biraz sonra arz edeceğim 
cümleleri dolayısıyle mazur görürseniz «Paçavra» di
ye tavsif edeceğim bu gazetede «Kara bir gün!», kar
şısında nida işareti; yani alay başlıklı Selâhaddin Eş 
imzalı bir yazı var. Bütününü zapta geçirmemek için, 
sadece birkaç cümleyi dikkatinize, bilginize sunmak 
istiyorum. 

Yazı şöyle başlıyor sayın senatörler: 
«Ne bu sahte yas, ne bu resmî ideolojonin cebe-

rutluğu yüzünden sevabıyle günahıyle Hakkın takdi
rine, milletin tarihine intikal etmiş bir kişi için uy
durma ubudiyyet arz edişler?.. 

Neden her gün renkli olan gazete jenerikleri bu
gün hıristiyanî bir adetle yas manasında kara çık
makta?.... 

Merhum Süleyman Nazif, İstanbul işgal olundu
ğunda yazdığı «Kara bir gün isimli» yazıda canhıraş 
bir feryat yükseltiyordu. İslâm Devleti Osmanlının ta
rihinde 470 sene payitaht olarak yer alan ve fethi 
Yüce Resulün övgüsüne mazhar olmuş bir şehrin ya

bancı gâvurlar eline geçişi dolayısıyle o feryat yüksel
tilebilirdi; ama memleket bütün kültürüyle medeniyet 
anlayışıyle ve yerli frenkler eliyle.» Bunu yazacak 
kadar utanmazlık sayın senatörler, özür dilerim.. {Ga-
vuristan hayatına teslim edilirken; aynı feryadı çıkar
mamışız da, tarihe emsali görülmemiş bir soytarılıkla 
birtakım mumyaların arkasından ağlatılmaya zorlan
mışız. İnanınız ki, bu budalaca tavır Afrika'nın en ip
tidaî ülkelerinden meselâ eski bir yamyam olan Mau-
Mua Kabilesinin Lideri Yomu Kcnyatta'mn şimdi 
Cumhurbaşkanı olduğu Kenya'da bile gösterilemez.) 

Geçiyorum ve bir cümle daha arz ediyorum: 
«Ölümünün üzerinden 40 yıla yakın bir zaman ge

çen kimsenin arkasından zorla, baskıyla sürdürülen 
ve iptidaî devirlerin tapınma törenlerini andıran bu 
resmî zorlamalarda ne oluyor?» 

Başka bir cümle sayın senatörler: Yazı, birtakım 
mugalâtalar ait alta dizildikten sonra şu cümle ile 
sona eriyor. 

«Diyeceksiniz ki, bu kara günde bahsetmek için 
bula bula bunları mı buldun? Ama, insaf ediniz. 
Diktatörlerden bir kısmının da kendilerine güç be
lâ bir baba uydurabildikleri, uydurduklarından veya 
Farah Diba'nın bu sırada pek karamsar olduğundan 
mı bahsetmeliydim yani.» 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Rum
ların gitmesini arzu etmemiş demek. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bu adam bir defa 
Türk değildir; kahrolsun. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Saym 
senatörler; 

Şimdi birkaç cümlesini sunduğum bu hezeyan-
name gerçekten tarihin malı olmuş olan; ama pek bü
yük çoğunluğuyla kadirbilir Milletin??zin kalbinde 
yer eden büyük Atatürk'ün şanına noksan getirmez. 
Atatürk böyle ağızlara düşiüğü için değerinden de 
hiç bir şey kaybetmez. Tıpkı cevherin yere düşmek
le değerinden sakıt olamayacağı gibi; ama burada 
karalanan ilkel düşünceler Atatürk'ten ziyade Ata
türk'e inanmış olan büyük Türk Milletine hakarettir 
ve bu karalama benim inancıma göre doğrudan doğ
ruya İslâmiyete hakarettir. Çünkü, İslâmiyet, nice 
kiliselerin çanını susturmuş olan, büyük bir ülkeyi 
ehlisalibin ayakları altından kurtarmış olan gerçekten 
bir mücahidi için bunları yazan adamla aynı düşün
müş veya fclsefeleştirmiş olamaz. İslâmiyet yüce bir 
duygudur. İslâmiyet böyle bir evlâdına ancak min
net duyabilir. İslâm olan da minnet duymak duru
mundadır. 
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Şimdi dünkü törene sayın Cumhurbaşkanının, r 
Devletin ve Milletin yüce organlarının başkanlarının, 
üyelerinin yanında katılmış bulunan sayın Erbakan'a j 
ve saym MIHI Selâmet Partili bakanlara sorularım 
var. Kendileri için hiç bir peşin hükmü şu anda 
söylemek İstemiyorum, Sadece soruyorum, cevap bek
liyorum. j 

Dünkü törene zorla mı gittiler? Kim zorladı?.. 
Açıklamaları lâzımdır. Hem oraya gitmek hem ba
kan, diye hem de Hükümette bulundurdukları bir 
zatm ortağı olduğu şirketin ve o bakanın kardeşinin 
çıkarttığı gazetede bu yazının yazılmış olması akla 
sorular getiriyor. Zorla mı gittiler, inanarak mı git
tiler, isteyerek mi gittiler-?.. Açıklamalıdırlar. 

Eğer zorla gittiler ise, (Ben öyle yaptılar demek 
işetemiyorum) burada tavsif edildiği gibi gâvur ro
lüne mi çıktılar?.. Rol mu yaptılar?.. Yoksa burada 
tavsif edildiği gibi hokkabazlık mı yaptılar?... Cevap 
vermek durumundadırlar. Yine Millî Selâmet Parti
sinin yöneticilerine, Millî Selâmet Partisine inanmış 
olan büyük kitleye sormak istiyorum. | 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cumhu
riyet Savcıları ne yaptı acaba? J 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — İslâmi
yet, bu düşünceyi, şurada karalanan düşünce tasla
ğım (Düşünce demek haysiyetini uygun görmüyo- I 
ram) tecviz eder mi?.. Eğer susarlarsa sorularıma I 
müspet manada ikrar şeklinde cevap vermiş saya
cağım. { 

Saygılar sunarım.' (C.H.P., A.P., C.G.P., Kon
tenjan ve Millî Birlik Grupu sıralarında alkışlar) I 

2. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Büyük 
Atanın, anma töreninde yıllardan beri devam edege-
len önemli bir eksikliğe dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Saym Mehmet Feyyat Büyük Ata'nuı anma törenin
de yıllardan beri devam edegeien önemli bir eksikli
ği dile getirmek üzere gündem dışı söz talep etmiş
lerdir. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; 

Büyük Ata bakında söz söylemeye kendimi yete
nekli göremiyorum. Yıllardan beri bu yüce çatı al
tında, okullarda Âta'nm arkadaşlığım yapmış ve on- I 
dan sonra Ata'yı iyi anlamış kişileri çok dinledik ve 
bunun tercümanı olma yeteneğini de kendimde gö-
remivorum. J 

Ancak, Büyük Ata ve Büyük Ata'nın eserleriyle 
ilgili belli yıldönümlerinde büyük bir eksikliği gör
mekteyim, bunu kısaca dile getirmek mecburiyetin
deyim. Bu düşüncemi, bu eksikliği yazılarla, maka
lelerle ve buradaki konuşmalarla yıllar boyu arz et
tim. Hiç bir bakan bunu ciddiye almadı, ben de ar
tık bu bakanları ciddiye almıyorum. Maruzatım sa
dece Saym Cumhurbaşkanına ve O'nun Genel Sekre-
terinedir. 

Kısaca adalete, adalet duygusuna rauzaf birkaç 
söz arz edeceğim. Hoş görmenizi istirham ederim. 

İnsanoğlunun diğer yaratıklardan farkının sadece 
düşünme yeteneği olduğunu yeterli görmüyoruz. 
Salt düşünme yeterli değil. Düşünen canlı varlığın in
san olduğunu söyleyen filozof Aristo «Adalet ilkin 
devletten gelir. Çünkü hukuk, devletin içtimaî niza
mıdır» der. Bu deyimin mefhumu muhalifi, düşünme
nin geçerli olabilmesi için sosyal bir muhteva ka
zanması gerekir. Bu nedenledir ki, filozof «insan, 
içtimaî canlı varlıktır» demektedir. O halde sos
yal cephesi olmayan; yani toplum yararına dönük 
olmayan düşüncenin insan için yeterli bir nitelik ol
madığı şüphesizdir. Topluma yönelik her düşüncenin 
temelinde adalet duygusunun veya adalet idealinin 
bulunduğu bir gerçektir. Çünkü, insanoğlunu en çok 
tatmin edebilecek haslet, adalet idealidir. Adalet ide
alinden yoksun her türlü düşünce, tartışma, diyalog 
ve kararın anarşiye kaynak olması kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

Bir Türk atasözü vardır. «Hak, adalet yardım 
ederse kurt çoban oîur» der. Bu ideaden yoksun bo
zuk toplum düzeninde ortaya atılan, en uygun zan
nedilen tedbir ve kanunların dahi en büyük hak
sızlığın, doiayısıyle anarşinin kaynağı olabileceği izah
tan varestedir. 

