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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

14 . 12 . 1976 Sah gikm saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.07'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveklli Diyarbakır 

Rahmi Erdem Sabahattin Sava 
Divan Üyesi 

Kastamonu 
Mehmet Çamhca 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiîi Mehmet Ünaklı 

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

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakere-
(Yoklama yapıldı) fere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Elimizde on adet gündem dışı söz 
talebi vardır. Benden eve! Başkanlık yapan Sayın 
Başkan veriliş tarihlerine göre sıraya koymuştur. Bu 
sıraya göre üç veya halin icabına göre dört sayın ar
kadaşa söz vermek zorundayım. Öbürleri de gelecek 
birleşimlerde haklarım kullanacaklardır. 

1. — İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok'un, 
7.12. 1976 tarihli 11 nci Birleşiminde Cumhur
başkanınca S. Ü. Selâhaddin B abur oğlunun «Son 
günlerde Danıştay kararlarını muvazaalı uygulayarak 
hukuku ağır biçimde zedeleyen, yargı kararlanın ki
şi onurunu rencide edecek biçimde yürüten Hükü
metin tutumu konulu gündem dışı demecine cevabı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, ben de mü-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

saadenizle söz istiyorum. Gündem dışı olarak daha 
önceki Birleşimde vukubulan bir konuşmayı cevap
landırmak üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir gündem dışı konuşma 
üzerine açıklama mı yapmak istiyorsunuz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın Nuret
tin Ok, buyurunuz. 

fPvIAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun saygıdeğer üyeleri; 

Bir önceki Birleşimde Cumhuriyet Senatosu za
bıtlara geçmiş bulunan yaksşıkssz bazı sözleri huzur
larınızda tekrar etmek mecburiyetinde kaldıgsm için 
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sayın senatörlerden önce özür diliyorum. 
«Sakar zihniyet, tuzu bile kokuşturan yüz kızar

tıcı bu olay, tiksinti, vaatlerin yalan olması, milleti
mize saygısızlık, yakışıksız saldırı, kompleksin kö
künde yatan dinmez kinin öyküsü, kızgınlık, kin, 
şaşkınlık, hırslı, kinli müteahhit intikamı, haysiyet 
cellatlığı, naylon kararname, piyonluk, Devlet adı
na oynanan dram, çocuksu nitelik, bu eylem bir 
kabadayılık edasıyle müteşar ve yardımcılarını da 
içine sokmaktadır.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usulü yok... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efesıdim. Mü
saade buyurunuz takip ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usule uygun değil. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — «Bu senaryoda rol kabulü, kapıkullu-
ğu istemidir...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Soruyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz soruyoruz; 
dinleyin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim ne 
ölçüde konuşacağını... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usule"uygun 
değil Sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — S?zin sözleriniz. 
BAŞKAN — Tayin edemezsiniz istirham ederim, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usule uygun 
değil usule. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ NURETTİN OK 
(Devamla) — «Demokrasimize kıyarken suç ortak
lığına müsteşar ve yardımcılarının katılmaları.,. Bu 
olay demirperde gerisi ülkeleri metotlarına bile taş 
çıkartacak kadar zulüm kokuludur; bu atama skan
dali. Bu olay safdilleri bile kandıramaz, savunanları 
komik eder.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Doğru. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — «Bu alaturka kurnazlık...» 
SIRRI ATALAY (Kars) — Doğru. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — «Bu, muvazaalı devlet yönetimi,..» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Doğru. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — «Hukuka karşı hile düzenleyen çocuk
su mantık...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok doğru. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Cumhuriyet 

Halk Partisi için doğru, çok doğru. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — «Yeteneksizler kalabalığı...» 
SIRRI ATALAY (Kars) — Doğru. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Atalay'a göre 

doğru. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — «Senaryom bir düzenle, naylon karar
nameler yoluyla düzmece atamalar oyunu...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Doğru. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — «İnsanide duygusundan...» 
BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. Mü

zakereleri inkıtaa uğratmayalım. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, doğru söylü

yor, bunlar doğru sözler. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz; doğruluğunu 

tasdik etmek zorunda değilsiniz. Zabıtlara geçiyor. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben «doğru» diyo-

I ram. 
jj ORHAN KOR (İzmir) — Sizin gibi sahtekârlar 
% için doğru, senin gibi sahtekârlar için doğru. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, rica ediyorum. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Sayın Başkan, ben yalnız doğruluğu
nu veya yanlışlığım burada tartışma konusu yapmı
yorum. Ben bu Senatonun mehabetine yakışmayan, 
bu ulvî kürsüye yakışmayan beyanları Yüce Senato
nun dikkatine arz ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunlar doğru sözler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan konuşmasına müsaade etmeyin. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — İnsanlık duygusundan nasibini alma
mış, kini aklını taşmış, gözü dönmüş, geri zekâlı ya
ratıklara vergi bir eylem.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunlar az bile... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tüzüğün 

hangi maddesine göre konuşuyor, saym Başkan? 
BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Değerli senatörler; 
Bir önceki birleşimde... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bir dakika 

Sayın Bakan. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş- | 
kan, müsaade buyurunuz. ı 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Şim
di burada bir Sayın Bakan kürsüde konuşma hak- I 
kını kullanıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hangi 
hakkı kullanıyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Cevap hakkımı. 

