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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen; Türkiye'deki, özellikle 
Güney Anadolu'daki narenciye üreticisinin 1976 ve 
1977 yılı üretim ve pazarlama sezonunda içinde bu
lunduğu müşkül duruma dair gündem dışı bir demeç
te bulundu. 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarıyla 
belirlemek üzere (10/36) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev sü
resinin 4 Ocak 1977 tarihinden itibaren; 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve ne
denlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında (10/41) kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev süresi
nin 1 Ocak 1977 tarihinden itibaren ikişer ay uzatıl
masına dair tezkereleri kabul olundu. 

Tabiî Üye Kadri Kaplan'a 20 gün izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

Danışma Kurulunun 30 Aralık 1976 tarihli top
lantısında alınan 2 sayılı kararın 1 nci maddesi Baş
kanlık Divanına intikal ettirildi ve 2 nci maddesi ret 
olundu. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçimi için 
yapılan oylama sonucunda çoğunluğun bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

13 . 1 . 1977 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.085de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Er

doğan Adals'nm İstanbul Teşvikiye Ihlamur yolu 
üzerinde yapılmakta olan inşaata dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/676) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, İzmir Belediye Başkanına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/677) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Ankara'daki kömür sıkıntısına dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/678) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, 1976 yılında yurt dîşına çıkan döviz 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/679) 
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kok ve linyit kömürü miktarına dair yazdı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/680) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ile Millet Meclisince 
reddolunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/299; C. Se
natosu : 2/109) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 
12 . 1 .1977) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 22 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakere 
(Yoklama yapıldı) j lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Ankara Üyesi Uğur Alacakaptan'ın, Gazi
antep'te cereyan eden olaylar hakkında gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın Uğur Alacakap'tan, geçen hafta Gaziantep'te 
cereyan eden olaylar hakkında gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir. 

Sayın Alacakaptan, buyurunuz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Teşek
kür ederim Saym Başkan. 

— 501 — 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum üi ve ilçelerine yaz
dan itibaren bugüne kadar gönderilmiş olan odun, 

Tezkere 

2. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Abdul

lah Emre İleri ile Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Selâhaddin Babüroğlu'nun yasama dokunulmazlıkla

rının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

(3/956) Anayasa ve Adalet Komisyonuna). 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bildiğiniz gibi, geçen hafta içinde Gaziantep'te 

maalesef ölümle ve çok ağır yaralanma olaylanyle 
sonuçlanan ve birkaç gün devam eden bazı olaylar 
meydana geldi. Bu olayları ve sonuçlarını yerinde 
görüp değerlendirmek üzere bir heyet olarak Gazi-
antep'e gittik, Gaziantep'te olayla ilgili olan kişileri, 
olayın tanıklarını, olaydan zarar görenleri olanakla
rım elverdiği ölçüde dinledik ve mümkün olduğu ka
dar da olayları oluş biçimine uygun bir şekilde sap
tamağa çalıştık. Elde ettiğimiz bilgilerden çıkardığı
mız sonuçlar şöyledir: 
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Gaziantep'te, Türkiye'nin hemen her yerinde ol
duğu gibi her derecede eğitim kurumları, orta ve 
yüksek derecede eğitim kurumları belli bir zihniyetin 
işgali altına alınmak istenmektedir. Bu isteğin önemli 
bir bölümü başarılı sonuçlara bağlanabihniştir. Ör
neğin; Gaziantep Eğitim Enstitüsü artık Türkiye'de 
herkesin komando veya bozkurt diye bildiği kişile
rin gerçek egemenliği altındadır. Bunların egemenliği 
altında olmaları yetmiyormuş gibi; ama mutlaka bu 
egemenliği kolaylaştırıcı bir unsur olmak üzere okul 
yöneticileri de aynı zihniyete sahip kişilerden seçil
mektedir. Gaziantep, lise ve ortaokul düzeyinde çı
kan tüm olaylar kaynağını bu Eğitim Enstitüsünde 
okuyan yahut okur gözüken kimselerde bulmaktadır. 
O kadar ki, Gaziantep'i bilenler söylediklerimi da
ha iyi değerlendirebileceklerdir; son olayların çıktı
ğı ve bir işçinin öldüğü Atatürk Lisesi ile Eğitim Ens
titüsü şehrin tamamiyle zıt yönlerinde ve iki ucun
da olduğu halde, olaya karışan ve katil olayının so
rumlusu olarak yakalanan ve aranan kişiler bu Eği
tim Enstitüsünün öğrencileridir. Ondan evvel meyda
na gelen olayların ve ertesi gün meydana gelen olay
ların failleri arasında bu adamlar bulunmaktadır. 