Adalet ideali, sıradan adamı insan eden en mü
essir bir ilahî kudrettir. Onun kaynağı ilahla birlik
te nesnededir. Onu insan benliğinde değil, insanların; 
yani toplumun içinde, nesnede aramamız gerekir. 
Yürekler acısı her bir cinayet eyleminin yambaşmda 
tutsak gibi ihmal edilmiş ve görememiş olabileceğimiz 
o kutsal ilâhî nesneyi, yani adaleti öu plana almak, 
Devlet organizasyonu içerisinde dahi en zarurî bir 
unsurdur. Özellikle devletlerin devamlılığı, halkların 
uluslaşması doiayısıyle medeniyetin oluşumu için 
önemlidir bu kutsal nesne. Devletin hikmeti vücudu
nun çağdaş medeniyetin gelişmesi aracılığı için oldu
ğu anlaşılırsa, ancak adalet üzere o ideale yakın 
mutlu bir toplum olabiliriz. Bunun için adalet gibi 
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soyut kavramın, bir organizasyon şeklinde toplum 
bünyesinde tecesüm ettirilmesi gerekli görülmüş ve 
buna «yargı organı» bunun etkinliğine de «yargı 
erki» denmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım; 
Geçen mesajınızda, yargı organının kutsallığına, 

hâkimlerin değerine önem verdiniz; toplumu tatmin 
ettiniz, ancak yıllar boyu Atatürk'ün huzurunda 
saygı duruşunda bulunduğunuzda, «Danıştay ve 
Yargıtay Başkanları nerededir» diye soruldu mu? 
Yıllar boyu hükümetler bunu kale almamışlardır. 

Ben bunu geçen devre de arz ettim; bir memleket
te yargı organı ile parlamento aynı değeri taşımazsa, 
eşdeğer olmazsa, emrindeki kimselerin anarşizme 
prim vermesine uşaklık eder, dalkavukluk eder ve bu, 
anarşinin temel kaynağıdır. 

Bu Cumhuriyetin kurucusu, dünya çapında bü
yük insan Atatürk'ün ihtifalinde Yargıtay Başkanı ile 
Danıştay Başkam yoktur. Askerî Yargıtay Başkanı 
olmayabilir, çünkü rütbelidir, Genelkurmay Başkanı 
temsil edebilir, onun ayrı bir statüsü vardır, ama Yar
gıtay Başkanının bulunmaması, Senato Başkanının 
bulunmaması kadar büyük skandal değil mi?.. Hü
kümet Başkanının bulunmaması kadar skandal de
ğil mi?.. Hatta bir muhalefet partisi liderinin bulun
maması skandal olarak izah edildi; ama devlet or
ganizasyonu içerisinde, anayasal yargı fonksiyonunu 
yürüten bir kimsenin bulunmaması nedeni üzerinde 
düşünüldü mü?... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ye
rini beğenmiyor!... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
bir memlekette devlet organizasyonu içerisindeki 
kuvvetler dengesini (geçen gün sayın memurlar 
«veleddülşambr» diye yazmışlardı, «Valetde clıam-
bre» demiştim ben) bir Protokol Genel Müdürü ya
parsa, bu hazin akibetle karşı karşıya kalırız; ama 
Hariciye Bakanının beyni bunu almadı, kapsayanın
dı; bundan yoksun bir beyin. 

Bu itibarla ben tenezzül etmiyorum, bakanlar
dan sormuyorum, sayın Cumhurbaşkanına arz edi
yorum; Genel Sekreterini görevlendirsinler, Protokol 
Genel Müdürü müdür, Hükümet midir tahkik et
tirsinler, Adalet organlarına yapdan saygısızlığın ne
deni nedir araştırsınlar. Eğer buna prim verirsek, 
Parlamento için de Orduya prim veririz. Yassıada'ya 
toplananlar artık bundan gocunmasın. 

Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

[ 3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, geçen tu
tanak hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, geçen tutanağa fazla, 
noksan veya yanlış geçen bir hususu mu düzeltecek
siniz efendim? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onu düzeltece
ğim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
9 . 11 . 1976 günkü birleşimde, işkence ile ilgili 

araştırma Önergem İçtüzüğün 166 ncı maddesine gö
re işarı oya konulmuştur. Oylamada, Divan kendi 
arasında anlaşmazlığa ve tereddüde düşmüş, bu ne
denle de oylama 2 kez işaret, 3 kez de ayağa kaldır
mak suretiyle 5 kez tekrar edilmiştir. 

Ben, bu oylamada hangi nedenle Divanın oyla
mayı 5 kez tekrarladığım araştıracak değilim. Deği
lim; çünkü hangi nedenle olursa olsun, Divan kendi 
arasında bir anlaşmazlığa düşmüş ve oylamayı 5 kez 
sjrf bu nedenle tekrar etmiştir. 

Benim üzerinde duracağım konu, bu 5 kez oyla
mada tek tek sayılan senatör sayısının, yani oyiama 
sonucunun Sayın Divan Başkanına çoğunluk duru
munu hatırlatmamış olmasıdır. 

Divan Başkanının hatırlaması gereken diğer bir 
konu da İçtüzüğün 106 ncı maddesinin ikinci pa-

J ragrafmda açıklanan durumdur. İçtüzüğün andan 
maddesinin birinci paragrafının son bölümünde, 
«... el kaldırmak suretiyle verilen oyların miktarın
da anlaşamazlarsa veya çoğunluğun mevcut oluşun
da şüpheye düşerlerse...» Maddenin Divanı ilgilendi
ren kısmını alıyorum «... ayağa kalkmak usulüne baş
vurulur.» denmektedir. 

Divan Başkanı, buraya kadar söylenileni aynen 
yapmıştır; ama nedense İçtüzüğün bundan sonraki 

I bölümünü; yani ikinci paragraftaki şu açık kura
la başvurmamıştır. İçtüzüğün bu bölümünde aynen 
şöyle denilmektedir: «Bunda da anlaşamazlar veya 
şüpheye düşerlerse, açık oya başvurulur.» 

Demek ki Divan, 2 kez el kaldırmak suretiyle oy
lama yapmış, sonuçta anlaşamamış, ayağa kaldırmak 
suretiyle oylamaya karar vermiş ayağa kaldırarak 

I yaptığı oylamada da yine anlaşamamış; ama oylama 
kuralını Tüzüğü belirttiği gibi değiştirmeden, yani 

I açık oya başvurmadan ayağa kaldırarak oylamayı 
arka arkaya 3 kez tekrar etmiştir. Bu da oylamanın 
usulsüz yapılmasına ve sonucun tutanağa yanlış geç-

I meşine neden olmuştur. Oylama sonucu, Başkanlığın 
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tutanağa geçirdiği gibi değildir. Oylama sonucu, Baş
kanlığın tutanağa geçirdiği gibi olsa bile, anlaşmaz 
duruma düşen Başkanlığın bu sonucu tutanağa geçir
meden önce yapması gereken işlemler vardır. Başkan 
bunları yapmamıştır. Şimdi bunları açıklıyorum. 

Divan Başkanı 5 kez oylama yapmış, bu 5 kez 
oylamada elde ettiği sayı kaçtır? Bunu lütfen söyler
ler mi?... Söylemezler; söyleyemezler. Çünkü, bunu 
söylemek, bunu açıklamak, tutanaklara geçirmek 
görevi olsa da, iki bakımdan işine gelmez. Neden işi
ne gelmez?. 

1. Oylamanın sonucunda araştırma açılmasını is
temiyor. Onun için aradığı sayıyı bulana kadar oy
lamayı uzattı, tekrar tekrar yaptırdı. Tüzükte, «aya
ğa kalkma sonucunda da anlaşma sağlanmazsa ya 
da şüphe olursa açık oya başvurulur» denmektedir, 
bunu yapmadı. 

Konuyu dikkatlerinize sunuyorum; Tüzük «anlaş
ın» değil, «Tereddüt olursa» deyimini kullanıyor ve 
açık oya geçilmesini istiyor. Başkan bunu yapmı
yor; ayağa kaldırarak 3 kez oylama yapıyor ve iste
diği sonucu elde ederek tutanağa geçiriyor. 

Bu sonuç, Senatoda azınlığın aldığı yanlış ve 
haksız bir sonuçtur, geçersizdir. Cumhuriyet Sena
tosu geçersiz kararlan almak için değil, alınan ge
çersiz kararlan incelemek, düzeltmek ve daha doğ
ru duruma getirmek için kurulmuştur. Hiçbir şey, 
Cumhuriyet Senatosunun işleminde, İçtüzüğe, yasa
lara ve gerçeğe aykırı olamaz; ama sayısı 184 olan 
Cumhuriyet Senatosunda; Divan, 56 üyenin iştira
kiyle, Cumhuriyet Senatosu için yüzkarası sayılacak 
bir karan alabildiriyor. Buna kimse itiraz etmiyor. 