BAŞKAN — Durun bakayım. Bir dakika efen
dim,, 

Hakkı şu efendim.., 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tüzü

ğün hangi maddesine göre? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Şahsım itham altında kalmış; ithama 
cevap veriyorum. (Gürültüler, anlaşılmayan müda
haleler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Müsaaade 
buyurunuz efendim, müsaade buyurunuz. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Siz burada kavga 
çıkarmak istiyorsunuz, yurdu karıştırdığınız gibi bu
rayı da karıştırmak istiyorsunuz, kavga çıkarmak is
tiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Bir dakika 
oturunuz efendim. Oturunuz efendim. Bir dakika Sa
yın Öner. i 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Buna müsaade edil
mez, olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Öner bir dakika. Usulsüzlük 
yok efendim. Buyurunuz. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Hadise çıkarmak is- j 
tiyorsunuz. (Gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler) j 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, gü- j 
rültü ile olmaz. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Gürültüyü burada ] 
siz çıkarmak istiyorsunuz. I 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü-
sade buyurunuz ben arz edeyim. I 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evvelâ be
ni dinleyin. 

BAŞKAN — Hayır beni dinleyeceksiniz efendim. 
NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Bu ne biçim şey. | 

(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler) I 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Şimdiye ka

dar 15 seneden beri tatbik ettiğimiz usul şudur: Her 
üye gündem dışı konuşma hakkını kullanıyor. j 

SIRRI ATALAY (Kars) — Üye kullanıyor... 
BAŞKAN — Bir mevzuu kürsüden dile getiri

yor. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kim? 
BAŞKAN — Üye. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beyefendi 

bu üye mi? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu

yurun. 
Ondan sonra ilgili Bakan burada o mevzu hak

kında açıklama yapıyor. Bu, 15 senelik tatbikatı
mızda1. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Lütfen 
Tüzüğü açmız, bakınız, Tüzüğün dışına düşüyor
sunuz. 

BAŞKAN — Böyledir efendim, müsaade bu
yurun. 

Sayın Bakan, devam edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, açık

lama için bize cevap hakkı doğar. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sus! 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Cahil sen sus. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, Sayın 

Bakan devam edin efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Değerli senatörler, 
Bir önceki Birleşimde bu ulvî kürsüde yukarıda 

sıraladığım sözleri kullanmak talihsizliğine uğramış 
oîan Sayın Senatör Selâhaddin Babüroğlu'dur... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tüzükte 
cevap hakkı yoktur Sayın Başkan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — ... Yakışıksız beyanlarını «üslubu be
yan ayniyle insandır.» diyerek iade ediyorum. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Esasen 15 yıldan beri Parlamentoda 
bulunan ve Millet itimadından, Millet teveccühün
den başka hiç bir dayanağa itibar etmemiş bir Mil
letvekili olarak ve şu anda da Cumhuriyet Hüküme
tini... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan, böyle bir cevap hakkı Tüzükte yoktur. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, istir
ham ediyorum müdahale edemezsiniz, çok rica edi
yorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul — Saym Baş
kan, böyle bir cevap hakkı yoktur, Tüzükte. 

_ 242 — 
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BAŞKAN — Devam edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hiç bir 

Bakana cevap hakkı yoktur. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ayıp be 

ayıp. 
BAŞKAN — Cevap değil, açıklama yapıyor, açık

lama yapıyor.; 
Devam edin efendim, devam edin. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Böyle bir 

cevap hakkı yoktur. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Ve şu anda da Cumhuriyet Hüküme
tinin bir üyesi olarak gerek görev ciddiyetim ve ge
rekse Parlamentoya saygım başka bir şekilde kar-
şılık vermeme... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zulüm yapıyorsunuz, baskı yapıyorsunuz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne ko
nuşuyorsunuz ayıp, parazit yapmayın, susun.: 

BAŞKAN — Ben size bin tane numune göste
ririm bundan; bin tane tatbikat numunesi. Çok rica 
ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yüce Se
natoyu terk ettireceksiniz sonra, çok ayıp olacak. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
Devam edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Baskı ya

pıyorsunuz Saym Başkan. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Konuş

turun Bakanı. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Şu anda da Cumhuriyet Hükümetinin 
bir üyesi olarak gerek görev ciddiyetim ve gerekse 
Parlamentoya saygım başka bir şekilde karşılık ver
meme manidir. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Saym 
Başkan, bize zorla dinletemezsiniz, olmaz böyle şey, 
çıkalım arkadaşlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Yukarıda tekrar ederken dahi teeddüp 
ettiğim (C. H. P. sıralarından gürültüler) yakışıksız 
sözlerin muhatabı olmama gelince.» 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, istirham 
ediyorum. 

Devam edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen bir 

zalimsin. (C. H. P. sıralarından «Sen zalim adam
sın» sesleri.) 

ORHAN KOR (İzmir) — Otur yerine terbiye
siz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Utan
maz herifler utanın be ayıp. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bize bu
rayı terk etme mecburiyetinde bırakıyorsunuz, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kahve için dı
şarıda. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Anarşist
ler defolun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
Devam edin efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — İmar ve İskân Bakanlığına atandığım 
zaman görev ve yetkinin gereği olarak ve Bakanlığı 
daha çok icraata dönük bir hale getirebilmek için 
bazı atamalar yaptım. Önceki yularda Bayındır
lık Bakanlığı yaptığım sırada beraberce çalıştığım ve 
başarılı hizmetlerini gördüğüm bazı teknik eleman
ları Bakanlığımın sorumlu ve yetkili mevkilerine ge
tirdim. Bu arada Âfet İşleri Genel Müdürlüğüne 
de bütün Devlet hizmeti sırasında 20 sene özellikle 
inşaat işleriyle başarı kazanmış Yüksek Mühendis 
Mimar Faruk Kaygısız'ı kararname ile atadun. 

