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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Artvin Üyesi Recai Kocaman, Artvin ilinin Ar
danuç ilçesi Jandarma Karakolunda Ahmet Yaşar 
isimli yurttaşımızın dövülmesi; 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, Gomeller 
davası (zeytinyağı skandali); 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, toplumu huzur
suz hale sokan kira bedellerindeki keyfî artışlara 
dair gündem dışı demecine, Devlet Bakam Gıyaset-
tin Karaca cevap verdi. 

Avustralya Senato Başkanı Sayın Condor Lauc-
ke'nin 10 kişilik bir Parlamento Heyetini Avustral
ya'ya resmî davetine dair Başkanlık tezkeresi, kabul 
olundu. 

Avustralya Senato Başkam Sayın Condor Lauc-
ke'nin resmî davetlisi olarak, 23 Kasım - 3 Aralık 
1976 tarihleri arasında Avustralya'yı ziyaret edecek 
Parlamento Heyetine dahîl üyelerin adlan nı bildirir 
Başkanlık tezkeresi, Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelcbi'nin, 
Divan üyeliğine seçihnesi nedeniyle (10/15, 10/22, 
10/44 numaralı Araştırma komisyonlarında boşalan 
üyeliklere Cumhurbaşkanınca §. Ü. Grupu Başkan
lığı tezkeresinde gösterilen adaylar seçildiler. 

Millî Birlik Grupu Başkanlığının, (10/39) ve 
(10/45) numaralı Araştırma komisyonlarına seçilen 
üyelerin görev değişikliğine dair tezkeresi üzerindeki 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham

di Özer'in, Malatya'da yayınlanmakta olan (Görüş) 
isimli gazete idaresinde cereyan eden olaya dair ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/640) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di Özer'in, Malatya ilinde zarar gören tarım ürün
lerinin banka borçlarına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/641) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
di özer'in, Malatya iîi Akçadağ - Pütürge - Arap-
gir ilçelerine bağlı köylerin içme su ve köprü ilıti-

işlem, mevcut noksanlığın tamamlanması amacıyle 
ertelendi. 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve ne
denlerini hazırlayanlar ile olayların devamının önlen
mesi hakkında (10/41) kurulan Araştırma Komisyo
nunun görev süresinin 1 . 11 . 1976 tarihinden itiba
ren iki ay uzatılması, kabul olundu. 

6/49, 6/50, 6/52, 6/62, 6/67, 6/73 numaralı söz
lü soruların görüşülmesi, soru sahiplerinin ve ilgili 
bakanların; 

6/59, 6/61, 6/63, 6/69, 6/70, 6/71, 6/74 numara
lı sözlü soruların görüşülmesi ilgili bakanların ve 
6/68 numaralı sözlü sorunun görüşülmesi, soru sahi
binin Genel Kurulda bulunmamaları nedeniyle erte
lendi. 

10/24, 10/27, 10/50, 10/52, 10/53, 10/54, 10/56, 
10/57 numaralı Senato Araştırması isteyen önergele
rin görüşülmesi, önerge sahiplerinin Genel Kurulda 
bulunmamaları ve 

10/55 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, ilgili bakanın bulunmaması ne
deniyle önerge sahibinin istemi üzerine ertelendi. 

18 . 11 . 1976 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere, Birleşime saat 15.00'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Diyarbakır 

Rahmi Erdem Sabahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

yacma dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/642) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nm, margarin, kutulu likid ve ham bit
kisel yağlara dair yazıh soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/643) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcah'nın, margarin, kutulu likid ve ham bitkisel 
yağlara dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/644) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nm, nebatî sabit yağlann ithalâtına dair 
yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/645) 

SORULAR 
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7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, millî piyango ikramiyelerine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığının gön
derilmiştir. (7/646) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum merkez ve ilçelerindeki 
lise ve ortaokulların boş öğretmen kadrolarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/647) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, 1976 yılı içinde temeli atılan 
barajların listesine dair yazılı soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/648) 

Rapor 
1. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiş

tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/ . — Muş Üyesi İsmail likanın, Avrupa Konseyi 
çalışmaları konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Muş Bağım
sız Üyesi Sayın tsmail İlhan, «Yüce Genel Kurul 
tarafından Avrupa Konseyine seçildiğimden beri, 
Konsey çalışmaları hakkında bilgi veremedim. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Doğu ve Güney Doğu Ana
dolu'da işlenmeyen maden yataklarına dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/649) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, askerî işyerlerinde sendika kur
mak ve sendikalaşmanın olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/650) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ib
rahim Öztürk'ün, Polatlı ilçesine bağlı «Malıköy» 
de bulunan pancar kantarına dair yazılı soru öner
gesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/651) 

ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları başkanlıkları 
tezkereleri ile Sosyal İşler Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 2/470; C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı: 608'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

18 . 11 . 1976 tarihli oturumda gündem dışı ko
nuşma yaparak, sözü edilen komisyon çalışmaları 
hakkında bilgi vermek istiyorum» demek suretiyle, 
gündem dışı görüşme istemişlerdir, buyurunuz Sayın 
İman. 

II. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

BAŞKAN — 7 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 

Kıymetli oylarınızla Avrupa Konseyi üyeliğine 
seçildiğim günden beri, sözü edilen Konsey çalışma
ları hakkında sizlere bilgi veremedim. Geçen dönem 
sonlarında bu konuda birkaç defa gündem dışı söz 
almak istedim ise de, çoğunluk temin edilemediği 
için konuşamadım. Bana bugün bu imkânı verdiği 
için Sayın Başkana ve beni dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için sizlere, saygılarımı arz etmekten 
mutluluk duymaktayım. 

Beni sizler seçtiniz ve dolayısıyle sizlere Avrupa 
Konseyi çalışmaları hakkında bilgi vermek benim gö
revimdir. Siyasî parti gruplarınca seçilen arkadaşla
rın da kendi gruplarında bu konuda bilgi verecekle
rine eminim. Sizlere, bana bu hususta reylerinizi ver
diğinizden dolayı tekrar saygdarımı belirtmekten bü
yük mutluluk duymaktayım. 

Avrupa Konseyi çalışmalarım iki yönden ele al
mak gerekmektedir: 

1. Doğrudan doğruya Türkiye'yi ilgilendiren 
raporlar görüşülürken, Türkiye'nin bu husustaki görü
şü nasıldır. 

2. Türkiye'yi direkt olarak ilgilendirmediği 
halde, Konseyde raporlar üzerinde çahşmalar yapı
lırken görüşümüzü bildirmemiz gerekmektedir. 

28 ncı dönem çahşmalan hakkında bilgi verme
den evvel Avrupa Konseyinin genel çahşmalan ve 
oradaki usul hakkında birkaç kelimeyle bilgi arz et
mek istiyorum. 

A) Konseyde konuşmalar başladıktan sonra, her
hangi bir rapor hakkında, «Sataşma vardır.» diye söz 
almak mümkün değildir. Bir raporun görüşülmeye 
başlandığı andan itibaren geçen 15 dakika içinde bu 
rapor hakkında görüşmek üzere ismini yazdırmamış 
ise, o rapor hakkında, «Sataşma vardır.» diye, Tür
kiye aleyhine söz söylenmiş olsa bile sfr/ almak müm
kün değildir. 

Bunun içindir ki, raporlar üzerinde görüşülürken, 
Türkiye aleyhinde söz söylenecekmiş gibi, bir veya 
birkaç Türk üyenin isimlerini yazdırmaları gerekir 
ki, cevap vermek hakkı elde edilebilsin. 

B) Avrupa Konseyinde Yahudilerin çok büyük 
bir etkisi vardır. Başkan Avusturya Yahudilerinden-
dir; fakat Başkanın Yahudi olmasının dışında, ger
çekten sekreteryada Yahudilerin lehinde çalışan çok 
kimselere raslayabüirsiniz. 

Bir sene içinde Avrupa Konseyinde, yalnız İn
giliz İşçi Partisinden bir Parlamenter haricinde, hiç

bir şahsın Yahudiler aleyhinde söz söylediğim duy
madım. Genel bir bilgi mahiyetinde bu hususu da 
belirtmek istiyorum. Avrupa Konseyinde Yahudiler 
aleyhine söz alan yalnız bir tek şahıs vardır; o da 
İngiliz İşçi Partisinden bir arkadaşımızdır. 

Bir rapor görüşülürken, Türkiye aleyhinde veya
hut da (A) devleti hakkında bir sataşma vâki oldu
ğu zaman, söz alabilmeyi sağlayabilmek için bende
niz Konsey Tüzüğünün değiştirilmesi konusunda bir 
teklifte bulundum ve diğer Parlamenterler bu görü
şümü desteklediler. Herhalde önümüzdeki Genel Ku
rulda bu konu ele alınacaktır. 

Konseydeki havayı belirtebilmek bakımından bir 
misal daha vereceğim: 

Siyasî Komisyonun Başkanvekilliğine benim se
çilmem konusunda İngiliz Parlamenterlerden Sir 
Johns'un bir teklifi geldi, birkaç kişiden de aynı şe
kilde teklif geldi; biz Türkler bundan haliy
le mutluluk duyduk. Çünkü biliyorsunuz, Siyasî Ko
misyon, komisyonlar içinde en en etkili ve en mühim 
bir Komisyondur; fakat Yunanhlann yapmış olduk-
lan karşı mücadele dolayısıyle maalesef bu imkâna 
sahip olamadık. Bunun karşılığında Bütçe Komis
yonunda Başkanvekilliğini verdiler bize. 