Cumhuriyet Senatosu, her istendiği zaman gelinip 
gidilen emekli kahvesi durumuna düşürülemez. Hiç 
kimse Cumhuriyet Senatosunu bu anlamda kullana
maz. Bir oldubittiye getirerek böylesi kararlan al-
dıramaz. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, zaptı sabık hakkında 
söz istediniz, zaptı sabık hakkındaki sözün ne şe
kilde konuşulacağım isterseniz ben tekrarlayayım: 

Ağzınızdan çıkan sözlerden zabıtlara fazla giren 
veyahut eksik giren veya yanhş giren hususatı dü
zeltmeye mahsustur, zaptı sabık hakkındaki konuş
ma. Yoksa, bir evvelki celsede yapabileceğiniz bir 
konuşmayı, bir sonraki celsede yapmak için değil o 
madde. Binaenaleyh, söz istediğiniz maddeye sadık 
kalmanızı rica edeceğim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkam 
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Ben, geçen celsede tutanağı meydana getiren iş
lemin, andığını 106 ncı maddeye uymadığını ve bu 
nedenle de tutanağa geçen sonuçların yanlış oldu
ğunu, kararın yanlışlığını ortaya koymak için bazı 
gerekçeye varan durumlara geçiyorum. Bu konuda 
haklı olabilirsiniz; ama sonuçta sizin istediğiniz ko
nuyu ortaya koymaya çalışacağım. İkazınıza teşek
kür ederim. 

2. Oylama sonucunu açıklamak Başkanın işine 
gelmez. Çünkü, açıkladığı takdirde Senatoda çoğun
luğun olmadığı anlaşılacaktır. Bu da Başkanın işine 
gelmemektedir. 

İçtüzüğün 106 ncı maddesinin 2 nci paragrafında 
öngörülen açık oylamayı bu nedenle yapmamıştır. 

Oylamada 27 kabul oyuna karşılık, 29 ret oyu 
olduğu söylenmiştir. Bunun toplamı 56 üye eder. Oy 
kullanmayan sayın 4 sayın üye vardır. Bunlar: Sayın 
Fethi Çelikbaş, Cevdet Sunay, Cevdet Aykan ve 

Âdile Ayda'dır; toplamı 60 üye eder. 

İçtüzüğün 106 ncı maddesine dönelim şimdi : 
(...Oyların miktarında anlaşamazlarsa veya çoğunlu
ğun olmadığında tereddüde düşerlerse...» demektedir 
bu madde. Burada hem oylama sonucunda, hem de 
çoğunluk konusunda Divan tereddüde değil, bizzat 
anlaşmazlığa düşmüştür. Eğer arka arkaya beş kez 
sayılan üye sayısı Başkanlığı çoğunluk konusunda 
uyarmıyorsa; yani Tüzüğün ifade ettiği gibi tereddü
de düşürmüyorsa, bu Divanın tarafsızlığından kuşku
ya düşmemiz gerek; ama Divanda bulunan bir üye 
görevini yapmsş, sonuca ve oylama biçimine devamlı 
itirazda bulunmuştur. Keza, İçtüzüğün 52 nci mad
desinin son paragrafında; «Başkanlık çoğunluğun ol
madığında tereddüde düşerse...» diyerek, kendisine 
bazı yetkiler ve görevler vermektedir. Başkanlık bun-
lann hiç birisini yapmamıştır, yapmak istememiştir. 
Başkanlık bunları ne zaman yapacaktır ve hangi hal
lerde Tüzüğün aradığı tereddüde düşecektir?.. İşte 
Başkanlık tüm bunları yapmadığı için oylama sonucu 
tutanağa yanhş geçmiştir, karar yanlış alınmıştır, ça
lışmaması gereken bir Senato çalıştırılmıştır. 

Açık oylamada bu konu Başkanlığın elinden alın
mıştır. Oylama sonucu çoğunluğu vermiyorsa, geçer
siz sayılmaktadır. îş'arî oylamada Başkan bunu han
gi hakla gizler, hangi hakla olmayan bir çoğunluğu 
var gösterir? 

Bu nedenle oylamaya itiraz ediyorum. Oylama, 
yapıkşı ve sonucu bakımından tutanağa yanlış geç
miştir. Divan, kendi içinde bu konuda anlaşmazlığa 
düşmüştür. Sonuçlara itiraz bizzat Divandan gelmiş-
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tir. Kendi aralarında anlaşma sağlanmadan, bir oldu
bittiye getirilerek oylamanın sonucu yanhş ilân edil
miştir, düzeltilmesini istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Bu olay gözlerinizin önünde geçmiştir. «Böyle de

ğildir» diyemeyiz. Böyle oldubittilere Yüce Senato 
göz yumamaz. Bu, en azından Senatonun kendi ken
disini inkârı olur. i3ün gözlerinizin önüne serdiğim 
işkence konusunda isim isim, yer yer, olay olay her 
şeyi raporuyle, resmiyle, ifadesiyle, resmî yazısı ve 
doktor raporu ile gözlerinizin önüne serdim; bir iş
kence dramı koydum ortaya. 

1976 Türkiye'sinin Senatosunda bıyık yolmadan 
ırza geçmeye, cop sokmaya, tırnak çekmeye, elektrik 
vermeye, öldürtmeye kadar varan işkenceler sayılır. 
«Bunları ispata hazinin, bunları ciddî olarak ortaya 
koyuyorum, iddialı olarak ortaya koyuyorum.» diyen 
biri çıkarsa, bunu duymamazhkian mı geleceksiniz? 
İşte tekrar ediyorum : 

Yüce Kurulunuz ve Sayın Başkanlık bu yanlış ka
rarı düzeltirse, saydığım işkencelerin tümünü ispata, 
işkencenin Türkiye'de olağan hale geldiğini kanıtla-
maya, yüz binlerce liranın bu iş için iskencecikre da
ğıtıldığını ortaya koymaya hazırım. 

«Güvenlik Kuvvetleri» adt altında birtakım SS' 
çilerin 1976 Türkiye'sinde aldığı paraları, bu paralara 
karşılık yaptıkları rezaletleri öğrenseniz bu şekilde 
kuzu kuzu oturmazsınız. 

Ca^kanîik hiç üzülmesin, işi aceleye estirmesin, ir
kence ustalarını, «işkence yoktur» diye yalan söyle
yenleri Yüce Divana götürene kadar işin peşini bırak
mayacağım. 

İnsanlık Hakları Sözleşmesinde imzası olan bir 
ülkenin Meclislerinde, işkencenin tartışma konusu ol
ması son derece acıdır. İşkence yapılan yurttaşlara 
uluslararası hak arama yerlerine baş vurma hakkı ta
nıdığınız gün, yer yerinden oynar, kapsa r defteri 
Türkiye'nin orada. Her şey bir yana, gözaltına alman 
kızlara yapılanları bilmenizi, duymanızı, araştırma
nızı istiyorum. 

Bu konularda bize bilgi vermek için ben araştır
mayı istedim. Bu araştırmanın açılmaması, açılma
sından daha kötü, daha korkunçtur. Bu korkur.ç so
nucu; sah günü yapılan yanlış oylama, usulsüz h'r 
oylama Senatoda ortaya koymuştur. Hepimiz ve he
piniz suçlusunuz. Bu denli bir iddia karşısında sjsan 
suçlu kalan bir Senato görüyorum karşımda. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından a?k;ş!ar) 
Sayın Başkan, bu konuda bir de önergem var. 

13 . 11 . 1976 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Uysal zaptı sabık hakkında 
I konuştular; fakat zaptı sabık hakkında konuşmanın 
i 
I icaplarının dışına çıktılar 

Oylama, usulüne uygun yapılmıştır. Ben sayma
dım, sayın üyeler saydılar; fakat aralarında uyuşmaz-

j hk oldu, tekrarlamak zorunda kaldık. Tüzüğün bah-
I se ilikleri maddesi, açık oya gelinceye kadar oylama-
| nm donmuş olmasını icap ettirir. Oylamada donmuş 
• bir hal yoktu. Binaenaleyh, donmuş hal olmadığı 
! için de üçüncü defada neticeyi aldık. 
İ 
1 Gelelim rakam belirtmesine : 

Tüzüğümüzde Başkanın; şu kadara karşı, bu ka
dar oy ile kabul edilmiştir veya edilmemiştir şeklin
de terhini etmesine dair herhangi bir hüküm yoktur. 
Sadece Başkanın, «Kabul olundu.» veya «Kabul 
olunmadı» şeklindeki tefhimi vardır. Bu itibarla bu 
iddialar bu Senatoda çok defa vaki olmuştur ve «Ra
kam bildir» denildiği halde, Tüzüğün maddesine sa
dık kalınarak, «Kabul olundu» veya «Kabul olun
madı» şeklinde tefhim edilmiştir. 

Oylamada herhangi bir aksaklık mevcut değildir. 
Eğei', o anda kullanmaları icap eden hakları yardı, 
kiîîîansa'ardu maalmemnuniye Tüzüğün icapları yerine 
getirilir idi. Halbuki, o anda yoklama isteyebilirler
di, ekseriyetin olmadığım iddia edebilirlerdi. Bütün 
bunlar olmadı ve Başkanlık oylama reticesini «Kabul 
olunmadı» şeklinde tefhim etti. 

Keyfiyet bundan ibarettir saygılar sunarım. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oylamaya geçmiş
tiniz Sayın Başkan. 

SELÂHADDİN KABÜROĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü=) — 56 kişi vardı. 6 defada sayamadınız. 