Saym Babüroğlu'nun daha önce Genel Müdür
lüğe atamış olduğu Elektrik Mühendisini de maaş 
ve özlük haklarına halel vermeksizin birinci derece 
kadrolu İnşaat Amirliğine kararname ile atadun. Bu 
kararnamenin iptali için Danıştaya başvuran eski 
Genel Müdürün tehiri icra talebi Danıştayca redde
dildi. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Aradan bir yü böyle geçti ve Danış
tay bir yıl sonunda eski Genel Müdürün görevden 
alınmasını ve bir yıldan beri görev yapmakta bulu
nan Genel Müdürün göreve devamım iptal etti. Bu
nun üzerine Danıştay kararını uygulamak üzere bir 
yandan eski Genel Müdürü göreve davet ettim ve 
başlattım, ertesi gün de Millet önünde görev sorum
luluğu taşıyan bir akadasınız olarak bir kararname 
ile ve bu defa inşaat amirliği yerme daha üst bir gö
rev yeri olan Bakanhk Tetkik Kurulu Üyeliğine ata
dım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maşallah. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sana da Ma-

şaHah. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Afet İşleri Genel Müdürlüğüne de 1,5 
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yıldan beri görevini büyük bir liyakatla ve gerek i 
Muş, Varto daimî iskân probleminin hallinde ve ge
rekse Diyarbakır, Lice depremi sonunda başarılı hiz
metler vermiş Yüksek Mühendis Mimar Faruk Kay-
gısız'ı tekrar atadım. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — işte bu kadar itham ve yakışıksız söz
lerin sebebi budur. 

Sayın Babüroğlu'nun görevli olduğu partiler dışı 
Hükümette de bu gibi birçok tasarruflarda bulundu
ğu malumdur. İşe gelen ve arzu edilen kararname
nin «normal kararname» işe gelmeyen ve arzu edil
meyen kararnamenin «naylon kararname» şeklinde 
tarif ve tavsifi yolunu açarsak.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, naylon ka
rarname.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Saym Babüroğlu'nun Cumhurbaşkanı 
Kontenjanından... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Paçavra kararname. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sus be. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sen namussuzsun. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Paçavra 
senin ağzındır. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Paçavra 
sensin. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet paçavra karar

name. 
BAŞKAN — Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Böyle kararname pa

ça vradır. 
BAŞKAN — Saym Atalay, şu kürsünün, şu çatı

nın mehabetine yakışır şekilde söz etmenizi rica edi
yor. Yoksa müesseseleri tahrip edemezsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Böyle bir kararna
me paçavradır. 

BAŞKAN — Size müesseseleri tahrip etme hak
kını veremez kimse. 

Devam edin efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Bu yolu açarsak, Saym Babüroğlu'nun 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından Cumhuriyet Se
natosu üyeliğine atanma kararnamesi ve sonunda bir 
partiye katılma olayım da başkaları değişik şekilde 
tarif ve tavsife kalkar ki, bu yol kimseye bir şey ka
zandırmaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
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Değerli senatörler, 
Bu arada Saym Babüroğlu'nun bu konu üzerinde 

yaptığı... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, tu

tumunuz hakkında söz istiyorum. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Otur ye

rine. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Talihsiz konuşması sırasında hiç değin
meyeceğim derken, ara başlıklar şeklinde İmar ve 
İskân Bakanlığının bütün faaliyetlerini kapsayan 
noktalara açık yüreklilikle ve en ince detayına kadar 
cevap verebilecek durumdayım. Ancak, usule say
gılı bir arkadaşınız olarak İnşallah bu fırsat ve im
kânı bütçe müzakereleri sırasında bulmuş olacağını 
ve 1974 yılında afet işleri için 61 milyon lira sarf 
edilmişken, 1975 yılında Bakanlığım sırasında nasıl 
669 milyon lira sarf edilerek iş yapıldığım ve âfet iş
lerine verdiğimiz önemi lafla değil icraatla gösterdi
ğimizi huzurunuzda belirteceğim. 

Ayrıca, geçmiş yıllarda hiç ele alınmamış sosyal 
konutlar yerine, yıl içinde ne kadar sosyal konut 
yaptığımızı anlatabileceğim. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun bütün ilçelerine ne kadar sosyal konut 
başladığımızı Cumhuriyet Senatosunun ulviyetine 
ve mehabetine uygun bir biçimde izah edebileceğimi 
umuyorum. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saygı
değer üyeleri; bir önceki Birleşimde Sayın Babüroğ-
lu»nun yaptığı konuşma ile bugün tarafımdan yapıl
mış konuşmayı bu sebeple Milletin vicdanına ve si
yasî tarihimizin takdirine bırakıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, tutu
munuz ve İçtüzüğü tatbikiniz hakkında söz istiyo
rum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yakında def
teriniz duruluyor. 

BAŞKAN — Tüzüğümüzde tutumum hakkında, 
diye bir şey yok efendim. (C. H. P. sıralarından «var, 
var» sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tüzüğün 54 ve 132 
nci maddesine göre tatbikatınızın yanlışlığı hakkında 
söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi tatbikatımın yanlışlığı hak
kında? 