Yalnız işin bir garip tarafı daha vardır; bu okulun 
başında özelliği son derece ilginç biri bulunmakta
dır: Okul Müdürü Mehmet Gürel. «Özelliği nedir?» 
diyeceksiniz. Bir özelliği komando oluşu. Mehmet 
Gürelin ikinci özelliği Gaziantep Asliye Ceza Mah
kemesince okuldaki odasında silâhı; yani tabanca, 
dinamit lokumu ve zincir bulunmaktan on aya hü
küm giymiş olması. Bu hüküm kesinleşmiştir ve Mü
dür Mehmet Gürel hâlâ Gaziantep Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü yapmağa devam etmektedir. Bunun an
lamının ve sonuçlarının ne olduğunu siz değerli üye
lere anlatmak gerektiğini sanmıyorum. 

Özellikle bir eğitim enstitüsünde, özellikle bir öğ
retim kurumunun başında bulunacak adamın kendi 
öğrencilerine örnek olması lâzım gelir; ama neye ör
neklik ettiğini yetiştirdiği ve koruduğu öğrencilerin 
adam öldürmesinden de öğrenmiş bulunuyoruz. 

işin bir başka yönü daha vardır; bir işçinin ölü
mü ile sonluçlanan olayda, iki kişi işçiyi öldürmek
ten aranmaktadır. Biri yakalanmıştır. Eğitim Enstitü
sü öğrencisi olan ikinci sanık polis tarafından alın
mak üzere Eğitim Enstitüsüne gelindiğinde bu mü
dür tarafından okula sokulmamıştır. Valiye bu ko
nuyu anlattığımızda Emniyet Müdürü ile yanımızda 
telefon konuşması yapan Vali; «O çocuk okulun öğ
rencisi değilmiş,» dedi. Savcı ile konuştuğumuzda, 
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Savcı bize numarasına kadar vererek o çocuğun o 
okulda öğrenci olduğunu ifade etti. Devletin iki tem
silcisi ve bu iki temsilcinin olaylar karşısında takın
dığı tavır buydu. 

Cinayet olayından yarım saat geçtikten sonra sa
nıkları saptanmış ve birinin en kısa zamanda yaka
lanmasından dolayı Vali büyük bir övünç içindeydi. 
Diyordu ki; «Polis kuvvetleri ne denli tarafsız dav
ranıyor, bunun delili budur.» Ancak, bu olayda Va
linin bize söylemediği bir şey daha vardır; Olaya 
Birinci Şubeden bir Emniyet Amiri el koymuştur. 
Gerçekten bu kadar kısa zamanda sanıkları tespit et
miş, birini yakalamıştır ve Emniyet Amiri derhal, 
ertesi gün Gaziantep'ten alınarak bir başka yere ta
yin edilmiştir. Devletin Gaziantep'teki temsilcileri
nin ve onun başındakilerin ne denli tarafsız davran
dıklarının bundan daha anlamlı bir örneği olabilece
ğini sanmıyorum. 