Orada bir şeye daha şahit oldum; Avusturya' 
dan, Almanya'dan, İsviçre'den Fransa'dan, kısaca 18 
devletten gelmiş olan üyelerin içinde 7, 8, 9, seneden 
beri görev almış, tecrübe sahibi, lisan bilen arkadaş
ların yer aldıklarını gördüm. 

Bütün uluslararası kuruluşlarda olduğu gibi, ku
lis, Konseyde de çok mühimdir. Konular bilhassa 
kulislerde oluşturulur; herhangi bir önerge, herhan
gi bir teklif gündeme alınmadan evvel kulislerde 
görüşülür. Memleketimiz aleyhine gündeme alınması 
istenilen bir önergenin gündeme alınmaması kulisler
de yapılan çalışmalara bağlıdır. Bu kabil önergelerin 
gündeme alınmaması için gereken etkiyi yapmak çok 
gereklidir. 

Konseyde bilhassa Yunar.'hiarın siyasî stratejile
rine değinmek istiyorum. 

Gerek Lüksenburg'da, gerekse Avrupa Konseyin
de ve gerekse komisyon çahşmalannda Yunan'lıların 
iki yönden faaliyetleri vardır: 

1. Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluş
larda kendilerinin zayıf olduğunu ve dolayısıyle Türk
lerin çok kuvvetli olduklarını göstermek suretiyle 
acındırma hislerini uyandırmaya çalışıyorlar. .«Ne 
yapalım; Türkiye 42 milyondur, çok kuvvetli bir or
duya sahiptir. Biz Türklerle başedemiyoruz» diyor
lar. 

— 119 — 
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2. Diğer önemli nokta da: «Albaylar cuntasın
dan sonra, albaylar rejiminden sonra bizim Yunanis
tan'da yeniden oluşan bir demokrasi filizi vardır, re
jimi vardır. Bu demokrasiyi yaşatmak için Türkiye' 
nin sırtından bazı fedakârlıkların yapılması lâzım 
gelir» şeklinde, kendi fikirlerini oluşturmak için çaba 
gösteriyorlardı. 

Bu şekilde verdiğim kısa bilgilerden sonra, yine 
çok kısa bir süre içerisinde bu seneki çalışmalar hak
kında bilgi vermek istiyorum: 

Mayıs ayında burada seçim yapıldıktan sonra, Al
man Hükümeti tarafından Batı Berlin'e davet edil
dik. Batı Berlin'e 18 Avrupa Konseyi devlet üyesi da
vet edilmiş idi ve orada Alman Hükümeti tarafın
dan konuklanmış durumda idik, bütün masraflar Al
man Hükümetine ait idi. Avrupa'da çalışan, özellikle 
Batı Berlin'de çalışan işçilerle ilgili bir toplantı ya
pıldı. Kreuzberg'de yapılan bu toplantıda Yunanis
tan'dan gelen, Fransa'dan gelen, italya'dan gelen; 
yani 18 devletten gelen Avrupa Konseyi üyeleri var
dı ve Türk işçilerinin durumu da burada dile getiril
di. Alman Çalışma Müsteşarının ve Alman milletve
kili ve senatörlerinin de bulunduğu bu toplantıda ben 
Almanca olarak yapmış olduğum konuşma ile Türk 
işçilerinin oradaki sorunlarını dile getirdim. Uzunca 
yapmış olduğum bu konuşmayı burada dile getirmek 
istemiyorum. Yalnız hepinizin bilmesi gereken, ora
da dile getirmiş olduğum bir cümleyi belirtmek isti
yorum: Ben, Alman Hükümeti yetkililerine «Siz 18 
devlet üyelerini, Avrupa Konseyi üyelerini buraya 
milyonlarca mark masraf yapmak suretiyle davet 
ettiniz. Niçin?.. Çünkü, göstermek istediniz ki, Avru
pa'da Almanya ikiye bölünmüş olarak 1945'den beri 
bu şekilde haksızlığa uğramıştır. 

Ayrıca Berlin 4 bölüme ayrılmıştır. Almanya'nın 
büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalmış olduğu 
gerçeğini bizlere göstermek istediniz. 

Siz haksızlığa uğradığınızı herkese ve biz? du
yurmak için milyonlarca Mark masraf yaptınız; ka
bul ediyorum. Peki, kendinizin yapmış olduğunuz 
haksızlığı hiç görmüyor musunuz?... Kendinizin. 
işçilerimize yapmakta olduğunuz haksızlığı görmü
yor musunuz?.. Eğer Yunanistan'dan gelen, İspanya'
dan gelen, İtalya'dan gelen ve aynı zamanda Tür
kiye'den gelen işçiler bir fabrikada çalışıyorlarsa 
aynı işyerinde çalışıyorlarsa, işveren aynı ise, bunla
rın nitelikleri de aynı ise, ilgili Hükümet, kendi işçi
leriyle %ili gereken girişimlerde bulunmuyor ve ge
reken hakları müdafaa edemiyorsa dahi, bir işveren 

olarak, bir Alman Hükümeti olarak, haksızlıkla dai
ma mücadele etmek isteyen bir Alman Hükümeti ola
rak, kendiliğinizden, çoluk - çocuğunu bırakıp da 
yabancı bir memlekete gelmiş olan, Almanya'ya gei-
miş olan bu işçilere aynı hukukî statüyü tanımam/, 
lâzım gelmez miydi?.. Sizlerin kendiliğinizden bu hak
sızlığı gidermeniz gerekmez miydi?.. Aynı işyeri, ay
nı işveren; fakat 5 ayrı devletten gelmiş olan ayrı 
ayrı işçiler, ayrı ayrı hukukî statü?..» dedim. 

O zaman Alman Müsteşarı, yanında bulunan mü
şavirlerle görüştükten sonra. «Herr İlhan, bu, doğ
rudan doğruya Avrupa Ekonomik Topluluğu ile il
gili olan bir konu.» dedi. Bunun üzerine ben tek
rar söz aldım, «Avrupada doktora yapmış bir hu
kukçu olarak, bir konuyu burada dile getirirken öy-
îe ezbere getiremem, getirmem. İspanya, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna dahil midir; Yugoslavya, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil midir?.. De
ğildir; ama İspanya işçisiyle, Yugoslavya işçisi Türk 
işçisinden daha çok haklara sahiptir.» dedim. 

Batı Berlin'de Belediye Başkam Herr Schutz bü
tün Avrupa Konseyi üyelerine yemek ziyafeti ver
di. Orada 18 devlet üyeleriyle birlikte bendeniz de 
buîoamuyordum. Yunanlı söz aidi, ben de söz aidim; 
Yunanlı bir soru sordu, ben de konuştum. Çeşitli 
partilere mensup arkadaşlarımın hepsi gelip beni 
kucakladıktan sonra, konuşmalısın yerinde olduğu
nu anladım. 

Ben orada tarihî Alman - Türk dostluğundan ve 
Bertin hava köprüsünden de bahsederek bir konuş
ma yaptım ve dedim ki: 

«Türkiye'de Hakkâri'nin, Bitlis'in, Muş'un her
hangi bîr köyüne giderseniz, okuma yazma bilme
yen bir şahıs dahi Almanya hakkında gereken bil
giyi size verebilir, o şahıstan bilgi akabilirsiniz, ama 
Almanya'da burunan Türk işçileri hakkında maale
sef sizin gösterdiğiniz ilgi, buradaki işçileri memnun 
edici durumda değildir.» dedim. 

Kusura bakmayın ben sizleri her halde biraz faz-
lasiyle rahatsız ediyorum; ama konu önemli. 

Berlin'deki toplantıdan sonra Strasbourg'a de
vam edildi. Strasbourg'da Dimitrios Bitsios, bu se
neki Bakanlar Komitesi Başkam olması dolayısıyle 
komisyona iştirak etmişti ve o güne kadar olan tutum 
dışında bir tutuma girdi. Dimitrios Bitsios Bakan
lar Komitesi çalışması hakkında bilgi vermesi lâ
zım gelirken, konuşmasının ağırlık merkezini Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki politik duruma sok
tu ve maalesef, açdc olarak söylemek istiyorum, bi-
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zim oradaki daimî delegemizin de hayretini mucip 
oüduğu bir polemik içine girdi; taınamiyle Türkiye' 
om aleyhinde bir konuşma yaptı. Konuşma Mayıs 
ayında yapıldı. 

Oradaki daimî delegemizle de temas ederek ben 
orada Dimitrios Bitsios'dan bazı soraZar sordum. 
Maîumunuz bu konuda ona aç:k olarak cevap ver
mek mümkün değildir. Sayın Nihat Erim hocamız 
biLTÎer, sizlerde bilirsiniz, kusura bakmayın; Bakan
lar Kurulu Komitesi Başkanı olarak söz almış olan 
Bakana doğrudan doğruya cevap vermek mümkün 
değil; soru sormak suretiyle olabiliyor. 

«Keramanîis bir teklifte bulundu. Türkiye'nin bu 
teklife herhangi bir cevabı gelmedi», deyince ben, 
Türkiye Dışişleri Bakanlığının da bu konuda ken
dilerine müspet cevap verdiğini ve Sayın Demirel'in 
KaramaniJs'in teklifine oîumîu cevap verdiğini, bu
nu niçin Karamanîis'in söylemediğini, burada ne
den dile getirmed-ğini belirttim ve Türk - Yunan sal
dırmazlığı konusunda görüşlerinin ne olduğunu sor
dum; ona da tatmin edici bir cevap vermediler. 