SIRRI ATALAY (Kars) — 132 nci madde ve 
54 ncü madde, Saym Bakana ülkenin iç politikasıyla 
ilgili olarak söz vermiş bulunuyorsunuz. 
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BAŞKAN — Hayır efendini hayır o maddeye 
göre söz vermedim, gündem dışı söz verdim, o 
maddeye göre söz vermedim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 54 ncü maddeye gö
re söz veremezsiniz, o halde tatbikatınız yanlış. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Öyle de
mediniz, «Cevap hakkım kullanıyor» dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat, Muradiye, 
Erciş ve Özalp depremleri hakkında gündem dışı 
söz talep etmişsiniz, buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Baş
kanım, bu konuda Hükümetin iflâs etmesi nede
niyle, C. H. P.'nin Genel Sekreterine yapılan çirkin, 
namussuz ve anarşik olaylar hakkında şuramı Sa
yın Sırtı Atalay'la değiştiriyorum. 

BAŞKAN — Yok öyle bir şey efendim, öyle bir 
şey yok efendim; 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vermeye mecbur
sunuz. 

BAŞKAN — Öyfe bu* şey yok efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sıramı de

ğiştiriyorum. 
BAŞKAN — Öyle bir şey yok efendim. Sayın 

Atalay öyle bir şey yok. 
O kanunların müzakeresinde... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Her şeyde verilebi
lir. Biraz önce Bakana söz vermekle Tüzüğü çiğne
diniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi Tüzüğe uygun 

hareket etmemekle gerçekten acınacak duruma düşü
yorsunuz, 

BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcah?... Sayın Ne
jat Sarlıcah yok, 

SIRRI ATALAY (Kars) — içtüzüğü bu şekilde 
tatbik edemezsiniz, 

BAŞKAN — Rica ederim efendini. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sen sahtekârın biri

sin. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendi şece

renizi okuyorsunuz, 
BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, rica ediyorum 

böyle yakışıksız sözler sarfeîmeyiniz. Rica ediyo
rum, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bunları kula
ğından tut, fare gibi at dışarı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz vermeye mecbursunuz, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha gündeme 
girmedik. 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in, 7.12.1976 
tarihli 11 nci Birleşimde okunan Cumhurbaşkanlığı 
tezkerelerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — 7 . 12 . 1976 günlü Cumhuriyet Se
natosu oturumunda okunan Cumhurbaşkanlığı sunuş 
yazılan üzerinde Sayın Niyazi Unsal gündem dışı 
söz talep etmişlerdir. 

Buyurun, Sayın Unsal. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eşkiyaîar 

Çankaya'yı bile sardı. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ayıp be, 
ayıp. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Boşuna korkuyorsu
nuz, korkunun ecele faydası yoktur, 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eşkiyaların 
hükümet olduğu bir devreyi yaşıyoruz. (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, istir
ham ediyorum. (Gürültüler.) Sayın Feyyat... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Eşkiya 
sensin. Cumhuriyet Hükümeti eşkiya olamaz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ne Cumhuri
yet Hükümeti! Bu, pespaye bir Hükümet. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Böyle herkes konuşursa efendim, 
burada Başkanlık yapılmaz. (Gürültüler.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Pasinler'de yaptıkla-
nnız nedir? 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — 1950'tlen 
evveldi eşkiyahk. 

BAŞKAN — Sayın Kara, Sayın Kara.., 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Cumhuri
yet Hükümeti eşkiya olamaz, eşkiyahğı siz yaptınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eşkiya bile böyle 
olmaz... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, gürültü 
yapmayın. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Rey eş-
kiyalan, rey hırsızları... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Pasinler'de yaptık
larınız nedir? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. (Gürültü
ler.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Pasinler'de yaptık-
lannızı eşkiya bile yapmaz. (Gürültüler.) 
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BAŞKAN — Saym Atalay, Sayın Atalay, Cum
huriyet Senatosunu sokağa çevirdiniz. İstirham edi
yorum. (Gürültüler.) 

Lütfen efendim, istirham ediyorum arkadaşlar. 
Devam edin, Sayın Unsal. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sizin 

yaptığınızı eşkiya yapmaz. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica edi

yorum, kendinize gelin efendim. Çok rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eşkiya, sizin bugün
kü siyasî iktidarınızdan daha haysiyetlidir. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Ayıptır, ayıp, ayıp; şu Senatoyu ne 
hale getirdin, ayıp... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eşkiya sizden daha 
haysiyetlidir,, 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Siz de suç ortağısı

nız. 
NtYAZl UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör

ler.... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Pasinler'de yaptıkla

rınızı yanınızda mı kalacak sanıyorsunuz* 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Geçen... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sokak çocuğu, ayıp

tır bu sözler. Muhalefet bu mudur? Utanın... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eşkiyalar bile böy
le yapmaz. Eşkiyada biraz yiğitlik vardır, sizde bu 
da yok. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, eğer gürül
tü devam ederse oturuma ara vereceğim. İstirham 
ediyorum, 

Devam edin efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın senatör
ler, geçen birleşimde gündem dışı bir konuşma yapan 
Sayın Selâhaddin Babüroğlu, Devlet ve Hükümet 
ciddiyetiyle bağdaşmayan bir olaydan söz ettiler. Ko
nunun en ince ayrıntılarına inerek, sorumsuz kişi
ler elinde Hükümet ve Devlet anlayışının ne hale 
geldiğini, iş güvencesinin nasıl kaybolduğunu, kişi 
onurunun nasıl zedelendiğini ve hukukun nasıl ayak
lar altına alındığını söz götürmez biçimde dile getir
diler. 