İş bununla da kalmamıştır. Gaziantep'in Oğuze
li ilçesine bağlı ve Gaziantep'e çok yakm bir yerde
ki bir köye mensup olan müteveffa işçinin cenazesi 
hastanenin önünde büyük birikimlere yol açmıştır. 
Bu biriken kişiler her zaman olduğu gibi, görülen 
gençler veya işçiler değildir. Gaziantep'ti halktır. Ne
den? Çünkü, Gaziantep halkı ders yılı başlayalıdan 
beri olan olaylardan son derece bezgindir. 
Ekim ayında başlayan yeni öğretim yılı sa
dece 15 gün fiilî öğretim verebilmiştir, oradaki orta
okul ve lise öğrencilerine. Gaziantep'te bir tek yük
seköğretim müessesesi vardır, o da kapalıdır. Orada 
ortaokul ve liselerde de doğru dürüst öğretim yapıla
mamaktadır. Halkın cenazeyi almak için orada bi
rikmesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa" 
muhalefet sayılmış, herhangi bir eylemli hareket ol
madığı halde polis; çocuk, kadın, erkek, ihtiyar ayı
rımı yapmaksızın saldırıya geçmiştir. O günkü haber 
bültenlerinde, «Halkın polise saldırıya geçtiği ve dört 
polisin yaralandığı..» kaydı vardı. Radyo ve televiz
yondan bunu duyduk ve gördük; ama işin içinde ol
duğunuz zaman anlıyorsunuz ki, polis kendisine atı
lan taşlarla yaralanmıştır. Oysa, halkın içinde (Ki, 
bunların bir kısmım hastanede bizzat ziyaret ettim) 
çok ağır, hem de arkasından girmiş kurşunla yara
lanmış olanlar vardır. 

Şu olay, saldırının kimden geldiğini gösterir. Po
lis bununla da yetinmemiştir; olaydan sonra rakamı 
200 kişiye kadar varan genci gözaltına almıştır. Genç 
demeye dilim varmıyor; çünkü, bunların büyük bir 
çoğunluğu 11-14 yaşındaki çocuklardır ve bu çocuk-
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lar sokaklardan dövülerek, tekmelenerek toplanmış 
ve adliyede savcı tarafından sorguya çekilene kadar 
(ki, gece yarısı saat 01.00'i bulmuştur) durmadan dö
vülmüşlerdir. 

Gaziantep halkı bundan da galeyan içindedir. An
cak, polisi burada artık kınamamağa başlıyoruz. 
Çünkü polis, daha büyüklerinden bu örneği her gün 
görmektedir. Daha geçenlerde İstanbul'da bir arama 
sırasında (Bir eylem, bir hadise sırasında değil) ele 
geçirilen bir öğrenci derneğinin başkanı polis tara
fından Gayrettepe'de gözaltına alındı ve polis göze
timinden ancak komaya girerek çıkabildi. Yerilen 
tıbbî rapora göre, beyin troması geçirmektedir. Ya
kalanış sırasında polise karşı geldiği, polisin bu karşı 
gelmeyi önlemek için yasanın kendisine verdiği ola
naklar içinde bu direnmeyi durdurmak üzere cebir 
kullandığı yolunda hiç bir haber yoktur. Paşa Güven 
ismindeki bu çocuk İstanbul'da polis merkezine sağ
lam girmiş; ama sonradan gazetelerde çıkan resim
lerinden de anlayacağımız gibi, koma halinde çık
mış, kolu kırılmış, alçıya alınmış, yüzü, gözü şişmiş 
ve beyin tromasından komaya girmiştir. 

İşte bu örneği Gaziantep'teki küçükleri de yapar 
gözükmüşlerdir. 

Bir başka şeyi daha saptadık; Gaziantep'in son 
derece gayretli bir Emniyet Müdürü var. Emniyet 
Müdürü, bu olaylardan sonra gözaltına aldığı ve üze
rinde dinamit lokumu bulunduğu iddia edilen bir 
genç hakkındaki işlemi şöyle anlatmaktadır: 

«Benim erkek polislerim..» Kelimeyi aynen kul
lanacağım için özür dilerim. «Orospunun kilotundan 
dinamiti çıkardılar.» 

Gaziantep Emniyet Müdürü bununla iftihar et
mektedir. Oysa polisin ifadesine göre, (O dinamit lo
kumu gerçekten bulunmuşsa) polis otomobilinin al
tında bulunmuştur. O doğrudur, bu doğrudur, bil
miyorum; iş emniyete intikal etmiştir; ama her hal
de polisin birinci derecede yetkili âmiri kendi me
murları tarafından yapılmış veyahut yapıldığı ifade 
edilmiş bir işlemi kamuoyuna böyle açıklamamalı-
dır. Bir suçlu hakkında dahi, suçluluğu kesinleşmiş 
bir kimse hakkında dahi bir devlet görevlisinin bu 
şekilde konuşmağa hakkı yoktur; ama dediğim gibi, 
bu çok gayretli bir Emniyet Müdürüdür. 