HÜSEYİN ATMACA (De:ıiz!i) — Sayın Başkan, 
önergeyi işleme koyunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önünüzde öner
ge var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge şimdi işleme, konmaz efen
dim. Önergeyi tetkik edelim bilâharu işleme koyarız. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik 
Paksu'nun istifası ile boşalan Çalışma Bakanlığına, 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazanın atanmasının uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
re:;!. (3/890) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 10 Kasım 1976 gün ve 

1/1-10300 sayılı yazısı: 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik Pak-
su'nun istifası ile boşalan Çalışma Bakanlığına, Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan'm atanmasının, Ana
yasanın 102 nci maddesi gereğince uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
5. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/893) 
BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanıma 9 . 11 . 1976 tarihli toplantısında kararlaş
tırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Ozîürk'ün hasta
lığına binaen 1 4 . 9 . 1976 tarihinden itibaren 21 gün; 

C. Senatosu Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen'in 
hastalığına binaen 15 . 9 . 1976 tarihinden itibaren 15 
gün; 

C. Senatosu Zonguldak Üyesi Mehmet Ali Pestil-
ci'nin hastalığına binaen 21 . 8 . 1976 tarihinden itiba
ren 114 gün; 

C. Senatosu Cumhurbaşkaınnea Seçilen Üye Sadi 
îrmak'm mazeretine binaen 1 . 1 0 . 1 9 7 6 tarihinden iti
baren 20 gün; 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'ın hastalığı
na binaen 8 . 10 . 1976 tarihinden itibaren 20 gün; 

C. Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'm has
talığına binaen 28 . 10 . 1976 tarihinden itibaren 20 
fc 5 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sait 
Naci Ergin'in hastalığına binaen 2 . 1 1 . 1976 tarihin
den itibaren 1 yıl. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sa
yın Hüseyin Öztürk'ün, hastalığına binaen, 14 . 9 .1976 
tarihinden itibaren (21) gün izinli sayılmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabuî 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Sayın Hayret
tin Erkmen'in hastalığına binaen, 15 , 9 . 1976 tarihin
den itibaran (15) gün izinli sayılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Sayın Meh
met Ali Pestiici'nin hastalığına binaen, 21 . 8 . 1976 
tarihinden itibaren (114) gün izinli sayılmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen 
Üye Sayın Sadi Irmak'ın mazeretine binaen, 1.10.1976 
tarihinden itibaren (20) gün izinli sayılmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Sayın Kadri Kap
lardın hastalığına binaen, 8 . 10 . 1976 tarihinden itiba
ren (20) gün izinli sayılmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Bekir Sıt
kı Baykal'm hastalığına binaen 28 .10 .1976 tarihinden 
itibaren (20) gün izinli sayılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Sayın Sait Naci Ergin'in hastalığına binaen, 
2 . 1 1 . 1976 tarihinden itibaren (1) yıl izinli sayılması
nı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) Bir yıl nasıl 
olur Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Efendim, raporlara istinat eden bir 
hal vardır. Elbette bir yıl da olur, 2 yıl da olur. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir dok
tor, «Hastalığı bir yıl sürecektir» diye nasıl rapor ve
rir?... 

6. —• Hastalığı dol ay isiyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhurbaşkanmca S. Ü. Sait Naci Ergin'e ödeneğinin 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/892) 

BAŞKAN — Bir başka Başkanlık tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı doîayısfyle 2 aydan fazla izin alan Cum

huriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sait 
Naci Ergin'in tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 
acı maddesi gereğince Genel Kurulun kararma bağlı 
olduğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Sayın Sait Naci Ei'gin'in tahsisatımın 
verilebilmesi İçtüzüğümüzün 146 ncı mdadcsi gereğin
ce Yüksek Heyetin oylarına iktiran etmesi gerekiyor. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

7. — Hastalığı dolayı siy'e iki aydan fazla izin alan 
Zonguldak Üyesi Mehmet Ali Pesîilci'ye ödeneğinin 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/891) 

BAŞKAN — Bîr başka Başkanlık tezkeresini tak
dim ediyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı doîayısıyle 2 aydan fazla izin alan Cum

huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Mehmet Ali Pes-
tilei'nin tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 146 ne; 
maddesi gereğince Genel Kurulun kararma bağlı ol
duğundan, keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Sayın Mehmet Ali Pesîild'mn tahsisatının veri
lebilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Grup Başkan-
vekilliğine İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın seçildi
ğine dair tezkeresi. (3/868) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupu Genel Kurulu toplanarak Grup Başkan-
vekiMiğine İstanbul Senatörü Fikret Gündoğan seçil
miştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
C. H. P. Cumhuriyet Senatosu 

Grupu Başkanvekili 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin sorun
larını ayrıntılarla belirlemek üzere (10/36) kurulan 
Senato Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Aialay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin 
sorunlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri üzerine Genel Koru
lun 6 . 7 . 1976 tarihli 85 nci Birleşiminde kurulması 
kabul edilen 11 kişilik komisyon adayları Gruplardan 
gelmiştir. Bu adayları okuyorum ve tek tek oylarım-
za arz edeceğim. 

î i . 11 . 1976 O : 1 

«1. — Sırrı Turanlı (Adıyaman) (A. P.) 
2. — Ahmet Karayiğit (Afyonkarahisar) (A. P.) 
3. — Macit Zeren (Amasya) (A. P„) 
4. — Şerafettin Paker (Antalya) (A, P.) 
5. — Hilmi Nalbanioğîu (Erzurum) (C. H. P.) 

6. — Muzaffer Şamiloğfu (Kars) (C. H. P.) 
7. — Naci Cidal (Hakkâri) (C. H .P ) 
8. — Sırrı Ataîay (Kars) (C. H. P.) 
9. — Şükran Özkaya (Tabiî Üye) (M, B. G.) 

10. — Cihat Aipan (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
I (Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grupu) 

!! . — (... B05)» 
S2RRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, aday 

olarak Saym Sabahattin Savcı'yı teklif ediyorum. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Ben Di

van Üyesiyim, Saym Mehmet Bilgin'i teklif ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Araştırma komisyonu
na seçilmeye mani değildir. 

BAŞKAN — Komisyonlarda çalışmak; yani araş
tırma diye ay-rmıyor, komisyonlara vazife verilmi
yor. O komisyon da, öbür komisyonlar gibi, Tüzü
ğün gerektirdiği bir komisyon. «(Mehmet Bilgin aday 
olsun.» seskrL) Evet Mehmet Bilgin arkadaşımızı 
aday gösteriyorlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — O kadar 
çok araştırma önergesi veriyorsunuz ki. adam yetmi
yor; fabrikasyon yapıyorsunuz. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Saym Başkan, öner
geyi o şekilde düzeltiniz. 

BAŞKAN — Saym Sırrı Turanh'ııın Komisyona 
seçimlesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Ahmet Karayiğifin Komisyona seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Macit Zcren'in Komisyona seçilmesini oy
larımda arız ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. -

Saym Şerafettin Paker'in Komisyona seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Saym Iliimi Nalbantoğiu'nun Komisyona seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
n'eyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Srjym Mf.175.ffer Şamilcğiıı'nun Komisyona seçil
me "ini oyarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
meyerskr.,:. Kabul edilmiştir. 
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Sayın Naci Cidai'm Komisyona seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Sırrı Atalay'm Komisyona seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Şükran Özkaya'nın Komisyona seçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cihat Alpan'm Komisyona seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Bilgin'in Komisyona seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyon teşekkül etmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhane
lerin durumu hakkında (10/39) kurulan Senato Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifha
nelerin durumu hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi üzerine Genel Kurulun 22 . 6 . 1976 ta
rihli 79 ncu Birleşiminde kurulması kabul edilen 11 
kişilik Komisyon aday üyeleri. 

«Nafiz Ergenîi (Edirne) (A. P.) 
İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) (A. P.) 
Hayrettin Erkmen (Giresun) (A. P.) 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) (A. P.) 
Kemâl Sarıibrahimoğlu (Adana) (C. H. P.) 
Mehmet Feyyat (İstanbul) (C. H. P.) 
Fevzi Özer (Muğla) (C. H. P.) 
Fehmi Güneş (Sakarya) (C. H. P.) 
Kamil Karavelioğlu (Tabiî Üye) (M. B. G.) 
Adile Ayda (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) (Cumhur

başkanınca S. Ü. Grupu)» 
11 nci üyelik boştur. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ali Oğuz'u öne

riyorum. 
BAŞKAN — Sayın Nafiz Ergeneli'nin Komis

yona üye seçilmesini oylannza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar'in Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hayrettin Erkmen'in Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Saym İbrahim Kirazoğlu'nun Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun Komisyona 
üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Feyyat'ın Komisyona üye seçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Saym Fevzi Özerin komisyona üye seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Fehmi Güneş'in Komisyona üye seçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Kâmil Karavelioğlu'nun Komisyona üye 
seçilmesini oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Adile Aydan'ın Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Oğuz'un Komisyona üye seçilmesini oy-
larınza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyonda teşekkül etmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, çocuk mahkemeleri kurulması konusunda 
(10/38) kurulan Senato Araştırması Komisyonuna 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, çocuk mahkemeleri kurulması konu
sunda Senato Araştırması isteyen önergesi üzerine 
Genel Kurulun 6 . 7 . 1976 tarihli 85 nci Birleşimin
de kurulması kabul edilen 11 kişilik Komisyona grup
larca gösterilen aday üyeleri okuyorum. 