O olayda, istediğini yapmak için her şeyi göze 
alan Hükümetin... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakikanızı rica 
edebilir miyim?... 

Bu konuşmanız, Cumhurbaşkanlığı sunuş yazıla
rı üzerinde mi, yoksa bir cevap şeklinde midir? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, biz düşüncelerimizi belli bir tabana, 
belli bir düşüncenin kaynağına, bir davranışın doğ
duğu yere bağlayıp, sürdürelim konuşmamızı. 

BAŞKAN — Yok Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir - iki saniye.. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, müesseseleri muhafa

za etmeye ben mecburum efendim. Söz verdiğim... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Müesseseleri tah
rip eden biri varsa, o da sizsiniz. 

BAŞKAN — Söz verdiğim hudut içerisinde ko
nuşmaya mecbursunuz. 

(Mikrofon Başkan tarafından kesildiğinden ha
tibin konuşması anlaşılamamıştır.) 

BAŞKAN — Söz verdiğim hudut içerisinde ko
nuşmaya mecbursunuz. Yoksa, keserim sözünüzü. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — ... Ben konuşma
mı belli yere bağlar ve aynı yere gelip devam ettir-
mezsem, siz de bunu beğenmezseniz, o zaman konu
şun. Bozmayın konuşmamın hızını. 

BAŞKAN — Bir cevap şeklinde konuşturmam 
efendim, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben cevap vermi
yorum... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Cevap verme 
şeklinde konuşturmam* 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben cevap ver
miyorum. Bir düşünceyi, bir zihniyeti belirtiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Cevap verme 
şeklinde konuşturmam, müsaade buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Demin konuşturdu
nuz, 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının sunuş yazıla
rı hakkında size söz verdim. O konu üzerinde konu
şacaksınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben de o ko
nuda konuşacağım. 

BAŞKAN — O konuda konuşun, buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu olayda iste

diğini yapmak için her şeyi göze alan Hükümetin oy
nadığı çirkin oyunları sergileyen Sayın Babüroğlu' 
nıın kürsüden indiği sırada... 

BAŞKAN — Efendim, mevzuu taşırmayın efen
dim, rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Onu ben bilirim. 
BAŞKAN — Sözünüzü keserim efendim. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Onu, konuşma
cı olarak ben bilirim. Dinleyeceksiniz. 

BAŞKAN — Sözünüzü keserim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, tehdit mi ediyorlar?.., 
NlYAZl UNSAL (Devamla) — Aynı Hüküme

tin..., 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. (C. H. P. 

sıralarından gürültüler.) 
(Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıldı.) 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Hatibin sözü

nü kesemezsiniz. (C H. P. sıralarından gürültüler.) 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hatibin sö

zünü ne hakla kesiyorsunuz? içtüzüğe göre bunu ya
pamazsınız, Sayın Başkan* 

BAŞKAN — Keserim efendim, keserim. Sadede 
gelmesi mecburiyeti vardır, Tüzükte, isterseniz oku
yun. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İMADETTlN ELMAS (Çanakkale) — istismar 
ediyorsunuz, tek taraflı kullanıyorsunuz. Buna hakkı
nız yoktur. (Gürültüler, A. P. ve C. H. P. sıraların
dan karşılıklı lâf atmalar.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğe göre ko
nuşulacak... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Arkadaşlar, ben 
rica ediyorum, bir saniye. Sözü kesilen benim. Ben 
onun karşılığını veririm. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Tüzük maddesini okuyorum efen
dim: 

«Söz söyleyen üyenin sözü, bu Tüzüğe uyması 
ve sadede gelmesi için ancak Başkan tarafından ke
silebilir.» 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biraz evvel bir 
sayın üye... 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, zapta 
geçmiyor. 

Eğer Cumhurbaşkanlığı sunuş yazıları üstünde ko
nuşacaksanız... 

NlYAZl UNSAL (Devamla) — Ben Tüzüğün gös
terdiği sadede her zaman gelirim; fakat sizin göster
diğiniz sadede hiç bir zaman gelmeyeceğim Başkan. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, öyleyse. 
Zapta geçmiyor. Lütfen kürsüyü terkedin efendim. 

NlYAZl UNSAL (Devamla) — Ben Cumhuriyet 
Senatosu Tüzüğüne göre konuşuyorum, burada. Dü
zenin içinde konuşuyorum, 

BAŞKAN — Lütfen kürsüyü terkedin efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Terketmiyor. Millet

tin kürsüsü... 
BAŞKAN — Lütfen kürsüyü terkedin. 
NlYAZl UNSAL (Devamla) — Benim sözümü 

kesmeye sizin yetkiniz yoktur. 
BAŞKAN — Var. Tüzüğü okudum, maddesini 

okudum efendim. 
NlYAZl UNSAL (Devamla) — İçtüzüğün mad

desini biz de biliyoruz. 
HAYRt ÖNER (Adana) — Sayın Bakanınızın 

başka çaresi yok, sizin de başka çareniz yok. Yok ki, 
başka çareniz, kalmadı bitti. Yapacağınız başka bir 
şey yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Helikopter Ba

kan kalktı, oradan fuzulî konuştu. 