Ben şimdi sizlere çok kısa bir şekilde Eylül ayın
da yapılan ve çok hareketli geçen çalışmalar hak
kında, yine 3-4 dakikanızı almak suretiyle cevap ve
receğim. Her halde zamanımı geçiriyorum. Üç yıl
lık Parlamenterini, şimdiye kadar yaptığım gündem 
dışı konaşma;arda aşağı yukarı 1 dakika dahi zama
nı aşmamış bir kimseyim; onun için kusura bakma
yın. 

14 Eylülde Lüksemburg'da toplantı yapılacağını 
haber almış idik. Gündem de bela idi; «Avrupalıla
rın dünya sorumluluğu» (Responsabilite Europe dauns 
le monde). Açık olarak size söyleyeyim kü, orada bir 
Yunanhnın kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşaca
ğını daha iki ay evvelinden biliyordum ve hazırlığı
mı da ona göre yaptım. Avrupa Konseyine gittim; 
daha doğrusu Lüksemburg'taki toplantı olağanüstü 
bir toplantı idi Avrupa Parlamentosu iîe Avrupa 
Konseyinin müştereken yaptıkları toplantı idi ve ayın 
Î4'ndc idi. Ayın 14'nde Lüksemburg'a gittim, fa
kat oraya benden başka bizim arkadaşlarımızdan 
geîen olmadığı için yalnız kaMmı; söz aldım ve be
nim dediğim doğru çıktı. Yalnız sıra bakımından 
beriden sonra söz alan Yunanlı arkadaşımız Türki
ye'nin aleyhine Agresif kelimesini de kutlanarak çok 
ağır bir konuşma yaptı. Saîaşma doîayısıyle konuş
mak mümkün olmadığı için onun konuşmasını not 
ettim ve 21 Eylülde Strasbourg'da başka bir Yunanlı 
yine Türkiye aleyhinde konuştuktan sonra orsa cevap 
vermek için notumu hazırlamıştım. 
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21 Eylülde Strasbourg'da Belçika Başbakanı Tin-
demans'ın Avrupa Birliği ile ilgili hazırlamış oldu
ğu rapor konuşulurken, Türkiye iîe Yunanistan'a 
hiç değiniîmemesi lâzım gelirken Yunanlının her 
yerde her fırsatı değerlendirdiği gibi, orada da hiç 
yeri yokken Yunan Gontikos kalktı; «Türkiye aley
hinde konuştu ve hakkımızda müeyyide uygulamak 
lâzım geiir» dedi. Ege denizi şöyle olmuştur, böyle 
oîmiiştur diyerek bir konuşma yaptı. Ben böyle bir 
cevabı vermeyi düşündüğüm için hazırlığımı yapmış 
idim. Kalkıp, «Kıymetli arkadaşlarım, Gündemimiz 
nedir, Yunanlı arkadaşımın değindiği konu nedir? 
Bizim gündemimiz Avrupa Birliği. Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki konuların eleştirilmesi değil, bir-
îertirme imkânlarını arıyoruz. Yunanlılar âdetleri ol
duğu gibi ayırma yoluna gidiyorlar. Onun için mü
saadenizde, gündemimizde olmadığı halde Yunanlı 
arkadaşımın Lüksemburg'da ve aynı zamanda Av
rupa Konseyinde Türkiye aleyhinde söylemiş olduğu 
sözlere cevap vereceğim; kusura bakmayın buna 
mecburum.», dedim. 

Bunun üzerine Lozan Antlaşmasının 13 ncü mad
desinden, adaların silâhsızlanması Eâzım geldiğinden 
bahsederek La Haye Adalet Divanının Yunanistan' 
m bu husustaki şikâyetini reddetmiş olmasından 
bahsederek, yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Ku-
rujumm Yunanistan'ın şikâyetini reddetmiş olma
sından bahsederek; «Yunanlılar, hangi yüzle iekrar 
Türkiye'nin aleyhine bu şeklîde sözler söylüyor?» 
diye, orada arkadaşlarımın da çok iyi karşılad'ğı bir 
konuşma yaptım ve dolayısiyle onların Türkiye hak
kındaki sözlerini orada yerinde çürütmüş oldum. 

Hemen belitmek istiyorum ki, yerinde haklı ce
vap verdiğim o- günden itibaren Yunanlılar bir da^ıa 
kıta sahanlığından bir kelime ile bahsetmediler. 
Averof aym günü saat 17,00'de «Mösyö İlhan» diye 
bana cevap verirken, «Biz uluslararası kuruluşlar ta
rafından verilmiş olan kararlara sayg» duyuyoruz» 
demek mecburiyetinde kaldı. 

Ben şunu demek istiyorum; Türkiye aleyhinde 
yapılan bu gibi tenkitlere yerinde ve inandırıcı cevap 
vermemiz lâzım geîiyor; yerinde ve haklı olarak. 
Onun için kusura bakmayın konuşmam biraz uzun 
sürdü. Yani, bu Eylül devresi toplantı bakımından bi
raz zengin oldu da o bakımdan bunları arz ediyorum. 
Sizlerin zamanınızı kötüye kullanmamak için konaşnıa-
mı çabuk kesmek istiyorum. 

İstanbul'un Venedik gibi uluslararası bir şehir olma
sı için hazırlanan rapor ve açılan sergi Avrupa'da bil-



Cs Senatosu B : 7 18 . 11 * 1976 O : 1 

hassa Fransa'da çok iyi i^i toplamıştır. Yunan par
lamenteri Strapulos'un engellemesine rağmen. «Bu 
eserler bizim eserlerimizdir, Türklerle alâkası yok
tur», demesine rağmen, orada Avrupa Konseyinde 
bulunan bütün arkadaşlarımız, daha doğrusu üyeler 
«Biz tarihî eserleri insanlığa mal olmuş oîan İstan
bul'a yardım etmek istiyoruz» dediler. Açıkça size 
söyleyeyim, Yunanlılar orada küçüldüler, küçüklü
ler ve sonunda oylamada kendileri de oylara iştirak 
etmek zorunda kaldılar bu suretle îstanbul'dak ; ta
rihî eserlerin, anıtların korunması konusu Avrupa 
Konseyinin aracıhğı iîe bütün Avrupa'ya ve dünya
ya mal oîmuş oldu. 

Almanya'da çalışan işçi çocuklarının eğitilmesi 
konusunda hazırlanmış olan rapor hakkında da gö
rüşlerimiz oldu. Bu da aynı şekilde desteklendi. Ey
lül toplantısında 7 konuşma yapmış oldum. Türki
ye'yi direkt olarak ilgilendiren konularda konuş
tum. Türkiye ile direkt olarak hiç ilişkisi olmayan 
Rodezya ve Güney Afrika konusunda da Türkiye'nin 
görüşünü belirttim. 1923'de Cumhuriyeti herkesten 
evvel iîân etmek suretiyle Doğuda ve Yakın Şarkta 
herkese önderlik yapmış olan Türkiye'nin, Afrika'da 
bu gibi devletlere artık bu ıstırabı çektirmenin za
manının çoktan geçmiş olduğunu belirtmek sure
tiyle biran evvel bunlara hürriyet verilmesi lâzım 
geldiği hususunda da görüşlerimi belirttim. 

Sizleri fazla rahatsız etmek istemiyorum. Gerçi 
söylenecek çok sözler vardır. Hemen belirteyim; Av
rupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlarda sizle
rin reylerinize iâyik olmaya çalıştım. Müsaadenizle 
iki örnek vermek suretiyle kürsüyü terkedeceğim: 

Türkiye'nin dış politikasına ne kadar önem ver
diğini belirtmek bakımından iki örnek vereceğim. 
Avrupa Konseyi çalışmalarına devam ediyoruz. Ba
sına ayrılmış olan kısma bakıyorum, birdenbire 15 -
20 gazeteci geldi. Bu gazetecilerin Afrikalı oldukla
rını tahmin ettim. Kendi kendime düşünüyorum; 
bunlarla kontağı nasıl kuracağım diye. Konuşmalar 
devam ediyor. Daha sonra gittim, çıkışta kendileri
ni bekledim, tanıştık. Kuzey Afrika'dan, Fas'tan, Tu
nus'tan, Cezayir'den gefrniş 15 - 20 gazeteci. Alman 
Hükümeti, bütün Almanya'yı tanıtma bakımından 
belli başlı gazetelerin muhabirlerini davet etmiş. 
Bütün Almanya'yı dolaştırmış, ondan sonra da oto
büslere doldurmak suretiyle Strasbourg'a getirmiş, 
Strasbourg'u tanıtıyor. Onlarla iki saatlik bir sohbe
tim oldu: İki saatlik bir sohbetten sonra dedikr ki: 
«İsmail Bey bütün Türkler böyle midir?..» 