«1. Atıf Benderlioğlu (Ankara) A. P. 
2. Celâlettin Coşkun (Aydın) A. P. 
3. Gürhan Titrek (Çankın) A. P. 
4. Baha Akşit (Denizli) A. P. 
5. Sırrı Atalay (Kars) C. H. P. 

1 6. Uğur Alacakaptan (Ankara) C. H. P.) 

7. F . Hakkı Esatoğlu (İstanbul) C. H. P. 
8. Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) C. H. P. 
9. Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) M. B. Gr. 

10. Adile Ayda (C. Bşk. S. Ü.) C. Bşk. S. Ü. Gr.» 
11 nci üyelik boştur. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sami Turana 

teklif ediyorum. 
OÖ 
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BAŞKAN — Sayın Atıf Benderlioğlu'nun Komis
yona üye seçilmesini oylarınza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenîer.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Celâlettin Coşkun'un Komisyona üye se
çilmesini oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Gürhan Titrek'in Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Baha Akşit'in Komisyona üye seçilmesini 
oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Sun Atalay'ın Komisyona üye seçilmesini 
oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler,. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Uğur Alacakaptan'ın Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Hakkı Esatoğlu'nun Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Muzaffer Yurdakuler'in Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Adile Aydan'nın Komisyona üye seçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Sami Turan'ın Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu komisyon da teşekkül etmiştir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbant oğlu'nun, Sanayi v Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair (10,'45) kurulan Senato Arasta ması 
Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Frzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca 1975 ve 1976 yıllarında verilen teşvik ve 
uygulama belgelerine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi üzerine Genel Kurulun 29 . 6 . 1976 tarihli 
82 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 11 kişi
lik Komisyona gruplarca gösterilen aday üyeleri oku
yorum. 

«1. Yğit Köker (Ankara) (A.P.). 
2. Raif Eriş (Balıkesir) A. P.) 

3. Hayrettin Eritmen (Giresun) (A,P.) 
4. Mustafa Gükigil (fcpar-a) (A.P) 
5. Hilmi Naîbantoğlu (Erzurum) C H.P.) 
6. Cengizhan Yorulmaz (Ankara) (C. H. P.) 
7. Hayri Öner (Adana) (C. H. P.) 
8. Fakih Özlen (Konya) (C. H. P.) 
9. Kadri Kaplan (Tabiî Üye) (M B. Gr.) 
10. Özer Derbil (C. Bşk. S. Ü.) (C. Bşk. S. 

Ü. Gr.)) 
11 nci üyelik boştur. 
HİLMİ NALBANTOĞI.U (Erzurum) — Süley

man Ergin'i teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker'in Kom;?;yona 

üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabu! edilmiştir. 

Sayın Raif Eriş'in Komisyona üye seçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saym Hayrettin Erkmen'in Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Güîcügil'in Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenîer... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenîer... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cengizhan Yorulmaz'ın Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hayri Öner'in Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fakih Özlen'in Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kadri Kaplan'ın Komisyona üye seçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme- * 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Özer Derbiffn Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Süleyman Ergiıı'in Komisyona üye seçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme- < 
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyon da teşekkül etmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün uğ
ratıldığı zararlar konusunda (10/46) kurulan Senato 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Errzurunı Üye
si Hilmi Nafbantoğ'u'nun PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar konusunda Senato Araştırması 
isteyen önergeleri üzerine Genel Kurulun 29 . 6 . 1976 
tarihli 82 nci Birleşiminde kuruîması kabul edilen 
11 kişilik Komisyona gruplarca gösterilen aday üye
leri okuyorum. 

«1. Haldun Mendeşeoğlu (Muğla) (A. P.) 
2. Selâhattin Acar (Ordu) (A. P.) 
3. Refet Rendeci (Samsun) (A. P.) 
4. Tarık Remzi Ballan (Zonguldak) (A. P.) 
5. Hi5mi Nalhantoğm (Erzurum) (C. II. P.) 
6. Âdil Altay (Sivas) (C. H. P.) 
7. M. AH Pestilei (Zonguldak) (C. H. P.) 
8. Fevzi Özer (Muğla) (C. H. P.) 
9. Sezai O'Kan (Tab'î Üye) (M. B. Gr.) 
10. Halil Tunç (C. Bşk, S. Ü.) (C. Bşk. S, Ü. 

Gr.)» 
11 nci üyelik boştur, 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 

Lûtfi Doğan'ı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Haldun Menteşeoğm'nun Ko
misyona üye seçilmesini oylarınıza arz ediyorum, Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sefahattin Acar'ın Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Sayın Refet Rendeci'nhı Komisyona üye serilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kahui edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Tarık Remzi Baîtaıvın Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hilmi NaibantoğUı'nun Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Âdil AStay'ın Komisyona üyo seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabuî edilmiştir. 

Saym Mehmet Âli Pestüci'nin Komisyona üye sc-
çimıesıni oylarınıza arz ediyorum. Kabu! cdcnltr... 
Etmeyenler... Kabuî edilmiştir. 

Saym Fevzi özer in Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza ar>: ediyorum. Kabjl edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Sezai û 'Kan'm Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,,. Etmeyen
ler... Kabuî edilmiştir. 
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Sayın Halil Tunç'un Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Lûtfi Doğan'ın Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabu! edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyon da teşekkül etmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatovu Kars Üyesi Sırrı Aîa-
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğiu'nun, yaban
cı devletler ve milletlerarası kurullarla yapılan and-
l aşmalar a dair (10/43) kurulan Senato Araştırması 
Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üye s? Sır
rı Ata'sy iîe Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğiu'nun, 
yabancı devletler ve mitlctlerarası kurullarla yapılan 
Andîaşmalara dair Senato Araştırması »steyen öner
geleri üzerine Genel Kuruîun 29 . 6 . 1976 tarihli 
82 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 15 kişilik 
Komisyona gruplarca gösterilen aday üyelerin isim
lerini okuyorum. 

«1. Kâmran İnan (Bitlis) (A. P.) 
2. Turgut Yaşar Güîcz (Bolu) (A. P.) 
3. Şeref Kayalar (Bursa) (A.P.) 
4. Talip Özdolay (İçel) (A. P.) 
5. Baha Akşit (Denizü) (A. P.) 
6. Ahmet Özmumcu (Kütahya) (A. P.) 
7. Sırrı AtaJay (Kars) (C. H. P.) 
8. Ziya Müezzinoğîu (Kayseri) (C. H. P,) 
9. Abdullah Emre ileri (Niğde) (C. H. P.) 

10. Selâhattin Cizrelioğlu (Diyarbakır) (C. H. P.) 
i l . Muhsin Bahir (C. Bşk. S. Ü.) (C. H. P.) 
12. Refet Aksoyoğlu (M. B. Gr.) (Tabiî Üye) 
13. Haydar Tunçkanat (M. B. Gr.) (Tabiî 

Üye) 
14. Sadi Irmak (C. Bşk. S. Ü.) (C. Bşk. S. Ü. 

Gr.)» 
15 nci üyelik için aday rica edeceğim... 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — J.ûtfi Do-

ğtuî'ı teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Saym Kâmran İnan'ın Komisyona 

üye seçiîmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul cden-
!er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Turgut Yaşar Güiez'in Komisyona üve se-
çihnesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Şeref Kayaîar'm Komisyona üye seçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum, Kabuî edenler-. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Talip Özdolay'm Komisyona üye seçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme-
yenîer... Kabul edilmiştir. 

Sayın Baha Akşit'in Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenîer... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Özmumcu'nun Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Sırrı Atalay'ın Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ziya Müezzinoğiu'nun Komisyona üye se
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Abdullah Emre İîeri'nin Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenîer... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selâhattin Cizrelioğlu'nan Komisyona üye 
seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Muhsin Batur'un Komisyona üye seçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Refet Aksoyoğlu'nun Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Haydar Tunçkanat'ın Komisyona üye seçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Sadi Irmak'ın Komisyona üye seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Lûtfi Doğan'ın Komisyona üye seçilmesini 
oyîarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
fer... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyon da teşekkül etmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu- Ankara Üyesi Yiğit 
Kökerin, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşoatıy-
le ilgili Senato Araştırması isleyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — İlgili Bakan?... Yok. 
Sayın önerge sahibi?.. Yok. Başka bir birleşime 

ertelenmiştir. 
16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Kökerin, İstanbul'da Aksaray ve- Sultanhamam 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10j'27) 

BAŞKAN — îîgiü Bakan?.. Yok. 
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Önerge sahibi?.. Yek. Başka bir birleşime ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?.. Buradalar. 
Önergenin tarihi eski olduğu için okutuyorum efen
dim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
-Devüct Planlama Teşkilâtının görüşü alınmadan 

birçok sınaî tesislerin kurulacağı yer ve zaman hak
kında Hükümetin dört kanadı ilân yarışına koyul
muşlardır. 

Yaklaşan seçim için oy imal etmeyi amaçlayan 
bu hayalî fabrikalarla halkımız kamhrı'makta ve 
Devletin yatırımları tutarsız temellere gömülmekte
dir. Böylece 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı, keyfi 
uygulamalarla kendi anahedeflerinden saptırılarak 
politik çıkar hedeflerine yöneltilmiştir. 