HAYRI ÖNER (Adana) — Ne yapacaksınız baş
ka? Pasinler'i karıştıracaksınız, burayı karıştıracaksı
nız... Ne yapacaksınız, başka?... 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı sunuş yazılan 
üzerinde konuşacaksınız, başka türlü müsaade etmem 
efendim. 

NlYAZl UNSAL (Devamla) — O konuda konu
şacağım, 

BAŞKAN — Müsaade ermem efendimi 
SIRRI ATALAY (Kars) — İnme, 
NlYAZl UNSAL (Devamla) — O konuda konu

şacağım. 
ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, sözünü

zü dinlemiyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Burada Cumhu
riyet Senatosunun.., 

BAŞKAN — Zapta girmiyor efendim. Konuşma
nız zapta girmiyor, kesilmiştir sözünüz. Sözünüz ke
silmiştir. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Burada Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün hükmü geçer, sizin sö
zünüz geçmez, 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
NlYAZl UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben 

bu konuda konuşacağım* 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Beni buradan an
cak İçtüzük kuralları indirir, sizin çeteniz indiremez. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kürsüyü 
işgal eden eşkiya... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Salonda gerekli çoğunluk yoktur; 
yoklama yapılacak. 

(Yoklama yapddı.) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbant oğlunun, bazı müftülere dair soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın, yazılı ceva
bı. (7/607) 

8 . 9 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tara

fından yazdı olarak cevapîaııdmltnasma aracılığınızı 
saygıyla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. Bir yıldan beri bir çok İl, İlçe Müftüleri po
litikaya sürüklenmiştir. Fiili politikanın içine müftü
lerin girmiş olmasını uygun buluyor musunuz? 

BAŞKAN — Eğer, kürsüyü terketmezseniz Birle
şime ara vereceğim. (Gürültüler.) 

Birleşime bir saat ara veriyorum. (Gürültüler.) 

Kapanma Saati : 15.30 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk yoktur. 16.12.1976 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

2. Din adamları fiili olarak politikaya irilirse ve
ya karıştırılırsa halkın din adamlarına karşı saygısı 
sarsılmaz mı? 

Özel örnekler : 
a) Olta Müftüsü, Başbakan Yardımcısı Necmet

tin Erbakan'ın Temmuz 1976 ayı sonunda Azot Fab
rikası temel atma merasimi nedeniyle Oltu'da bulun
duğu sırada sanki bir başka ilçe görevlisi yokmuş gi
bi sarıklı giysiler içinde adeta teşrifatçıhk yapmıştır. 
Müftünün bu gibi hallerini doğru bulur musunuz? 

b) Oltu Müftüsünün, müftülük makamındaki 
Atatürk Portresini ters çevirmiş olduğu nedeniyle ha
reketini tasvip ediyormusunuz? 

c) C. H. P. - M. S. P. Koalisyonu sırasında Ata
türk portresine gereken saygıyı gösteren, İngilizce ça-

9« ..ıa»E» > • 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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hşıp ilericiliğini kanıtlamak isteyen bu kişinin ters 
çevirdiği Atatürk portresini Erbakan'm Oltu'ya gel
diği gün beraberindeki Tarım Bakam Korkut ÖzaPın 
düzeltmiş olması hadisesi doğru mudur? 

d) Oltu Müftüsünün, müftülük arabası ile aile
siyle birlikte geziler yapması taşıt kanununa uygun 
mudur? 

Örneğin : 

21 Ağustos 1976 tarihinde saat 12.00'de memleke
ti olan Oltu İlçesine makam arabası ile gidip aynı gün 
saat 21.00 civannda dönmüştür. 

e) Atatürk Anadoluya geçmese idi Sayın Müftü 
bugün Oltu'da müftülük yapmakta olacak mı idi. 
Yoksa Keşiş Manukyanm talebesi mi idi acaba? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 . 12 . 1976 

Huk. Müş. H-2-g/612 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar Müdürlüğü'nün 10 . 9 . 1976 gün 
ve 9993-4063-7/607 sayılı yazısı. 

Diyanet işleri Başkanlığımız ve personeli, kanun
larla kendisine verilmiş olan görevlerini yerine getir
mektedir. 

a) 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 7 nci 
maddesine göre «Devlet memurları siyasî partilere 
üye olamazlar; herhangi bir siyasî parti veya kişinin 
yararını veya zararını hedef tutan bir davramşta bu
lunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, 
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 
ayırımı yapamazlar». 

b) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkında Kanunun 25 nci maddesine gö
re «Diyanet işleri Başkanlığı kuruluşunun her dere
cesinde görev alan personel memurin kanununun hiz
metliler için yasak ettiği siyasî faaliyetten başka dinî 
görevi içinde veya bu görevin dışında her ne suret
le olursa olsun siyasî partilerden herhangi birini ve
ya onlann tutum ve davranışını övemez ve yere-
mez». şeklinde ifadesini bulan temel prensiplerin id
raki içindedir, politikaya sürüklenmesi mümkün de
ğildir. Hükümet olarak ta böyle bir harekete müsa-
de etmeyiz. 