Cenazenin alınmaması veya alınması yüzünden 
çıkan olaylarda 11-15 yaşındaki çocuklar sokaklar
dan toplanırken, bunu fırsat bilen Emniyet Müdürü, 
yanma aldığı 15-20 kadar toplum polisi ile hiç bir 
sebep yokken ve hiç bir sebep göstermeksizin Ma

den - İş Sendikasının Gazinatep şubesini basmıştır. 
Baskından sonra olanların resimleri elimdedir. Bir 
bomba atsanız bu derece tahribat meydana gelmez. 
Gaziantep Emniyet Müdürü kapıyı zorla açtırıp içe
ri girmemekle kalmamış; dolapları kırmış, bu arada 
yere düşen Türk Bayrağını çiğnemiş, Anayasayı da 
tekmelemiştir. O sırada Sendikada misafir olarak bu
lunanları da «Sendikaya misafir gelmez.» diye Em
niyete götürmeye çalışmıştır. Kapıyı zorla açtırırken 
karşılaştığı gencin kafasında polis radyosunun daya
nıklılığını denemiş, (Ağır surette yaralanmıştır genç) 
sonra da bu genci «Tedavi ettirelim» diye hastaneye 
götürmek bahanesiyle Sendikadan almışlar ve tekrar 
bırakıncaya kadar bir güzel dövmüşlerdir. Bu çocu
ğu da yüzündeki yara ve bere izleriyle gördüm, ken
disiyle konuştum. 

Aslında bütün bunların ortaya çıkardığı bir şey 
vardır: Gaziantep, bugünkü İktidarın belki tümü
nün; ama her halde belli bir bölümünün son derece 
çekindiği bir yerdir. Gaziantep'in Türkiye'nin hiç bir 
tarafına benzemeyen bir özelliği vardır: İlerici ruh, 
çok eskiden beri Gaziantep'e egemen olmuştur. Ora
da kırılmak istenen budur. 

Resmî görevlilerin ağzından da işittiğim için bu
rada ifade etmekte bir sakınca görmüyorum; Gazi
antep, İktidarın belli bir kanadı tarafından pilot böl
ge seçilmiştir. Benim partilim bunu söyleseydi, ben 
buradan tekrarlamazdım. Partilimden duyduğum ka
dar; şimdi size unvanını açıklamakta sakınca gördü
ğüm çok önemli bir devlet görevlisinden de aynı şe
yi duyduğum için tekrarlıyorum: Gaziantep Milli
yetçi Hareket Partisi tarafından bir pilot bölge se
çilmiştir. Bir bölge olarak seçildiğide yapılanlardan 
bellidir. 

En önemsiz zabıta olayları bir isyan hareketi gi
bi kolaylıkla Gaziantep'te aksettirilebilmektedir. 
Bundan beş altı ay önce Orduyu işe karşıtıracak ka
dar büyüttükleri; fakat sonradan ne olduğu ortaya 
çıkan olayı da hatırlatmakta yarar görürüm. Son olay
larda da böyle olmuştur. Yüzlerce gözaltına alma, so
nunda altı kişi tutuklanmış!,. Neden?.. Dinamit bu
lundurmaktan, polise karşı gelmekten. Tutuklanan
lardan üçünün yaşını öğrenmek ister misiniz?.. 1960 
doğumlu. Oradaki çocukların (hâlâ gençlerin diye
miyorum). nasıl bir tertip karşısında kaldıkları, nasıl 
bir baskının kurbanı olduklarım bundan iyi göstere
cek bir şey yoktur. 

Vali tam bir umursamazlık içindedir ve kendisi
nin, emrindeki devlet görevlileriyle birlikte kanun ve 
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nizamı tesis etmekte olduğu şeklinde bir görüşe sa
hiptir. O Vali, meselâ Atatürk Lisesindeki öğretim 
ve yönetim kadrosu değişmedikçe orada tedrisatın 
başlayamayacağını bütün ilgililere ifade etmiş; an
cak hiç bir değişiklik yapmadan pekâlâ orada eğiti
me başlanmıştır ve hadiseler derhal kendini göstermiş
tir. 