Özellikle, demir - çelik sektörü ile ilgili 3 ncü 
plan hedeflerine ulaşmayı amaçlayan Ereğli ve İs
kenderun tesislerinin tevsiyatı durmuş, 4 ncü demir 
- çeük tesisinin kuruluşunda Planın öngördüğü en 
büyük kapasite ölçeği zarar verici bir ölçüye düşü
rülmüş bulunmaktadır. Bu tesisin yılda 3,6 milyon 
ton ham çelik üretmesi ve daha sonraki tevsiyatla 
10 milyon tona ulaşması gerekirken, 1,6 milyon ton 
üretecek kapasiteli olacağı öğrenilmiştir. 

Bu sakat uygulama kararı, Devlet Planlama Teş
kilâtından saklı tutulmakta ve hileli yollarla onun 
olumlu görüşü alınmaya çalışılmaktadır. Şöyle ki: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Devlet Planlama 
Teşkilâtına bir yazı gönderilmiştir. Bu yazıda, fizi-
biüite raporunun ilişikte olduğu, buna göre işlem ya
pılarak Yüksek Planlamaya gönderilmesi istenmiştir. 
Fakat, ilişikte fizibilite raporu çıkmamıştır ve bu 
yüzden Devlet Planlamaca bir işlem yapılamayınca, 
bu defa da Başbakan tarafından iki defa yazı yazı
larak, Devlet Planlama Teşkilâtı zorlanmaya baş
lanmıştır. 

Fizibilite raporunda çok küçük bir tesisin Si
vas'ta kurulacağı öngörüldüğü için, Devlet Planla
maca uygun görülemiyeceği endişesini duyan Hükü
met, bu raporu Planlamaya göndermekten kaçın
mıştır. Ancak, Devlet Planlamanın gözü kapalı 
olarak Yüksek Planlamaya sevk edişi ile siyasî or
gan olan bu kuruluşun onayından geçirebileceklerini 
hesap etmişlerdir. Çünkü, bu kuruluşun Başkanı, 
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Başbakan, üyeleri 4 bakan ile bir müsteşarın çoğun
lukta olduğu bilinmektedir. Bunlar, azınlıkta kala
cak Devlet Planlama Teşkilâtının diğer üyeleri kar
şısında bu sakat uygulamayı Bakanlar Kurulunun 
kararma kolayca sunmuş olacaklardır. 

91 ve 77 sayılı Kanunlara göre, Devlet Plan
lama Teşkilâtına fizibilite raporunun gönderilmesi 
ve onun değerlendirmesi gerekirken, Hükümet bu 
kanunlara itaat etmemektedir. Gene bu kanunlara 
göre Devlet Planlama Teşkilâtı Türkiye Demir - Çe
lik İşletmesi Genel Müdürlüğünden master plânı 
istediği halde gönderilmemiştir. 

Fizibilite raporu Planlamaya gelmeden ve onun 
görüşü alınmadan bu tesisin kuruluş yerinin Sivas 
olacağının 1975 yılında Başbakan ve daha sonra or
tak partilerin genel başkanlarınca ilân edilmesi mev
cut yasalara aykırıdır. 

Sivas'ın Körtıızla ve Direkli semtlerinde kurula
cağının açıklanması ise, kamulaştırma yönünden 
Devleti büyük ölçüde zarara sokacağı gibi, halk ara
sında çeşitli dedikoduların yayılmasına da yol aç
mış bulunmaktadır. 

Önemli ölçeklerdeki sanayi projelerinin fizibilite 
çalışmalarında ve yer seçiminde en başta ekonomik 
ve daha sonra sosyal kriterlerin esas alınması Kal
kınma Planınca öngörüldüğü halde, Cephe Hükü
meti kendi politik çıkarlarını, siyasî tercih olarak 
planın önüne almış bulunmaktadır. 

Sonuç : Devlet Planlama Teşkilâtı, Hükümet ve 
parti planlama teşkilâtı haline sokulmaya zorlan
maktadır. Onun istediği master puanı ile, fizibilite 
raporu kendisinden saklanarak anayasal görevine en
gel olunmaktadır ve böylece Kalkınma Planının uy
gulanmasında bu teşkilât devre dışı bırakılmakta
dır. Bu suretle Devlet yatırımlarını israf eden ve ha
yalî yatırımlarla halkımızı aldatması konusunda Ana
yasanın 88 ve İçtüzüğün 133 ncü maddeleri uyarın
ca Senato Araştırması yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — İlgili Bakan?.. Yok. 
Sayın Özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Anayasanın 129 ncu maddesinde, kalkınma pSa-

nı ile Devlet Planlama Teşkilâtı iç içe bulunmakta
dır. Devlet Planlama Teşkilâtı, Devletin kalkınma
sını planlamak için kurulmuştur; Hükümetlerin veya 
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partilerin politik çıkarlarını planlamak için değil. 
Görülüyor ki, Hükümetin bazı parti liderleri 

omuzlarında kazma kürek tarla tarla dolaşmakta ve 
boş buldukları tarlalara «fabrika tohumu» diye te
mel ekmektedir. Bu yalan fabrikalarına tahsis edi
len trilyonlardan Devlet Planlama Teşkilâtının habe
ri var mıdır?. Daha doğrusu Devletin haberi var 
mıdır?.. Milletten gizli tutulan bu hazinelerin yeri 
nerede ve anahtarı kimlerdedir?.. Bunu öğrenmek 
istiyoruz. Parlamento olarak bunları öğrenmek mec
buriyetindeyiz; araştıralım ve bu yatırımların kayna
ğım bulalım. Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü 
aîmmadan milyonlarca lira, bu hayalî fabrikaların 
temellerine gömülmektedir. 

En büyük bir tesis olan Dördüncü Demir Çelik 
Fabrikasının kuruluş yerinin seçimi için master pla
nının Devlet Planlama Teşkilâtına verilmesi gerekti
ği halde, bu teşkilâtın tüm ısrarlarına rağmen bu 
plan kendisine verilmemiştir. Devlet Planlama Teş
kilâtı, «Bu tesisin kuruluş yeri, anaplan olmadan 
tespit edilmez» diye rapor verdiği halde, Hükümet 
buna aldırış etmemiş ve politik çıkar planını anaplan 
oüarak kabul etmiş ve ettirmeye çalışmıştır. 

Hiç bir etüt yapılmadan, fizibilite raporu ha
zırlanmadan Hükümet Başkanı ve Yardımcısı, tesisin 
kurulacağı yeri çok önceden ve peşinen ilân etmişler
dir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı zorlanarak Yüksek 
Planlama Teşkilâtına bu konunun havalesi sağlan
mıştır. Olumsuz bir rapor verildiği halde, Yüksek 
Planlamada çoğunlukta bulunan Hükümet üyelerinin 
cyîarıyle dedikleri dedik olmuştur. 

Yurt çıkarlarından sapmayan ve bu uğurda ek
meklerinden dahi olmayı göze alan Devlet Planla
ma Teşkilâtının şerefli uzmanları, görevden alınmak 
tehditlerine maruz kalmışlardır. Basında yer alan 
bu tehditler haysiyetli uzmanlarımızın vicdanlarım 
esir alamamıştır. Yüce Senatonun huzurunda, bu 
büyük insanları saygı ve şükranla selâmlarım. 

1976 yılı yapım programında yer alan ve 7,5 mil-
ya rîiralık bir yatırım ayrılan Hasançelebi peletleme 
tesisi, Devlet Planlamanın tüm uyarısına rağmen 
durdurulmuştur. Burada çalışacak on bin kadar iş
çinin tümü kendi partisinin felsefesinde olmadıkça, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı bu tesisi yaptırmamaya 
karar vermiştir. Bunun için soruşturma önergesi 
verdim. «Sadece bir sendikanın hakkını korumak» 
şeklinde yorumlayan TRT bunu, halka yanlış du
yurdu. Halbuki, 7,5 milyar liralık bir tesisin politik 
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çıkar yüzünden durdurulduğunu ve bunun Devleti
miz için her gün milyonlarca Mra zarar olduğunu söy
ledim. TRT bundan söz etmedi Bu da gösteriyor 
ki, Devlet Planlama Teşkilâtının yerini Hükümet 
ve TRT teşkilâtı almıştır. 

Mademki Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü 
geçersizdir, o halde bu kuruluşu kapatalım. Eğer 
Anayasaya bağh kalacaksak, bu kuruluşu hükü
metlerin tasallutundan kurtaralım ve koruyalım. 

Bu nedenle Parlamento olarak bir araştırma ya
palım. Bunca temellerin çoğundan ya Devlet Plan
lama Teşkilâtının haberi yok, ya da onun görüşü 
yoktur. 

İktidar koltuğunda kalmak için Devlet kesesin
den ve Devlet düzeninden bol bol taviz verilmesine 
seyirci kalmayalım arkadaşlar. Eğer insancı, İslamcı 
ve milliyetçi isek, sahte temel çukurlarına tüyü bit
memiş yetimlerin haklarım gömdürmeyelim. Bu 
çukurlar gerçek fabrikaların temelleri olmak, ye
tim haklarının mezarı olmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Araştırmamız çok çabuk ve kolay olacaktır. Bu 

temellerin temelindeki gerçekleri halkımıza göster
mek için araştırma yapalım. İnanıyorum ki, ikti
dar kanadında buhınan partinin çoğunluğu buna 
olumlu oy verecektir. Çünkü, temel atma artık 
bugün bir alay konusu olmuştur. «Temel atma» de
yimini de bu alay konusu olmaktan kurtaralım. 