Sayın Senatörün Oltu müftüsü hakkındaki iddia
ları, tahkikat konusu yapılmak üzere Diyanet İşleri 
Başkanlığına ayrıca intikal ettirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Hasan Aksay 
Devlet Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi 
Ahmet Karayiğit'in, Ziraî Donatım Kurumu Genel 
Müdürlüğünde cereyan eden bir olaya dair soru öner
gesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı. (71619) 

4 . 11 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

C. Senatosu Afyonkarahisar Üyesi 
Ahmet Karayiğit 

Soru : 
4 Kasım 1976 Perşembe günü Zirai Donatım Ku

rumu Genel Müdürünü saat 10'da telefonla aradığım
da Abdullah isimli bir şahıs şehirlerarası arıyor baha
nesi ile telefonu kapatmıştır. Tekrar aradığımda Ge
nel Müdürün toplantıda olduğunu söylemişlerdir. Bir 
konu hakkında konuşmak istediğimin Genel Müdüre 
duyurulmasını rica ettiğimde Genel Müdürün ancak 
yarım saat sonra beni arayabileceğini ve telefon nu
maramı bırakmamı söylediler. Saat lO'dan 12.30'a 
kadar beklediğim halde aranılmayınca tekrar telefon 
ettim. Ve bana yabancı bir şirket temsilcileriyle top
lantı halinde olduğunu konuşamayacaklarını bildir
diler. 

1. — Özel Kalemdeki yetkilinin telefonu kapat
ması bir parlamentere karşı saygısızlık mıdır, yoksa 
değil midir. Saygısızlık ise ne gibi bir işlem yapıla
caktır. 

2. — Yarım saat sonra arayacağım bildiren Genel 
Müdür niçin verdiği sözde durmamıştır. Eğer bir top
lantısı varsa ona göre yalancı çıkmayacağı bir saatte 
arayacağım bildirebilirlerdi. 

3. — 4 Kasım 1976 günü Zirai Donatım Genel 
Müdürlüğünde bahsedilen ve saat 10'da başlayıp 
12.30'da ifadelerine göre halen devam etmekte olan 
toplantıya kimler katılmıştır. Hangi konu müzakere 
edilmiştir. Hangi kararlar alınmıştır? 

İleride bu mevzu hakkında yapacağım girişimlere 
mesnet teşkil etmesi için yazdı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 13 . 12 . 1976 

Sayı : 1632 
Konu : Sayın Ahmet Karayiğit'in 
önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi 1. — 8 . 11 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/619 - 10390^5077 sayılı yazınız. 
2. — 24 . 11 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/619 -10390/5077 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Ah
met Karayiğit tarafından; Ziraî Donatım Kurumu 
Genel Müdürlüğünde dereyan eden bir telefon ola
yına dair; Bakanlığımıza yöneltilen yazık soru öner
gesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Sayın 
Ahmet Karayiğit'in yazılı som önergesi cevabı 

1. — 4 Kasım 1976 Perşembe günü, Sayın Ahmet 
Karayiğit Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Mü
dürlüğünü telefonla aradığında: PTT Şehirlerarası 
santralı araya girerek hattı kesmiştir. Bu itibarla 
Özel Kaîem Memurunun telefonu kasten kesmek su
retiyle Sayın Senatöre saygısızlık yapmış olması asla 
mümkün değildir. 

2. — Aynı gün saat 10.30 Uâ 12.30 arasında; Ge
nel Müdürün kurum işleri ile ilgili olarak Bakanlıkta 
toplantıda bulunması; öğleden sonra da avdetinde 
Özel Kaîem Memurunun başka bir görevle ayrılmış 
olması sebebi ile irtibat sağlanmasında bir kopukluk 
meydana geldiği üzüntü ile tespit edilmiştir. 

3. — Meydana gelen bu irtibatsızlığın tekrarlan
maması için ilgililere gerektiği şekilde ikazda bulunul
muştur. 

Şunu tekrar ifade etmek isteriz ki, Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü mensupları tara
fından Sayın Senatör'e karşı kasten bir saygısızlık 
ve kayıtsızlık gösterilmiş olması düşünülemez. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu nun, sosyal plancılara, diğer heyet 
üyelerine ödenen yan ödemenin verilmemesi sebebine 
dair soru önergesi ve Köy İsleri Bakam Vefa Poyraz' 
m yazdı cevabı. (71626) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığı tarafından 

yazıh olarak cevaplandırılmasını arz ederini. 5.11.1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

1. — Arazi çalışması yapan ve Toprak İskân İş
leri Genel Müdürlüğüne bağlı heyetlerdeki sosyolok 
üyelere (Sosyal Plancılara) diğer heyet üyelerine öde
nen yan ödemenin verilmemesinde haklılık ve adalet 
görüyor musunuz? 

Görmüyorsanız bu haksızlığın ve adaletsizliğin gi
derilmesi için ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

2. — Tarım ve Toprak Reformu Yasasının yürür
lüğe girmesinden bu yana 2510 saydı Yasa ve deği
şiklikleri ile vaki çalışmalarınız neticesinde nerelerde 
ve ne miktar arazi tahsis ve temlik edilmiş ve ne mik
tar topraksız aile topraklandırılmıştır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 6 . 12 . 1976 
Toprak ve İskân İşleri 

Genel Müdürlüğü 
Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : Personel Md. Ks; 2 

13325-36990 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 10 . 11 . 1976 gün ve 10422-5097-7/626 sa

yılı yazı: 
Adana Senatörü Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu' 

nun tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diği önergesi incelendi. 