Şimdi, bu benim görevimdir. Türkiye'yi terket-
tiğim andan itibaren, tekrar Türkiye'ye gelinceye 
kadar bütün düşüncem, bütün çalışmam Türkiye için
dir. Gazeteciler benden bir şey sordular. Bu soru İn
gilizlerin ve Fransızların aleyhimizdeki propagan
dalarım belirtme bakımından çok önemlidir: 

«Sizde Arapça Kur'anı Kerim ortadan kalkmış
tır, evinizde Lâtince Kur'anı Kerim okunmaktadır, »j 
(Şimdi, o da gerçek dışı, bu da gerçek dışı.) Ben de
dim ki, bizde Lâtince yazılmış olan Kur'anı Kerim 
bulmak mümkündür; fakat her evde Arapça yazıl
mış bir Kur'anı Kerim vardır. Kusura bakmayın, 
bununla şunu demek istiyorum: Bizi, tam manasıyle 
ne Avrupah tanıyor, ne Müslüman bünyesi. 

Haziran ayında Viyana'daki toplantıda iken, bir 
kokteylde Avusturyalı kadın kocasına Almanca de
di ki, «1683'te Türkler Viyana'yı almış olsalardı 
şimdi ne keyfederdin 4 karın olurdu..» çok acınacak 
bir durumdur. 

Sizleri rahatsız ettiğimi biliyorum, kusura bak
mayın çok kısa süre içinde birçok şeyler söylemek 
istedim. Bilmiyorum mümkün oldu mu?.. 

Sizleri saygı ile selâmlar, hürmetlerimi bildiririm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Eğitim 
Enstitüleri sınavlarının usulsüz yapılışı, iptali ve ye
nilenmesi konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Sayın Hüseyin Atmaca, Eğitim Enstitüsü sınavla
rının usulsüz yapılışı, iptali, yenilenmesi konusun
da Millî Eğitim Bakanını uyarmak için gündem dışı 
söz verilmesini istiyor. 

Buyurun Sayın Atmaca 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Başkanım; 

Günümüzün önem taşıyan konularından birisi 
de Eğitim Enstitüleri sınavlarıdır. Tüm Ulusumuzu 
ve yurtsever partilerimizi yakından ilgilendiren bu 
konunun üzerinde durulması ve Cumhuriyet Se
natosunun Yüce Heyetinin acilen tedbir alması ge
reğine inandığım için bu konuyu huzurunuza getir
miş bulunuyorum. 

Millî Eğitimimiz iki yıldır kamuoyunu yakından 
ilgilendiren başlıca sorun haline gelmiştir, öğretim 
çağında çocuğu olan ana-babalar, çocuklarım öğ
retim özgürlüğü ve can güvenliği içinde okula devam 
ettirebilme olanağına sahip değillerdir. Aileler çocuk
larını okullara korku ve kuşku içinde göndermekte-
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dirler. Hatta bu korku ve kuşku, can güvenliğinin 
olmaması dolayısı/le birçok aileler çocuklarını okul
lara gönderemez duruma düşmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu yıl Eğitim Enstitülerine 150 binden fazla genç 

müracaat etmiştir; girmek için. Bunların seçimi 11 
ilâ 19 Ekim tarihleri arasında Sayın Bakana özgü 
bir yöntemle yapılmış ve bu okullara 25 binden faz
la öğrenci alınmıştır. Eğitimde sınavlar belli yönet
meliklerle ve eşitlik ilkesi içinde yapılageîmiştir bu
güne kadar; ama, Sayın Erdem eğitimin her dalında 
olduğu gibi, sınav ve seçme konusunda da yönetme
lik, tüzük ve yasaları bir tarafa iterek malum ama
cım gerçekleştirecek bir usulü öngörmüştür bu sene. 

1974 yılında çıkan Eğitim Enstitüleri giriş sınavı 
yönetmeliği, Üniversiteler arası seçme sınavında alı
nan puanları esas almış olmasına rağmen, Sayın Er
dem bu yönetmeliğe uymamıştır. 11 Ekim günü yaptır
dığı yazılı sınavlarda, sınav kâğıtlarının kimlik kısmını 
kapattırmamak suretiyle iltimasa, kayırmaya imkân 
hazırlamıştır. Eğitim Enstitüsü yazılı sınavlarına 
girenler bilgisine, yeteneğine göre değil, siyasî inanç
larına göre değerlendirilmişlerdir. Sınavı kazanabil
mek için Ülkü Ocaklarının tavsiyesi, nüfuzlu 
M. H. P.'lilerin kartı yeter görülmüştür. 17-19 Ekim 
günleri arasında ikinci defa yapılan mülakat sınavın
da da aynı yöntem uygulanarak Eğitim Enstitüleri 
Millî Hareket Partisinin karargâhı haline sokulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitim Enstitüleri mülakat sınavında sorulan so

rulardan birkaçını bilginize sunmak isterim. 
Sorulan sorular şunlar: «Görücü usulü ile mi, 

yoksa anlaşarak mı evlenmek istersiniz? 
Türk müsünüz, Müslüman mısınız? 
tki bakkaldan biri Türk, diğeri Müslüman olsa, 

hangisinden alışveriş edersiniz? 
1917 tarihi size neyi hatırlatıyor? 
Hangi gazeteleri okuyorsunuz, bu gazetelerin ya

zarları, fikirleri, görüşleri nelerdir? 
Türkeş'in eski hanımının adı nedir? 
Türkeş'in doğum tarihi nedir? 
Allah'a inanıyor musunuz? 
Okuduğun ülkücü kitapların adlarını say.» 

Bir İngilizce bölümü imtihanına giren bir öğren
ciye de; «Neden İngilizce bölümünü seçtiniz de, 
Türkçe bölümünü seçmediniz» sorusu soruluyor. 

«Ayct-ül Kürsi duasını oku. 
Türk kadını nasıl olmalı? 

Dokuz ışık nedir, say? 
Kur'an-ı Türkçeye çevirmeye taraftar mısınız? 
En büyük Türk olarak Türkeş'i tanır mısınız? 
Sabun ile komünizm arasında ne ilişki vardır?» 
Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, bu soruların bir eğitim kurumunun 

giriş sınavı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Amaç, 
Eğitim Enstitülerine Türkeş militanlarını doldurmak, 
anarşiyi faşizme, faşizmi eğitime egemen kılmaktır. 
Ama, «Mızrak çuvala sığmadı». Basın günlerce Eği
tim Enstitülerinde dönen dolapların çirkinliğini ser
giledi. Eğitim Enstitüleri sınavlarına giren aday öğ
rencilerden bıçak, tabanca, zincir zoru ile zorlanarak 
alınan 100'er lirayı, sahipleri ve kanıtları ile basın 
sergiledi. Ama, Sayın Erdem genç'erden ve veliler
den gelen feryadı, sağır sultan duyduğu halde, duy
madı, duymak istemedi. 

1 Kasım 1976 tarihinde, Eğitim Enstitüleri öğ
renime başladı. Komandolar yöneticilerinden aldığı 
güç ve Sayın Erdem'in faşist öğretmenlerinin teşviki 
ile bir kısım gençleri okula sokmadılar; dövdüler, 
yaraladılar hatta bazıları öldüler. Sayın Erdem bü
tün bunlara seyirci kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımı
zın işe el atması üzerine Eğitim Enstitüsü sınavları
nı Sayın Erdem 10 Kasım 1976 tarihinde geçersiz 
saydığını ilân etmek zorunda kaldı. 

Şimdi yeniden seçme sınavı yapacakmış.. Sayın 
Erdem kendini kurtarmak, halkı ve Sayın Cumhur
başkanımızı aldatmak için yeni bir oyunun içinde
dir, bu kararı ile. Çünkü, yeni sınavlarda aynı yön
temler uygulanacak ve aynı sonuca varılacaktır. Eği
tini Enstitüleri sınavlarını yasa dışı daha evvel tez
gahlayanlar gene aynı imtihanı yapacaktır. Hatta bu 
yasa dışı yöntemleri tezgahlayanlar, bugün daha 
güçlenmiş olarak, daha cüret kazanmış olarak bu 
sınavları yapacaklardır. Bugün 18 Ekim 1976 Eğitim 
Enstitüsü sınavlarının iptal edildiği günden bir hafta 
geçti; ama halen 25 binden fazla, bu yolsuz sınavla 
okula alman gençler okullarda öğrenime devam edi
yor; devam ettiriliyor. Devletin kasasından harcanan 
paralarla yatıyor, yiyor, içiyor ve burslarını alıyor. 
Buna karşı yeni sınava giren, girmek için müracaat 
edenlerin, müracaatları kabul edilmiyor. Yönetmelik
leri, eğitim ilkelerini çiğneyerek kendi ideolojilerini 
gerçekleştirmeye yönelik sınav yapanlar halen iş ba
şında. Yeni sınavlar yapılabilirse, sonuç gene aynı 
olacaktır. Yeni sınavlar yapılabilirse diyorum; zira 
okullar halen komandoların işgali altındadır. Okul 
müdürleri, 57 eğitim enstitüsünden 56'sının müdürü 
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bakana başkaldırmıştır, olay çıkartmak için hızla ha
zırlıklara girişmişlerdir ve «Millî Eğitim Bakanının 
emrini dinlemiyoruz» diye beyanatlar vermişlerdir. 

Millî Eğitim Bakanı, bu komandoların ve yöne
ticilerin üstesinden gelebilecek güce sahip değildir. 
Öğretmen Okulları Genel Müdürü, 56 eğitim ensti
tüsü müdürü «Sınavları geçersiz saymıyoruz, yeni 
bir sınav yaptırmayacağız» diye basına geçen be
yanatlar vermişlerdir. Hatta daha ileri giderek «Ba
kan kim oluyor?. Bakanın emrini dinlemeyeceğiz» 
diye başkaldıran yöneticilere karşı hiç bir tedbir 
alınmış değildir. Bakan susuyor, Sayın Bakan suç
luluk psikozu içinde ne yapacağını şaşırmış durumda
dır. 