Olumlu oylarınızı bekler, hepinizi saygıyle se
lâmlarım. (C. H. P . sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Sayın Hamdı Özer'in, «Devlet Planlama Teşki
lâtı ve Yatırımlar» konusunda Senato Araştırması 
isteyen önergesini takdim ettim. Sayın Özer de öner
gesiyle ilgili izahatta bulundular. 

Şimdi, Araştırma Komisyonu kurulup kurulma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kurulma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

İçtüzüğümüzün 135 nci maddesi gereğince işle
me tabi tutulacaktır. 

Bu Araştırma Komisyonunun da bundan evvel
kiler gibi 11 üyeden oluşmasını tensibinize arz edi
yorum.. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir; 11 olacak. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Unsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/50) 

| BAŞKAN — Sayın Unsal?.. Burada. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

I araştrıma önergelerinin Sah günü görüşüldüğünü bil
diğimden hazırlıklarımı getirmedim. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime ertelenme 5 
rica edeceğim. (C. H. P. sıralarından «Bakan da yok» 

I sesleri) 
BAŞKAN — Bakan dışarı da çıkabilirdi; ama 

daha usulüne uygununu yaptık. Teklifte bulundu
lar. Teklif, Başkanhkça kabul edildi; gelecek birie-

I sime ertelenmiştir. 

I 19. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Karayolları 12 nci Bölgesindeki 
yol yapımı hakkında Senato Araştırması isteyen öner* 
gesi. (10/51) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğhı?.. Burada. 
Önerge kısadır; sayın üyelerin hatırlamaları için 

I yeniden takdim ediyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1974 - 1975 ve 1976 yıDan yapun programlan-

I na dahil olduğu hakle, Karayolları 12 nci Bölgede 
I bugüne kadar gerçekleştirilmeyen yol yapımı ile îl-
I gili bir Senato Araştırması açılmasını arz ve teklif 

ederim. 
I Erzurum Senatörü 
I Hilmi Nalbantoğhı 

! Gerekçe : 
1. 1974 yılında programa alman ve her yıl büt

çeye yüklüce ödenekler konulan Erzurum, Tortum, 
I Artvin hududu yolunun paralarının nereye sarf edil-
I diği ve bu yol inşaatının neden yavaş yürütüldüğü? 
I 2. — Tortum - Narman arası yolu 1976 yılında 
I bitirilecekken bu yol şantiyesinden yol yapımı maki-
I nelerinin başka bir yol inşaatına verilip verilmediği-
I nin, şayet verilmişse bu ikinci yol yapımının 1976 yı-
j h Yapun Programına alınış nedeni ve hangi tarihte 
I alındığı; bu işlemde Sayın Sanayi Bakam Abdülke-
I rinn Doğru'nun etkisinin olup olmadığı? 

3. — 1974 yılında 500 bin Türk lira konmak su-
I retiyîe programa alman Pasinler -- Narman -. Oltu yo

lu için 1975 yılında 7 milyon, 1976 yılında 12 milyon 
I lira ödenek ayrılmış olduğu halde, bu yolun inşaatı* 
I na halen neden başlanmadığı; bu yol inşaatına başlan-
I madığına göre ayrılan ödeneklerin nerelere sarfedil-
J dîğinin araştınîması ve varsa sorumlular hakkında 

ne gibi bir işlem yapddığının belirlenmesi? 
4. — Yapımı devam eden Erzurum - Ağn yolu-

I nun Tahir varyantı yapımı işinde çalışan makineler 
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neden buradan alınıp Susuz ilçesi yolana verilmiş- » 
tir? Bu yoî programda var mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Naîhanoğîu, buyurunsız. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym 
Başkanım, önergem açıkfcr, Genel Kurulun takdirine 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbanîoğla önergedeki iza
hatı kâfi görmektedirler. 

Komisyon kurulması hususuna oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun 11 kişi olarak kurulması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tüzüğümüzün 135 nci maddesi gereğince işleme 
tebi tutulacaktır. I 

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

BAŞKAN — Sayın Tanyeri?.. Buradalar. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başka

mın, Hükümetin bulunduğu zamanda görüşülmesini ı 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Tanyeri Tüzüğümüze uygun olarak Hükü

metin de burada beyanda bulunması hususunu arzı? 
etmektedirler. Bu itibarla bi? başka birleşime erte-
leiîmfştir. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is- i 
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — İlgili Bakan?.. Yok, Sayın Çelebi?.. 
Yok. Gelecek Birleşime ertelenmiştir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özer'in, İller Bankası ile Simel Ltd. Şirketine dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un 
yazılı cevabı. (7/548) 

11 . 11 . 1976 O : 1 

22. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ek
rem Kobay'm, traktör satışları konusunda Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/54) 

BAŞKAN — İlgili Sayın Bakan?.. Yok.- Sayın Ka-
bay?.. Yok. Gelecek Birleşime ertelenmiştir. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atılan Seker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkanım. 
BALKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — Hükümetin dinlene

ceği gelecek Birleşime bırakmanızı işiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümetin bulunması İstendi. Tüzüğümüze uy

gun olarak yapılması istenen bu görüşmenin Başkan-
lığümîzea da kabul olunduğunu arz ederim. 

Bu suretle gündemimizde görüşülecek başka ko
nu kalmamıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Denetleme ki 
yürümüyor. Senatonun eğilimi olarak Hükümetin bu 
araştırmalarda bulunması için Başkanlıkça gerekli 
yardımın yapılması lüzumludur. 

BAŞKAN — Saym Atmaca, benim üzerindeyiz 
efendim. Bunun için hatta beiki bir Danışma Kuru
la toplayacağız, Tüzüğümüzün bütün müesseselerini 
yerli yerince kullanmayı ve bu suretle denetimin da
ha iyi işlemesini temin sadedinde çahşmaîarmıız ola
cak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz de 
aynı temayül ve aynî düşünceyi taşsyonız. 

BAŞKAN — Tabif efendim. Damama Kurulunu 
toplayacağız efendim. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde olmadı
ğı cihetle 16 . 11 . 1975 Sah günü saat 15,00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.25 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve iskân Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZİLİ SORU VE CEVABİ 
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Soru : 1. İller Bankasınca 1 . 1 . 1970 tarihinden 
bugüne dek malzeme siparişleri için faizsiz avans ve
riliyor mu? Veriliyorsa: 

a) Her yıl için ne kadar TL. faizsiz avans ve
rildiği, 

b) Hangi malzemeler İçin faizsiz avans verildiği, 
c) Faizsiz avans verildiği tarihten ne kadar son

ra malzemeler Bankaca teslim alınmaktadır? 
d) Firmalar avans aldıktan ne kadar zaman sonra 

malzemelerin yüzde kaçsın teslim etmektedirler? 

Soru : 2. a) İller Bankasının kaç adet deposu 
vardır. Bu depolara yurt içinde temin edilen malze
meler nerelerden gelmektedir? 

b) Depoya gelen malzemeler belediyelerin tesis
lerinde kulanıldığma göre; ikinci bir kez nakliye üc
reti ödeniyor mu? 

c) İki kez nakliye ücreti ödenmemesi veya kıs
men ödenmemesi içs'n herhangi bir tedbir düşünülü
yor mu? 

Soru 3. a) İller Bankası Genci Müdürlüğünün 
teminat mektubu Kmiti kaç milyon TL. dır? 

b) Banka hangi şartlarla özel şahıslara teminat 
mektubu vermektedir? 

c) Banka, 1974 ve 1975 yıllarında ne kadar temi
nat mektubu kredisini kullanmıştır? 

d) Banka teminat mektuplarını özel şahıslara ve 
ne kadarını diğer bankalara vermiştir? (Banka ve şa
hıs isimleri ayn ayrı yazılması) 

e) İller Bankasınca özel şahıslara verilen teminat 
mektuplarında % kaç komisyon alınmaktadır? 

f) Diğer Bankalara verilen teminat mektupların
da % kaç komisyon alınmaktadır? (1974 ve 1975 yıl
lan ayrı ayn yazılması). 

Soru 4. İller Bankası programlan hangi esaslara 
göre hazırlanmaktadır ve hangi belediyelerin işleri 
1976 yılı programına alınmıştır? 

a) Belediyelerin müracaatlarına göre mi? 

b) Banka ihtisas elemanlannın araştırrnalanna 
mı? 

c) Bilemediğimiz başka yöntemlerle mi? 
d) Bankanın 1976 yılı programına giren işlerin 

hangi partili belediyelere ait olduğu ve programdaki 
keşif miktarları? 

Soru 5. a) İller Bankası hangi tarihten itibaren 
asbestli beton boru kullandığını? 

b) Boru üreten firmalar arasında bir anlaşma 
olup olmadığını? 

c) Anlaşma varsa, bugüne değin ne gibi bir 
tedbir aldığım? 

t Soru 6. Bankaya gelmeden maaş alanlar var mı
dır? Varsa: 

a) Kaç kişi olduklarını, (İsimleriyle birlikte) 
b) Bu kişilerden bir siyasî partinin genel başka

nının özel muhafızı da var mıdır? 