1. — Sosyologlar 657 sayılı Yasa ve değişiklikle
rinde teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınmadığın
dan 1976 yılı yan ödeme kararnamesinde genel ida
re hizmetleri smıfmdan 75 puan verilmek suretiyle yan 
ödeme ödenmektedir. 

Kanunen teknik hizmetler sınıfına girmeyen bu 
personele gerek unvan ve görevin niteliği ve gerekse 
çalışma şartları dikkate alınarak 1976 yılı yan ödeme 
kararnamesinin 3 ncü maddesi gereğince 1 sayılı cet
vele dahil edilmek suretiyle puanlarının yükseltilmesi 
uygun mütalaa edilmektedir. 

2. — Tarım ve Toprak Reformu Yasasının yü
rürlüğe girmesinden bu yana 2510 sayılı Yasa ve de
ğişiklikleriyle vaki çalışmalarımız neticesinde, Trab
zon ili Çaykara, Şahinkaya köylerinden 61 aileye 
3 262 dönüm arazi verilmek suretiyle Çanakkale 
İmroz - Gökçeada'ya Keban Barajı nedeniyle Diyar-
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bakır merkez Yol boyu köyünde 93 aileye 10 348 dö
nüm, Elâzığ merkez Gölköy'ünde 40 aileye 1 399 dö
nüm ve Tunceli - Pertek, Biçmekaya köyünde 26 aile
ye 1 638 dönüm arazi verilmek suretiyle iskânlar sağ
lanmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğiu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kurulunun 
bugüne kadar kurulmamış olması sebebine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı ce
vabı. (7/629) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanlığı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini rica ede
rim. Saygılarımla. 5 . 11 . 1976 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğiu 

1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 77 ve 
80 nci maddeleri gereğince kurulması öngörülen Tür
kiye Millî Kooperatifler Birliğinin ve Türkiye Koo
peratifler Danışma Kurulunun bugüne kadar kurul
mamış olmasının sebebi nedir? Kurulması düşünül
mekte midir? Ne zaman kurulacaktır? 

2. — 80 nci madde gereğince Bakanlığınızca ha
zırlanması gereken tüzüğün bugüne kadar hazırlan
mamış olmasının sebebi nedir? 

3. — Alman Hükümeti tarafından Millî Koopera
tifler Birliğine tahsis edilmek üzere ayrılan fon bu 
şartlar içinde alınabilecek midir? Nasıl ve kim alacak
tır? Hangi maksada tahsis edilecektir? 

4. — Böyle bir tahsisin alınamaması sebebi Ba
kanlığınızın vâki ihmali sebebi ise müsebbipleri hak
kında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 nci madde
lerine göre tahkikat ve takibat yapılması düşünül
mekte midir? Düşünüldü ise tahkikat ve takibatın 
safahatı nedir? 

14 . 12 . 1976 O : 2 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 10 . 12 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 15-1/257-1-19465 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : a) 10 . 11 . 1976 tarihli, 10426-5093/7/629 

sayıh yazıları, 
b) 26 . 11 . 1976 tarihli. 10426/5093/7/629 sayılı 

yazıları. 
Adana Senatörü Kemal Sarıibrahimoğiu tarafın

dan; 1163 sayılı Kanunun 77 ve 80 nci maddeleri ge
reğince, Türkiye Mîllî Kooperatifler Birliği ve Türki
ye Kooperatifler Danışma Kurulunun kurulmayış, 
Danışma Kurulu Tüzüğünün hazirlanmayış nedenleri 
ve Alman Hükümetince Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğine aynlan fonun akıbeti ile ilgili olarak, Sa
yın Başbakanca ve Bakanlığıma yöneltilen 5 . 11 , 1976 
günlü yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 77 nci 
maddesi, 1 nci bendinde; 

«Birlikler veya merkez birlikleri kooperatif şek
linde Türkiye Millî Kooperatifler Birliğini kurabi
lirler....» 

Hükmü yer almaktadır. Kanun maddesinde açık
ça belirtildiği üzere, Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğini kurmak, kooperatif birlikleri veya merkez bir
liklerinin teşebbüsü ile mümkün olabilecektir. Bu za
mana kadar Bakanlığıma konu ile ilgili bir talepte 
bulunulmamıştır. Müracaat vukubulduğu takdirde ge
reğinin yapılacağı tabiîdir. 

Diğer taraftan, Türkiye Kooperatifler Danışma 
Kurulunun kurulup faaliyete geçmesi, Türkiye Millî 
Kooperatifler Birliğinin kurulması ile mümkün ola
bilecektir. 

2. Türkiye Kooperatifler Danışma Kurulu he
nüz kurulmamış olmasına rağmen, görev ve yetkileri 
ile çalışma şekil ve şartlarını tespit edecek tüzük tas
lağı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

3,4. Türk - Alman Teknik İşbirliği Anlaşması 
çerçevesinde yurdumuza gelen Alman Heyetine Köy 
İşleri Bakanlığı muhatap olmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 12 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 .1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi: 30 . 6 .1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkamnca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tar ihi : 1 .11 .1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tar ihi : 31 . 3 .1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se-
çüen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşünü
len alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 .1976) 

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

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelfkbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kam Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 .1976) 

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözJii sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9 , 11 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıl
lık araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
2 3 . 1 1 . 1 9 7 6 ) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
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, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi, (10/27) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