Bugün aldığımız bilgiler; Sayın Başbakanın, Ge
nel Müdürle, Sayın Ali Naili Erdem'i makamında ba
rıştırdığını, yeniden sarmaş dolaş olmalarını sağla
dığını kanıtlamaktadır. Bu gösteriyor ki, sınavlarda 
aynı yolsuzluklar tekrarlanacak, hatta eğitim ensti
tülerine daha evvel alman 25 bin komando, faşist öz
lemcisi, 35 bine çıkarılmak suretiyle mükâfatlandırı-
lacaktır. 

Türk millî eğitimi, tarihi içinde bu kadar parti-
zanlaşmamıştır. Bu derece faşist egemenliğine gir
memiştir, Türk millî Eğitimi. Hiç bir Mîllî Eğitim 
Bakanı bu kadar dcz içinde kalmamıştır. 

Bütün bu olup bitenlerin suçu kimdedir?.. Sınav
ları yapan komisyonda mı, Eğitim Enstitülerini ko
mando karargâhı haline getiren yöneticilerde mi, 
Millî Eğitim Bakanlığının dördüncü katını Milliyetçi 
Hareket Partisinin ocağı haline getiren Genel Mü
dürle mi, eğitim enstitüleri giriş sınavlarında aday 
öğrencilerden tabanca, bıçak, zincir tehdidiyle Mil
liyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarına 15 milyo
na yakın para toplayan birtakım zorbalarda mı? 

Bu saydıklarım, yasa dışı eylemlerde maşa olarak 
kullanılmış zavallılardır. Asıl suçlu, onları bilerek ve 
muayyen malum amacına ulaşmak için o mevkilere 
getiren, onlara cüret kazandıran, onlara olanak sağ
layan Sayın Ali Naili Erdem'dir. 

Kanlı gençlik olaylarım, Cumhuriyete inananlar
la inanmayanlar arasında kavga gibi göstermek iste
yen, niteleyen Millî Eğitim Bakanı suçludur. Eğitim 
enstitülerinden, öğretmen okullarından geçen yıl 14 
bin Atatürkçü genci kovan Sayın Erdem'dir. Eğitim 
enstitülerine, liselere anarşiyi sokan, hatta bunu ilk
okullara kadar yaygınlaştıran Sayın Erdem ve onun 
etrafındaki bir avuç tayfasıdır. 

Sayın Erdem, eğitim enstitülerini Milliyetçi Ha
reket Partisinin yan kuruluşu haline getirmiştir. Türk 
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millî eğitimi MC Hükümeti döneminde «Milliyetçi
lik» niteliğim kaybetmiştir. Sayın Erdem, Türk mil
lî eğitiminin erdemliğine gölge düşürmüştür. 

Değerli arkadaşlar; 
Bütün bunlar gösteriyor ki, baş suçlu Ali Naili 

Erdem'dir. Türk Halkı adına, milyonlarca çocuk sa
hibi aileler adına Sayın Erdem'den hesap soruyo
ruz: 15 bin yurtsever öğretmenin aile ocağına incir 
diken, onun ocağına soğuk su döken Erdem'den 
hesap soruyoruz. Sayın Erdem derhal istifa etmeli
dir, etmediği takdirde istifaya zorlanmalıdır. Türk 
millî eğitimi Ali Naili Erdem ve onun adamlarından 
kurtarılmalıdır. 

Eğitim Enstitüsü olaylarıyla Sayın Ali Naili Er
dem suçüstü yakalanmıştır. Sayın Başbakan, Eği
tim Enstitülerindeki faşist oyunları, yolsuzlukları 
kabul etmiş görünüyor. Ama bunu, sınavların yeni
lenmesi suretiyle geçiştirmek ve küllendirmek istiyor. 
Sınavların yenilenmesi bu ağır suçluluğu ortadan kal
dırmaz, aksine sorumluluğu, yolsuzluğu, kanunsuz
luğu daha çok ağırlaştırır, daha çok yoğunlaştırır ve 
Türk gençlerini birbirine daha çok düşürür. 

Sayın Başbakan, «Sınav yolsuzlukları Hükümeti 
ilgilendirmez» diyerek için içinden sıyrılmak iste
mektedir. Sayın Başbakana soruyorum; Türk millî 
eğitimini erdemsiz hale getirmek Hükümeti ilgilen
dirmez de kimi ilginledirir?. Sayın Başbakana göre 
Hükümeti sınav yolsuzlukları ilgilendirmez, gümrük, 
kredi, arsa yolsuzlukları, nüfus suiistimalleri ilgi
lendirmez. Böyle bir hükümet anlayışı, geri kalmış 
Afrika ülkelerinde dahi artık tarihe karışmıştır, ge
ride kalmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Türk millî eğitimini işgalden kurtarmak millî gö

reviniz, vicdanî görevinizdir. 
Hepinizi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atmaca. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'a, Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
vekillik etmesinin uygun bulunmuş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/898) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, Yüce Ge

nel Kurulun bilgilerine sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı Doç. 

Dr. Yılmaz Ergenekon'un dönüşüne kadar; Maliye 
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Bakanlığına, Ticaret Bakam Halil Başol'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi Üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
sunulmuştur. 

4. — Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşeye, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk' 
ün vekillik etmesinin uygun bulunmuş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/899) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Ulaştırma Bakam 

Nahit Menteşe'nin dönüşüne kadar; Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
sunulmuştur. 

5. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/901) 

BAŞKAN — Diğer bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

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

vancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ba
yındırlık Bakam Fehim Adak'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

6. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Lûtfî Tokoğlu'na, Devlet Bakanı Gıya-
settin Karaca'nın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/900) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresini sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıtma 

Bakanı Lûtfî Tokoğlu'nun dönüşüne kadar; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine 
sunulmuştur. 

7. — Avustralya Senato Başkanı Condor Lauc-
ke'nin resmî davetlisi olarak, 23 Kasım 3 Aralık 
1976 tarihleri arasında Avustralya'yı ziyaret edecek 
Parlamento Heyetine Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hü
samettin Çelebinin katılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (3/903) 

BAŞKAN — »Sayın Üyeler, bir Senato Başkan
lığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Avustralya Senato Başkam Sayın Condor Laucke' 

nin resmî davetlisi olarak, 23 Kasım - 3 Aralık 1976 
tarihleri arasında Avustralya'yı ziyaret edecek Par
lamento Heyeti üyelerinden Sayın Adile Ayda ra
hatsızlığı sebebiyle bu seyahata katılamayacağından 
yerine yedek üye Sayın Hüsamettin Çelebi katıla
caktır. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

8. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/902) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
izinle ilgili ayrı bir tezkeresi vardır, okunup oylarını
za sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sa
yılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 17 . 11 . 1976 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
M. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'kan'ın 

hastalığına binaen, 15 . 11 . 1976 tarihinden itibaren 
15 gün; 
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Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ahmet ih
san Birincioğlu'nun, hastalığına binaen, 16 . 11 . 1976 
tarihinden itibaren 45 gün. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Sayın Sezai O'kan'ın, hastalığına binaen, 15.11.1976 
tarihinden itibaren 15 gün süreli olarak izinli sayıl
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Sayın 
Ahmet İhsan Birincioğlu'nun, hastalığına binaen 
16 . 11 . 1976 tarihinden itibaren 45 gün süreli izin
li sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun, hapis
hane ve tevkifhanelerin durumunun incelenmesi ko
nusunda kurulan Araştırma Komisyonundan çekil
diğine dair önergesi. (4/275, 10/39) 

BAŞKAN — Bir istifa vardır, sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hapishane ve tevkifhanelerin durumunu incele

mek için kurulan Araştırma Komisyonundan istifa 
ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Senatör 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

10. — Tabiî Üye Kadri Kaplanın, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca 1975 ve 1976'da verilen Teşvik ve 
Uygulama Belgeleri konusunda (10/45) kurulan Araş
tırma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. 
(4/276, 10/45) 

BAŞKAN — Başka bir istifa vardır; Yüce Genel 
Kurulun bilgilerine sunuluyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve 1976' 

da verilen Teşvik ve Uygulama Belgelerine dair ku
rulan Araştırma Komisyonundan istifa ediyorum. Bil
gilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Yüce Genci Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

11. — .Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanele
rin durumu konusunda. (10/39) 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, .Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 
-1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri 
konusunda (10/45); 

Kurulan Senato Araştırması Komisyonlarında açık 
bulunan birer üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde bu istifa mek
tupları gelmediği için muameleye konulmamış olan 
ayrı bir tezkere vardır. Cumhuriyet Senatosu MiDî 
Birlik Grupu Başkanlığı tarafından verilmiş olan bu 
tezkere yeniden Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunu
lup gereği yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının kararı 

gereğince kurulması öngörülen komisyonlara Gru-
pumuz adına katılacak üyelerimiz arasında görev de
ğişikliği yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Birlik Grupu 

Başkam 
Fahri Özdilek 

Komisyonun adı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
1975 ve 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair : 

Önceden seçilen üye : Kadri Kaplan. 
Yeni seçilen üye : Kâmil Karavelioğlu. 