Soru : 7 — Yaptırılmasında aracı olmak üzere il
ler Bankasınca Simel Limited Şirketine verilmiş olup 
da, halen Şirketçe ihalesi yapılmamış bulunan ya
pı, su, kanalizasyon ve elektrik tesisi işi var mıdır? 
Varsa : 

a) Bunların adlarıyla Şirkete veriliş tarihlerinin, 
(Banka ile Şirket arasında imzalanmış protokol ta
rihi) 

b) Protokolün 15 nci maddesine dayanılarak, 
bunlar için keşif bedelinin % 25'i oranında avans ve
rilmişse, bunların miktarlarının ve halen hangi he
sapta bulunduğunun, (Banka mevduat hesap numa
rası belirtilerek) 

Soru : 8. — Simel Limited Şirketinin kendi yük
lenicileri ile yaptığı sözleşmelerin 23 ncü maddesine 
göre, yüklenicilerin tesiste kullanılmak üzere dışa
rıdan satın alacakları malzeme ve teçhizat bedelleri
nin satıcı taraflara Şirketçe ödenmesi gerekmekte
dir. Bu durumda, 23 ncü maddeye istinaden ödeme 
yapılmış tesislerin : 

a) Tesis adı, müteahhit adı. Sözleşme tarihi ve 
sözleşme bedelinin : 

b) Satıcı taraflara ödenmiş paranın ulaştığı en 
üst seviyenin (Birkaç defada ödenmiş ise, bunların 
toplamı bildirilecek ve mahsubu nazara alınmaya
cak) 

c) Yüklenici istihkakından yapılan tahsilatla mah
sup edilen miktarın, (Mahsup ediliş tarihi ile birlikte) 

d) Yüklenicinin halen borçlu kaldığı miktarın, 
e) Halen yapılması gereken iş miktanmn, bildi

rilmesi, 
Soru : 9. — İller Bankasınca Simel Ltd. Şti.'ne 

verilmiş ve Şirketçe kendi yüklenicilerine ihalesi ya
pılıp, sözleşmeye bağlanmış olduğu halde, herhangi 
bir nedenle yapım işine başlanılmamış işler var mıdır? 
Varsa : 

a) Bunların adlanyla Şirkete veriliş tarihlerinin, 
(Banka - Şirket arasındaki protokol tarihi.) 

b) Protokolün 15 nci maddesi gereğince, bunlar 
için ödenmiş % 25 avans miktarının, (ödeme tari
hi belirtilerek) 

c) Bu avansların halen hangi hesapta bulunduk
larının, (Banka mevduat hesap numarası) bildirilme
si. 
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Soru : 10. — Bankanın Simcl Ltd. Şti.'ne yaptır
dığı işlerden, kesin kabulü yapılmış olup, Henüz ke
sin hesabı yapılmayan iş var mıdır? Varsa : 

a) işin Şirkete veriliş tarihi, 
b) Kesin kabul tarihi, 
c) Bu işten dolayı Şirket üzerindeki avans mik

tarı, 
Soru : 11. — tiler Bankası bölge binalarının Si-

mel Ltd. Şti.'ne verilip verilmediğini; Verilmiş ise; 
a) Banka bölgelerindeki ihtisas elemanlarının 

eksikliğinde mi? 
b) Bölge binalarının Simel'ce yaptırdığı kentler

de, Bölge Müdürlüklerinde hangi ihtisas dallarında 
kaç mühendis ve yüksek mühendis çalışmaktadır? 

c) Simel Ltd. Şti.'nde kaç mühendis ve yüksek 
mühendis çalışıyor? 

d) Bu binaların ilk keşifleri kaç TL.'dır? 
e) Bu binalar son keşif arttırmaları ile hangi 

mertebeye ulaşmıştır? 
Soru : 12. — 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren Si

mel Ltd. Şti'ne Bankaca verilen tüm tesislerin, 
a) İlk keşifleri, 
b) Bu tesislerin son keşif araştırmalarıyle hangi 

mertebeye ulaştığı, 
c) Hangi yüklenicilere ihale edildiği, (yüklenici 

isimleri açık olarak yazılacaktır). 

d) Şirket ihale yaparken, her iş için kaç yükleni
ciden teklif istemiştir? (Hangi iş için, hangi yükle
nicilerden teklif istenmiş ise, yüklenicilerin isimleri 
belirtilecek.) 

e) Bir iş için yüklenicilerden teklif istenirken, 
Şirketin o yükleniciler üzerinde iş sayısı ve kaç TL. 
iş olduğu. 

Soru : 13. — 1 . 1 . 1970 tarihinden sonra, Şimel 
Ltd. Şti, İller Bankası dışındaki bankalara mevduat 
yatırmış mıdır? Yatırmış ise; 

a) Hangi bankalara, hangi tarihlerde, ne miktar 
para yatırmıştır? 

b) Bu bankalara % kaç faizle para yatırmıştır? 
Soru : 14. — a) Bankaca şirkete verilen işlerin 

avansları her iş için ayrı ayrı hesaplarda mı tutul
maktadır? Şayet bir hesapta toplanıyorsa, A. Beledi
yesinin parası B. Belediyesine harcanma gibi bir du
rum mevcut mudur? 

I b) Bir işin sarf raporuyla, başka bir işin avansı 
kapatılmış mıdır? Kapatılmışsa, hangi işlerin sarf ra-
porlarıyle, hangi işlerin avansı kapatılmıştır? 
( 1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki işler için tarihleriy
le birlikte yazılacak) 

Soru : 15. — Bankaca şirkete verilen işlerde, ban
kanın ve Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatları ay
nen mi uygulanıyor? Uygulanmıyorsa: 

a) 1 . 1 . 1970 tarihinden sonra hangi işlerde uy
gulanmamıştır? 

b) Hangi kalemlerde değişiklik yapılmıştır? 
c) Bu değişen kalemlerden dolayı kaç TL. yük

selme olmuştur? ( 1 . 1 . 1970 tarihinden itibaren 
yazılacak) 

Soru : 16. — Bankaca, Simel Şirketine verilip, 
bilahare şirketten geri alman tesis var mıdır? Varsa: 

a) Bunlar hangi Belediyelerin işleridir? 
b) Bu işler için Simel Ltd. Şti. ile protokol imza

landıktan sonra verilen avans miktarları, 
c) Bankaca bu avanslardan dolayı ilgili belediye 

adına kaç TL. faiz işlendiği. 
j d) Bu durumda olan bir belediyenin zararı bahis 

konusu mudur? ( 1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki işler 
için yapılacak) 

Soru : 17. — Bankaca Simel Ltd. Şti.'ne verilme-
j den, Şirket kendiliğinden herhangi bir belediyenin 

işini, yüklenicilerine ihale etmiş midir? etmiş ise. 
a) Hangi belediyelerin işlerini ihale etmiştir? 

( 1 . 1 . 1970 tarihinden sonraki işler yazılacak) 

b) Şirket böyle bir yetkiye sahipmi dir? 
Soru : 18. — Bankaca şirkete verilen tesislerini 

yükseltmek Banka Müdürler Kurulunun karar alma
sına bağlıdır. Banka Müdürler Kurulu kararı olma
dan şirket kendiliğinden keşif yükselterek, yüklenici-

ı lerine ihale yapmış mıdır? Yapmışsa; 
a) Hangi tesislerin keşifleri yükselmiştir ve ne öl

çüde yükseltmiştir? (TL. olarak, 1 . 1 . 1970 tarihin
den sonrakiler yazılacak) 

b) Bu durumda olupta, devam eden tesisler hangi 
yüklenicilerin üzerinde bulunmaktadır? 

Soru : 19. — 1974, 1975 ve 1976 yılında Simel 
Ltd. Şti. ve İller Bankasınca ihale edilen kanalizasyon 
tesislerinde % kaç tenzilât sağlandığı (ihale tarihleri 

j ve hangi yılın birim fiyatîarıyle ihale edildiği, ihaleye 
J esas olan miktarlar TL. olarak yazılacak.) 
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T. C 
imar ve İskân Bakanlığı 

Bakanlık Baş Müşavirliği 
Dosya : 25 9 . 11 . 1976 
Sayı : C/3-25 

Konu : Malatya Senatörü Hanıdi özer'in 
Yazılı soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
a) 12 . 4 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
b) 23 . 7 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

8702/3710, 7/548 
8702/3710, 7/548 sayılı yazılarınıza karşılık. 

c) 3 . 5.1976 gün ve C/3-25/1519 
d) 17 . 6 .1976 gün ve C/3-25/1519 
e) 10 . 8 .1976 gün ve C/3-25/1519 

Sayılı yazılarımıza ektir. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer' 
in İller Bankası ve Simel Ltd. Şirketine dair Yazıh 
Soru Önergesinin 8 nci Maddesi çok uzun araştırmala
rı gerektirmesi sebebiyle ilgi c ve d deki yazılarımızla 
cevaplandırılamamıştı. 

Bu defa hazırlanmış olan adı geçen madde cevabı 
3 nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Nurettin Ok 
tmar ve İskân Bakam 

(X) Yazılı soruya ekli cetveller, Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 

»&<* .<.... 

— 95 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

5 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 11 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve şarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Ünsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/50) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, karayolları 12 nci bölgesindeki yol 
yapımı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/51) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay 
içinde temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/53) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırn Aîa-
lay'm, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 
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