Eğitim Enstitüsü Müdürü, sözümün başında da be
lirttiğim gibi kesin hükümle hüküm giymiş; ama Va
li onun oradan alınmasını sağlayacak bir (bırakınız 
güç gösterisini) yetki icrası yolunu dahi seçememiş
tir. Bunu kendisine hatırlattığınız da, «Efendim, bu 
işe Bakanlık karışır, Bakanlık müfettişleri geldiğinde 
(yahut gelmiştir.) onların raporuna göre iş yapılır.» 
demektedir. 

Kanunların koyduğu bazı kurallar vardır. Bu ku
ralların uygulanması için müfettiş raporunu bekleme
ye hiç gerek yoktur. Orada bir de Jandarma Komu
tanı var; albay, ismi Mehmet Çolakoğlu. Bu da çok 
ilginç bir adam. Mehmet Çolakoğlu'na göre, Demok
rat Parti gelmiş devlet korkusunu kaldırmış, Halk 
Partisi gelmiş Allah korkusunu kaldırmış.. Bunu açık
ça ifade etmekte beis görmemektedir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Başındakiler 
de bunu söylüyor canım, bir şey farketmez. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Ve bir 
şey daha söylemektedir bu Mehmet Çolakoğlu: 
«Türkiye'de 3 000 kişiyi öldürürseniz bir şey olmaz; 
ama huzuru getirirsiniz.» 

Jandarmanın görevi belli, Jandarma Alay Ko
mutanının sözleri de bu. Hükümetin, iktidarın Ga
ziantep de neyi amaçladığının anlamı da sanırım 
oradaki temsilcilerin bu özellikleriyle ortaya çıkmak
tadır. Gaziantep'te, bir Polis Karakol Yaptırma Der
neği vardır, mani olamazsınız kurulur. Polis Karakol 
Yaptırma Derneğinin Başkam Milliyetçi Hareket 
Partisi yöneticilerinden bir avukattır; ismi de yanıl
mıyorsam Mehmet Yıldırım. Bu Mehmet Yıldırım ve 
Milliyetçi Hareket Partililer Emniyet Müdürlüğün
den hiç çıkmazlar. Çünkü, polise karakol yaptıra
caklardır; ama her halde karakol yaptırmanın yol
larından biri, daha çok ilerici Halk Partililerin otur
duğu Karşıyaka semtindeki kahvehaneleri basmak
tır. Bu kahvehaneler basılırken, polis olmadığı halde 
polis elbisesi giyen veya polis görünümüne bürünen 
kişiler polisle birlikte kahvelere girmekte, arama yap
maya çalışmaktadırlar. Bunların partili olduğunu, po
lis olmadığını bilen halk da karşı koyduğunda, po

lise mukavemetten adliyeye verilmekte ve aylarca ce
zaya mahkûm edilmektedir. 

İşin garibi, birtakım kahvehanelere saldırılar da 
olmaktadır. Bu kahvehanelerin hepsinde nedense Ece-
/it'in resmi asılıdır. Birtakım kahvehaneler 15 er 
gün kapatılmaktadır, 15 ya da 18 yaşından aşağı ço-
juk bulundurdunuz diye. Bütün bu kahvehanelerde 
nedense yalnız Ecevit'in resmi asılıdır. Polis bu işin 
önderliğini yapmaktadır Gaziantep'te. 