Hapishane ve tevkifhanelerin durumuna dair Ko
misyon : 

Önceden seçilen üye : Kâmil Karavelioğlu. 
Yeni seçilen üye : Kadri Kaplan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Millî BirMk 
Grupuna isabet eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğınca 1975 ve 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygu
lama belgelerine dair Komisyona, ^Grupunca teklif 
edilen Sayın Kâmil Karavelioğîu'ııu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yine aynı Gruptan, hapishane ve tevkifhanele
rin durumuna dair kurulan Araştırma Komisyonu
na teklif edilen Sayın Kadri Kaplan'ı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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12. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklik
ler Yapılması Hakkında Kanun teklifinin Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen metni üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan deği
şikliği görüşmek üzere, Anayasanın 92 nci ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 24 ncü maddeleri uyarınca ku
rulacak Karma Komisyona, Komisyonlarından katı
lacak üyelere dair tezkeresi. (2/97, 3/904) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu tezkeresi vardır, okunup oylarınıza 
sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
l igi : 15 . 11 . 1976 tarihli ve 5122 sayılı yazılan. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Bazı Deği

şiklikler Yapılması Hakkında Kanun teklifinin Millet 
Meclîsi Genel Kurulunca kabul edilen metni üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan de
ğişikliği görüşmek üzere, Anayasanın 92 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 24 ncü maddeleri uyarınca 
kurulacak karma komisyona, Komisyonumuzdan 
aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler katılacaktır. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkam 

Yiğit Köker 

Yiğit Köker (Ankara) (A. P.) 
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) (A. P.) 
Ömer Naci Bozkurt (Gümüşhane) (A. P.) 
Raif Eriş (Balıkesir) (A. P.) 
Selâhaddin Babüroğhı (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

(C. H. P.) 
Hasan Güven (Trabzon) (C. H. P.) 
Niyazi Unsal (Erzincan) (C. H. P.) 
Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) (M. B. Grupu) 
Zeyyat Baykara (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) (Cum

hurbaşkanınca S. Ü. Grupu) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonu tezkere
sinde isimleri bildirilen üyeleri toplu olarak Yüce 
Genel Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Ankara İmar Limited Şirketinin, Arısoy Ko
lektif Şirketi Lehine Sağlamış Olduğu Menfaatler ve 
Keyfi Davranışlar Hakkında (10/2) Kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının çalış
ma süresinin 1 Kasım 1976 tarihinden itibaren 2 ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/905) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonu tezkeresi 
vardır, okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 14 Ocak 

1975 tarihli 19 ncu Birleşiminde kurulması uygun gö
rülen Ankara İmar Limitet Şirketinin, Ansoy KoUek-
tif Şirketi Lehine Sağlamış Olduğu Menfaatler ve 
Keyfî Davranışlar Hakkındaki Araştırma Komisyo
nunun çalışma süresinin 1 Kasım 1976 tarihinden iti
baren 2 ay daha uzatılması için gereğini saygılarımla 
arz ederim. 

İbrahim Öztürk 
Ankara Senatörü 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Yüce Senatoca kurulan Ankara 
İmar Limited Şirketinin Arısoy Kolektif Şirketi le
hine sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî davranış
lar hakkındaki Araştırma Komisyonunun çalışma sü
resinin, 1 Kasım 1976, tarihinden itibaren 2 ay süre 
ile uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul elmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin araştırma 
önergeleri kısmına geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yoklar. Önergenin 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Sayın Ünsaî?.. Yoklar. Önergenin 
görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyer'nin belediyelerin malî durumları hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri?.. Yoklar. Önergenin 
görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 
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BAŞKAN — Sayın Çelebi?... Yoklar, önergenin 
görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kabay?.. Yoklar. 
görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

Önergenin 

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

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yoklar. Önergenin 
görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın bakan
ların da olmadığını tescil ettirin. 

BAŞKAN — Efendim, evvelemirde üyelerin ol
ması şartı vardır, üyeler olduğu takdirde, bakanların 
olup olmadığı araştırılır ve bakanlar olmadığı halde 
dahi, Yüce Genel Kurulun İçtüzüğümüze düşmüş ol
duğu dipnotu gereğince görüşmelere devam olunur. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
sayın bakanlar olmadığı için arkadaşlarımız denetle
me görevini yapamayacaklarından bulunmuyorlar. 
Yoksa, sayın bakanlar gelse arkadaşlarımız bulunur
lar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atmaca. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Önerin, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

BAŞKAN — Sayın Öner?... Yoklar, önergenin 
görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

BAŞKAN — Sayın Samibrahimoğlu?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

Sayın üyeler; gündemde görüşülecek başka konu 
kalmadığından, 23 Kasım 1976 Salı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 16,00) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, 29, 30, 31 Ocak ve 1, 2 Şubat tarihlerinde 
Barış Gazetesinde yayınlanan bir habere dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tok-
oglu'nun yazılı cevabı. (7/512) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Turizm ve Tanıtma 

Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı saygıyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru: Bir gazetede (Barış) 29, 30, 31 Ocak ve 
1, 2 Şubat 1976 tarihlerinde yayınlanan haberler ve 
bir kısım belgeler de gösterilmek suretiyle ileri sürü
len konularda, Washington Basın Müşavirliğinde 
1974 - 1975 yılları arasında geçici görevle hizmet 

eden Zeyyat Gören isimli bir memurun 3 villâ satın 
aldığı, Washington Büyükelçimiz ve Maslahatgüza
rımızın himayesi altında birtakım diplomatik ayrıca
lıklardan şahsen, eşi ve oğlu ile birlikte yararlandı-
rıldığı kamuoyuna duyrulmuştur. Bu hususla ilgili 
olarak bir müfettişin olayı yerinde incelemek ve so
ruşturma yapmak üzere Waşhington'a gönderildiği 
bilinmektedir. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki husus
ların açıklığa kavuşturulmasının sayın Turizm ve Ta
muna Bakanından rica ederim. 

1. Zeyyat Gören'in, görev yapamayacak derece
de hasta olduğu halde, iki yıl süre ile, bazen Bakan
lığın onayına da lüzum göriilmeksizin, Washington' 
dan da birbirini takibeden 3 aylık geçici görevlerle 
tutulduğu doğru mudur? 

2. Devlet Memurları Kanununa dayalı olarak çı
karılan tedavi yönetmeliği ve Maliye Bakanlığının 7 
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numaralı uygulama talimatına rağmen, bu memurun 
tedavi ücretleri 15 bin TL.'sını geçtiğinde merkeze 
çağrılıp yurt içinde de tedavisinin mümkün olduğu 
yolu seçilmeyerek, binlerce lira tedavi ücreti ödenme
sine neden göz yumulmuştur? 

3. Basın Müşaviri Ahmet Ersoy'un resmî yazı
ları, bu kimsenin görev yapamayacak durumda ol
duğu ve görüşü alınmadan geçici görevlerinin uzatıl-
mamasına ilişkin önerisi ve Waşhington'da 3 ev satın 
aldığı hakkındaki uyarısı neden dikkate alınmamıştır? 

4. 28 Şubat 1975ten 1 Eylül 1975 tarihine ka
dar kendisine geçici görev de verilmeyen bu memur, 
hangi statü içinde ve ne gibi bir yasal desteğe daya-
nılaraik Waşhington'da tutulabiîmiş ve müstafi kılın
mamıştır? 

5. Geçici görevde olmadığı sürelerde bu memur 
ve eşinin diplomatik pasaport taşıdığı, hatta merkez
deki maaşının Basın Yayın Genel Müdürlüğünce 
kendisine ödendiği bilinmektedir. Bunda ne gibi bir 
amaç güdülmüştür? 

6. Zeyyat Gören'in müstafi kılındığını kabulle
nerek Türkiye'de bir gazetenin Washington muhabir
liğini aldığı, belgesini Müşavirlikten onaylattığı ve 
zamanımıza kadar gazeteye yazı gönderdiği, bu hu
susun Basın Müşaviri tarafından makama resmî yazı 
ile duyrulduğu buna cevap verilmediği doğru mu
dur? 

Böyle ise, merkezdeki sorumlular hakkında şim
diye kadar bir işlem yapılmış mıdır? 

7. Bütün bu durumları hem Bakanlığınıza bağlı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğüne, hem de Washing
ton Büyükelçiliğine müteaddit defalar resmen bildi
ren Basın Müşaviri Ahmet Ersoy'un, sürekli görev 

ycT'îuğu harcama kaleminde ödenek bulunmadığı bir 
sırada, «Görülen lüzum üzerine» zihniyetiyle hare
ket edilerek Ve 1244 sayılı Kanunun ek 2 nci mad
desi de ihlâl edilerek yıldırım hızıyîe görevden alın
dığı kamoyunca bütün açıkhğıyle bilinmektedir. 

Dürüst, çalışkan ve haysiyetli Devlet memurları
nın bu şekilde partizan amaçlarla perişan edilerek 
aktif görevlerden ahnmalarındaki ve yerlerine suçlu
lukları ve yeteneksizlikleri tespit edilmiş olanların 
gönderilmelerindeki amaç nedir? 

18 . 11 , 1976 O : 1 

T. C. 
Turizm ve Tamuna Bakanlığı 17.11.1976 

564 - 19940 
özel Kalem Müdürlüğü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 1.3.1976 tarih ve 3543-8254-7/512 saydı 

yazdan. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün «29, 30, 31 Ocak ve 1, 2 Şubat tarihle
rinde Banş Gazetesinde yayınlanan bir habere dair» 
yazıh soru önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

Lütf î Tokoğlu 
Turizm ve Tanıtma Bakam 

Zeyyat Gören'in önergesi 
Cevap 1. Zeyyat Gören, Washington Basın 

Müşaviri iken hizmet süresinin dolmuş olmasından 
dolayı 26.9.1973 tarih ve 12763 saydı Kararname 
ile merkeze alınması uygun görüldükten sonra, 
31.12.1973 tarihinde Basın - Yayın Genel Müdür
lüğündeki görevine başlaması gerekmekte iken 
20.12.1973 tarihi ile 29.11.1975 tarihi arasında beMrH 
sürelerle Waşhington'da geçici görevK olarak bulun
durulduğu doğrudur. 

Adı geçenin, bu suretle Waşhington'da bulun
durulması ile ilgili onayların, tarih ve numarası, 
hizmet gerekçesi, teklifi hangi Bakan tarafından ya
pıldığı hizmet gerekçesi ve Başbakanlık izni ile il
gili biîgiler aşağıda şurası ile verilmiştir. 

20.12.1973 tarihinde «Yerine tayin yapılıncaya 
kadar, işlerin aksatılmaması için 3 ay süre ile ve 
geçici görevle Basın Müşavirliğinde çalıştırılması» 
Genel Müdürlüğün teklifi ve Devlet Bakam Sayın İs
mail Halikı TekinePin onayı ile kabul edilmiştir. 

28.3.1974 tarihinde «Washington Basın Müşavir
liğine bugüne kadar tayin yapılamadığı» gerekçesiyle 
adı geçenin geçici görev süresinin 3 ay uzatılması 
Genel Müdürlüğün teklifi, Turizm ve Tanıtma Baka
nı Sayın Orhan Birgit'in onayı ile kabul edilmiştir. 

29.6.1976 tarihinde «Bugüne kadar adı geçen 
Müşavirliğe tayin yapılamadığından» gerekçesiyle 
adı geçenin görev süresinin 3 ay uzatılması Genel 
Müdürlüğün teklifi, Turizm ve Tanıtma Bakam 
Sayın Orhan Birgit'in onayı ile kabul edilmiştir. 
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6.12.1974 tarihinde, «Geçici görev süresi I 
27.9.1974 tarihinde sona erecek olan Zeyyat Gö
ren'in geçici görev süresinin» Müşavirliğin işlerinin 
çokluğu ve Kıbrıs olaylarının Amerikan halkoyunda 
tepkilerinin ülkemizin dış politikası yönünden önemi 
nedeniyle «28.9.1974 tarihinden 9.12.1974 tarihine 
kadar uzatılması Genel Müdürlüğün teklifi üzerine 
Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın İlhan EvKyaoğ-
lu'nun onayı ile kabul edilmiştir. 

17.12.1974 tarihinde «aynı gerekçe» ile adı ge
çenin geçici görev süresinin 61 gün uzatılması Ge
nel Müdürlüğün teklifi, Turizm ve Tanıtma Ba
kanı Sayın İlhan Evliyaoğlu tarafından kabul edü-
miştir. 

Bu tarihten sonra Zeyyat Gören'in merkezdeki 
görevine dönmesi için Basın - Yayın Genel Müdür
lüğünce Washington Basın Müşavirliğine gereken 
tebligat yapılmıştır. Müşavirlikten alman yazı ve 1 
raporlardan, adı geçenin birkaç yıldanberi kronik 
böbrek yetersizliğinden muzdarip olduğu, Böbrek 
Diaîysis Merkezinde haftada üç defa 5'er saat ol
mak üzere sunî böbrek tedavisi yapıldığı, bir kadav
radan böbrek nakli için fiilî transplantasyon için 
aktif listeye alındığı gerekçesiyle yöreden ayrılması
nın mahzurlu bulunduğu anlaşılmıştır. 

Durum 5.6.1975 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yar- i 
dım Bakanlığından sorulmuş, bu bakanlıktan alı
nan 11.6.1975 tarih ve 9585 sayılı cevabî yazıda mem
leketimizde sunî böbrek tedavisinin yapılabilmekte 
olduğu, böbrek nakli ameliyesinin ise yapılamadığı 
bildirilmiştir. Zeyyat Gören Ağustos 1975 ayı için
de Türkiye'ye dönmüş ve Ankara'da bulunduğu sı
rada da Hacettepe Hastanesinde sunî böbrek teda
visi görmüştür. 

26.8.1975 tarihînde Basın - Yayın Genel Müdür 
Vekilinin teklifi üzerine Zeyyat Gören tarafımdan I 
3 ay geçici görevle Washington'a gönderilmiştir. 
Adı geçen bu son geçici görev süresi 29.11.1975 ta
rihinde sona erdiği halde, merkezdeki işine dön- i 
memiştir. Bu durumda hakkında gerekli kanunî 
işlem yapılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 94 ncü maddesi uyarınca 29.11.1975 tarihin
den geçerli olmak üzere müstafi sayılmış ve memu
riyeti sona ermiştir. I 

2. Maliye Bakanlığının soruda zikredilen tali
matı «1974 Maîî Ydı Bütçe Uygulaması» ile ilgilidir. 
Bu talimatta: «Geçici görev, bügi ve görgü artır
mak veya staj yapmak üzere dış ülkelere gönderilen 
Devlet Memurunun hastalanması halinde tedavi gi-

j derleri tutarı 15 bin lirayı geçmeyecek olanların» te
davisinden bahsedilmektedir. Zeyyat Gören'e 1972 
yılındaki tedavilerinin karşılığı olan 11 044,77 Mra 
ile 1973 ydmdaki tedavilerine ait olan 82 187,23 
lira «Geçen Yıllar Borç Ödemeleri» harcama kale
minden 28.2.1975 tarihinde gönderilmiştir. 

I Yukarıda belirtilenler dışında yani Bakanlığım 
zamanında Zeyyat Gören'in tedavi masrafları için 
her hangi bir para gönderilmemiştir. 

Maliye Bakanlığının 7 saydı talimatı 1974 Malî 
Yılı Bütçe uygulaması ile ilgili olduğundan ve 1972 -
1973 yıllarında Zeyyat Gören Waşhington'da geçici 
görevle değil, daimî görevli olarak Basın Müşaviri 
bulunduğundan Zeyyat Gören için gönderilen teda
vi ücretlerinde Maliye Bakanlığının 16.12.1974 ta
rih ve 7 sayılı talimatına aykırı bir husus buhınma-

j maktadır. 

3. Ahmet Ersoy Washington Basın Müşaviri 
olarak görev yaptığı sırada Basm - Yayın Genel Mü
dürlüğüne yazdığı 28.12.1974 tarih ve 654/74 sa
yılı yazıda: Zeyyat Gören'in hastalığı nedeniyle işe 
yaramadığını, Müşavirliğe faydalı olamadığım, ge
çici görevinin uzatılması bahis konusu olduğunda 
bu menfî görüşünün dikkate alınmasını belirtmiştir. 

Basm Müşavirinin bu kanaatine karşı Washington 
Büyükelçisi Melih Esenbel Basm - Yayın Genel 
Müdürlüğüne yazdığı 26.7.1973 tarihli yazısında 
Zeyyat Gören'in Büyükelçiliğe yardımcı olduğunu, 
faydalı bulunduğunu belirtmiş ve sürekli görevinin 
bir yıl daha uzatılmasını istemiştir. Diğer taraftan 
Kıbrıs Banş Harekâtı sırasında gösterdiği üstün ba
şarı ve çalışmalarından dolayı, o tarihlerde Turizm 
ve Tanıtma Bakanı olan Sayın Orhan Birgit tara-

| fından Ekim 1974 tarihli bir yazı ile kendisine teşek-
I kür edilmiştir. Tarafımdan imzalanan 26.8.1975 

tarihli 3 ay süreli geçici görev onayında Basm - Ya
yın Genel Müdür Vekili Zeyyat Gören'den «Bu ko
nuda uzun yıllar çalışmış tecrübesinden emin olunan 
bir kişi» olarak bahsetmiştir. 

4. Zeyyat Gören 28 Şubat 1975 tarihli hekim 
I raporuna istinaden Washington'da kalmıştır. Birin-
I ci maddede belirtildiği veçhile Sağlık ve Sosyal Yar-
j dım Bakanlığınca da teyit edildiği üzere Türkiye'de 
I böbrek nakli yapılamadığından ve adı geçenin Tür-
I kiye'ye dönmesi hekim raporu ile sakıncalı göriin-
! düğünden yurda dönmesi mümkün olamamıştır. 

Böyle bir durumda, adı geçenin müstafi sayılması 
I için hukukî bir mesnet bulunamamıştır. 
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5. Zeyyat Gören, dördüncü maddede belirlenen 
tarihler arasında müstafi sayamadığına ve aldığı he
kim raporlarına istinaden yurda dönemediğine göre, 
Devlet Memurluğu Statüsü devamlılığını korumuş-
tuv. 