Aslında bütün bunların Türkiye'de olanlardan 
farkı olmadığım düşünebilirsiniz. Kanıksadığınız için 
de önem vermeyebilirsiniz. Bizler bunu kanıksamış 
olabiliriz; ama Türk halkı, hele özellikleri Türkiye' 
nin hiç bir yerinde bulunmayan Gaziantep halkına 
bunu kanıksatmanın imkânı yoktur. Gaziantep kay
namaktadır; Devlet, Devlet olduğunu orada göster
meye mecburdur. Devlet, siyasî iktidar demek de
ğildir. Devlet asla siyasî iktidarın işgali altında ola
maz, Devlet siyasî iktidar müntesiplerinin veya on
ların kölelerinin, uşaklarının çiftliği değildir. Gazian
tep, Türkiye'nin birçok yeri gibi çiftlik haline geti
rilmeye çalışılmaktadır. Buna izin verilmeyecektir. 
Buna en azından Gaziantep halkı bütün baskı me
totlarına, bütün sindirme çabalarına rağmen izin 
vermeyecek ve demokratik haklarını kullanarak, as
la şiddet yoluna başvurmaksızın, bu memleketin ya
salara saygılı vatandaşı olduğu fikrinden uzaklaş
maksızın bunu yapacaktır. Biz de Gazianteplileri 
yalnız bırakmamalıyız. 

Bugün gazetenin birinde bir makale okudum, 
bir işkence olayı konu edilmişti. Antep'de, Türkiye' 
nin her yerinde olduğu gibi, sistemli bir işkence, po
litikasının konusu haline gelmiş yörelerimizden bi
ridir. İşkence, polis baskısı, partizanlık, eğitim mües
seselerinin atıl hale gelmesi artık Türkiye'de kurum
laşmış uygulamalar halindedir. Sağcısını, solcusunu 
kendi çıkarlarımıza isteklerimize veya hedeflerimize 
uyduğu nispette korumaya kalkarsak, bunun büyüt
tüğü dev hepimizi ezer geçer. 

Bir gencin bir karakola veya polis merkezine gi
rip çıktıktan sonra oradan komaya girerek uzaklaş
tırılması elinin kolunun kırılması, Antep gibi bir yer
de yüzlerce çocuğun gözaltına alınıp savcı işe el ko-
yuncaya kadar dövülmesi, ayaklar altında ezilmesi, 
genç kızlara dil ve el uzatılması en azından bizi si-
nirlendirmelidir, aslında isyana sevk etmelidir. Sa
dece bir arkadaşımızın fidan gibi bir oğlu vuruldu
ğunda değil, 40 milyondan herhangi birinin burnu 
kanadığında ve bu kanamada kanunsuzluğun, Dev-
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let kuvvetlerinin rolü olduğunu saptadığımızda, biz 
burada kıyameti koparmalıyız. Eğer burada onuru
muzla görev yapıyoruz diyebileceksek, (ki, bunu de
meğe mecburuz) sanırım bu olayların üzerine, 
olayın cinsinin bize sağlayacağı çıkarı belirtmek için 
gitmek zorundayız. 

Ben bu konuda bilgi vermek ve görüşlerimi açık
lamak üzere söz aldım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

ŞERAFEDDİN PAKER (Antalya) — Sayın 
Başkan, Sayın Hatibe bir sorum var. 

BAŞKAN — Soru sorulmaz efendim. 

ŞERAFEDDİN PAKER (Antalya) — Soraca
ğım soru, hem kendisinin konuşmasını açıklığa ka
vuşturacak, hemde bizi aydınlatmış olacak. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen anlamaz
sın. 

BAŞKAN — Soru sorulmaz efendim. 
Muhterem arkadaşlarımdan rica edeceğim, çok 

mühim iki seçimimiz var, lütfen salonu terk etme
sinler. 

2. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, Malatya-
Hekimhan Lisesinin 20 günden beri kapalı bulun
duğuna ve öğrenim yapamadığına dair gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi Özer, «Malatya İli Hekimhan 
Lisesinin 20 günden beri kapalı bulunduğunu ve uğ
raşılara rağmen açılmadığını» dile getirmek üzere 
gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Malatya ilimizin Hekimhan ilçesinde 1 400 mev
cutlu bir lise vardır. Kurulduğu 8 yıldan beri olay
sız eğitim yapan bir lise olarak herkesin takdirini 
kazanmıştır; fakat olaysız bir okulda solcu yöneti
cilerin varlığını kabul eden bir zihniyet, hemen o 
okulun yönetim kadrosunu dağıtmaktadır. 