657 sayıh Devlet Memurları Kanun hükümleri
ne aykırı bir davranış içinde bulunmadığına göre, 
Bakanlığımın hukukiliğe uymak dışında bir başka 
amaç gütmesi bahis konusu değildin 

Tarafımdan yaptırılan tahkikatta, Zeyyat Gö
renin memuriyet ilişkisini dikkate almadan kendi
sine taktım yazısını veren, Basın Müşavirliği ve 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ilgilileri ile Zeyyat 
Gören için gerekli disiplin cezalan teklif edilmiş ve 
konu görüşülmek üzere Disiplin Kuruluna intikal 
ettirilmiştir. Disiplin Kuruîu aldığı kararları Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne iletmiş bulunmakta
dır. 

6. Zeyyat Gören'in müstafi kılındığım kabulle
nerek Milliyet Gazetesinin Washington muhabirliği
ni yaptığı hususunu Basm - Yayın Genel Müdürlü
ğünün Bakanlık makamına sunduğu 4.2.1976 tarih 
ve 375 - 1571 sayıh yazısından muttali olunduğun
da 6.2.1976 tarihinde Bakanlığım Teftiş Kurulu Baş
kanlığının konunun tahkikiyle görevlendirdim. 

Yapılan tahkikatta, Zeyyat Gören'in Devlet Me
murluğu sıfat ve ilişkisinin devam ettiği ve aylıkla
rını aldığı hakle 20 Temmuz 1975 tarihinde MiIMyet 
Gazetesinin muhabiri olarak takdim edildiği fakat 
bu arada Zeyyat Gören'in Milliyet Gazetesinde mu
habir olduğunu belirtir herhangi bir yazısının çıkma
dığı hususu tespit edilmiştir. 

7. Ahmet Ersoy'un Washington Basın Müşavir
liği görevinden alınarak Merkeze Tamuna Genel Mü
dürlüğü Müşavirliğine atanması idarî bir tasarruftur. 
Bu tasarrufla 1244 sayıh Kanunim ek 2 nci madde
sinin ihlâüde bahis konusu değildir, zira mezkur 
madde Bakanlığımıza bağh müşavir ve ateşeferin 
yurt dışında herhahikarda 4 yıl kalması zorunlulu
ğunu derpiş etmemekte ancak görevin azamî süresini 
tayin etmektedir. 

Sorunun son fıkrasına gelince; bunun, Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 117 nci maddesinin şümu
lü dışında kaldığım belirtmekle iktifa ediyorum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuza!'in, Ucuz Giyim Fuarına dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/611) 

24 . 9 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazıh sorumun Sayın İçişleri Bakam 
tarafından yazıh olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal 

1. Basından öğrendiğimize göre: İstanbul Bele
diye Başkanının öncülüğünde Spor ve Sergi Sara
yının tümü bir şahsa günftiğü onbin liraya usulsüz 
ve kanunsuz oSarak kiralanmış, ayrıca giriş ücreti 
olarak alınacak ücretlerin de 4/5'i bu şahsa bırakıl
mıştır. 

«Ucuz Giyim Fuarı» olarak açılacağı Belediye 
Başkanı tarafından da İstanbullulara ilân edilmiştir. 

2. Bir kişiye günlüğü onbin liraya usulsüz ve 
kanunsuz verilen Spor ve Sergi Sarayı 170 parsel 
haffne ifrağ edilerek her parsel fuar süresince «15 gün» 
ortalama 20 000 TL. sına bu kişi tarafından başka 
şahıs ve müesseselere kiralanmış. Böylece Belediye 
Başkanının «İstanbul Belediyesinin İstanbul halkına 
hazmet yerine» İstanbullu bir kişiye onbeş günde 
milyonlar kazandırdığı anlaşılmaktadır. 

Bir kamu müessesesi olan İstanbul Belediyesinin 
de malik bulunduğu gayrimenkuKer üzerinde şahıs
lara kullanma hakkı tanınması 2490 saydı Artırma 
ve Eksiltme Kanunu hükümleri uyarmca işlem gör
mesi gerekmektedir. 

Belediye Başkanının bu olayda da kanunlara 
uymadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Belediyenin 
uğradığı zarar sebebiyle Belediye Başkanı hakkında 
ne gibi bir işlem yapıldığının cevaplandırılması. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 11 . 1976 

Mahallî İd. Gn. Md. 
2. D. Rs. İşlemler 

621-76-302-10/33193 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Es
kişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ögi : a) 1 . 10 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 4097 -• 10088/7/611 sayıh ya
zınız. 

b) 20 . 10 . 1976 gün ve 521 - 76 - 302 - 10/30416 
sayılı yazımız. 
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Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Ömer 
Ucuzal'ın İstanbul Spor ve Sergi Sarayında açılan 
Ucuz giyim fuariyle ilgili soru önergesi incelendi: 

Amme emlâkinden sayılan Spor ve Sergi Sarayı
nın kiraya verilmesi kanunen mümkün olmadığından, 
bu yerin ucuz giyim fuarı açılmak üzere tahsisinde 
2493 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmadığı; tah
sisin, 1580 sayılı Belediye Kanununun 70 nci mad
desinin 8 nci fıkrası gereğince Belediye Meclisince 
hazırlanan tarifeye göre ve indirimsiz tarife uygu
lanmak suretiyle yapıldığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarübrahimoğ'.u'nun, Adana ili bölge atış poligonuna 
dar soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'in yazdı cevabı. (7/625J 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini rica ede
rim. Saygı ile. 1 . 11 . 1976 

Adana Senatörü 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

Adana bölge Atış Poligonunun aylar önce ihale 
emri geldiği halde, işlemin Bakanlığınızca ikmalinin 
geciktirilmesi sebebi nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Özel Kalem 18 . 11 . 1976 
Sayı : 3900 

Konu : Adana Senatörü Kemâl Sa-
rıibrahimoğlu'nun yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 8 . 11 . 1976 gün ve 10332 - 5072/7 - 625 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemâl 

Sarıibrahimoğlu'nun, Adana ili bölge atış poligonuna 
dair, yazılı olarak cevaplandırlmasını isteyen öner
gesi üzerine mezkûr inşaatla ilgili olarak Bakanlığım
ca şimdiye kadar yapılan işlemler aşağıda arz edil
miştir. 

I. - Adana'da atış poligonu ve lokal binası yapımı 
için, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 1976 yılı yatırım 
programına 4 500 000 liralık ödenek tefriki hususun
da Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına teklifte 
bulunulduğnun, Bakanlığımca öğrenilmesi ve 1976 

yılı Bütçesi listesini geç yayınlanması üzerine, Ba
kanlığım ilgili kuruluş olan Yapı İşleri 14 ncü Böl
ge Müdürîüpne 25 . 3 . 1976 tarihinde gönderilen 
3537 - A sayılı yazı ile, yukarda belirtilen 4 500 000 
TL. teklif çerçevesinde işin ihaleye çıkartılması hu
susunda talimat verilmişti. 

II. - Biîâhara, 1975 yılı yatırım programının 
Resmî Gazetede 7 Mayıs 1976 tarihinde yayınlanma
sını müteakip, mezkûr işin 76HG00G90 proje numarası 
ile proje bedelinin 1 500 000 TL. olarak kesinleştiği
nin görülmesi üzerine; 

1 530 Oöö.TL. üzerinden ihaleye çıkartılması hu
susunda 33 . 6 . İ976 tarihinde yeniden ihale talimatı 
verilerek önce verilmiş bulnan 4 500 000 TL. ihale 
emri iptal edilmiştir. 

II!. - Yukarıda arz edildiği üzere, 1976 yılı ya
tırım programma göre Bakanhğsmca önpîanda yapıl
ması iktiza ecîen işlem derhal yerine getirilmiştir. 

Ancak, ihale talimatından sonra, Bakanlığımca 
hemen proje çalışmalarına geçilmesi icabettiğinden; 
ilgili Bakanlık .olan Gençlik ve Spor Bakanlığından, 
inşaatm yapılacağı, ihtiyaç programı ve arsanm hu-
ku!â bilgileri (tapu, tahsis, çap, imar planı durumu 
v.b.) istenilmiş olmasına rağmen, adı geçen Bakan
lıktan bu hususlarda Bakanlığımıza henüz bir malu
mat intikal etmemiştir. 

IV - D. P. T. de yapılan 1977 yılı teklif yatırım 
programı çalışmalarında, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı ve Devlet Planlama Teşkilâtı ile müştereken yapı
lan görüşmelerde, Adana Atış Poligonu ve Lokal Bi-
nasının i976 yılı yatırım programında 76HÖ00080 
proje nosu ile etüt - proje hizmeti olarak yer alan 
Adana Spor Sitesi içinde ele alınması ilgililerce ge
rekli bulunmuştur. 

Ancak, bir spor sitesi içinde yer alması gerekli 
olan ünitelerin neler olacağı ve kapasiteleri Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından tespit edilemediğinden, 
Adana Spor Sitesi ihtiyaç programı çalışmaları ya
pılamamaktadır. 

Adana Spor Sitesi ihtiyaç programı yapılıp, bu si
tenin gerçekleştirileceği saha da Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından temin edüdikten sonra, genel 
kampus planlaması yapılabilecek ve Adana Atiş Po
ligonu ile lokal binası projelerinin tanzimine başla
nabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

7 NCÎ BİRLEŞİM 

18 . 11 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

IV 
A - HAKLARıNDA ıVEDÎLLK KARARı 

VERÎLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi 
Unsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/50) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DlSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk Sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 
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