İşte Hekimhan Lisesinin eski Müdürü bu mak
satla başka bir yere atanmıştır. Halbuki bu müdür; 
ne sol, ne de sağ, sadece eğitim yolunda yürüyen ve 
kardeşliği kentleyen bir müdürdür. 

Bu müdürün yerine bir yıl önce Turhan Fırat is
minde bir müdür geldi. Bu gelişle nelerin getirildiği 
aşağıda açıklanacaktır. 

Olayların patlamasıyle anlaşılmıştır; gizli bir 
elin tezgâhladığı bir çetenin neler yaptığını açıkla
yacağım: 

Bu müdür, elinde kitapla değil, bombayla okula 
girdi. Bir müdürün öğrencilere karşı davranışı şevkat 
ve ciddiyet olması gerekirken bu müdür, küfür, ha
karet ve dayakla işe başladı. Çünkü, böyle olmadan 
olay çıkamazdı. 

Halis Kan öğrencilerin analarını hedef alan en 
ağır küfür ve hakaretle ilk bombayı patlattı. Na
muslu anaların evlâtları olduğunu sabır, vakar ve 
saygı ile göstermeye çalışan Türk çocuklarının üze
rine daha da yüklenen bu müdür, hangi namusun, 
hangi milliyetin ve cibilliyetin sahibi olduğunu gös
termeye devam etti. 

Küfürleri protesto eden öğrencilerden birçokla
rını karakollara çektirdi ve âdeta bayılıncaya kadar 
dövdürdü. 

Daha sonra 80 kişinin okuldan atılmasını Kay* 
makamdan istedi. Buna karşı çıktığı için Kaymaka
mın evi dinamitlendi ve Vali tarafından 24 saat içe
risinde Kaymakam başka bir yere sürgün edildi. 

Cumhuriyet Savcısına dayak atıldı, daha sonra 
evi kurşunlandı. 

Kendi kanından olan bir çete ile işbirliği yapan 
müdür, öğrencileri okumaktan marhum etmek için, 
onlara okulun camlarını kırdırttı. Valiyi çağırttı ve 
okulu kapattırdı. 20 günden beri okul kapalıdır. 
Vali kendi teknik elemanıyla bir keşif yaptırıyor, 
93 bin liralık hasar olduğunu ve bu hasar onarıhn-
caya kadar okulun kapalı kalacağını, söylüyor. Ba
kanlıktan ödenek gelip onarım yapılıncaya kadar 
birkaç ay lisenin kapalı kalacağını bildiriyor. 40 
tabaka cam ile okulun badanası tamamlandıktan son
ra, ancak okulun açılacağını ifade ediyor. Belediye 
Reisi kendi fen kalfasına keşif yaptırıyor ve 15 bin 
liralık bir hasarın Belediye tarafından bedava ola
rak yapılacağını teklif ediyor, Vali kabul etmiyor. 

Valinin gayesi, boş duran öğretmenleri başka 
yerlerde görevlendirmek ve mevcut öğretmenleri 
okuldan ayıklamaktır. 

Görülüyor ki, Sayın Vali Hekimhan'Iıları hedef 
almış ve onları cezalandırma yolunu seçerken 1 400 
Türk öğrencisine okulun kapısını kapatmıştır. 

Yazın yapılacak okul badanasını öğretim döne
mine sokmuştur. Türkiye'nin birçok yerinde ahırlar, 
samanlıklar okul olarak kullanılırken, sayın vali hal
kın gözünü badana yapmak suretiyle kapatmak yo
lunu tutmuştur. 
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Şimdi bunun gerçek nedenlerini Yüce Senatonun 
huzurunda dile getireceğim. Göreceksiniz ki, bir va
li, bilerek veya bilmeyerek, kimlerin kapanma düş
müş ve Devletimizi ne hale düşürmüştür. 

Hangi partiden olursak olalım, önce hepimizin 
Türk olduğunu ve her partinin Türk Milletinin ka
deri üzerinde tek vücut olarak birleşeceğine inanı
yorum. İşte bu inanç içinde Türk Milletine sesleni
yorum: Dikkatli olalım, bağrımızda barınan ve ka
nımızı emen sinsi düşmanları tanıyalım ve onların 
tahrikiyle kardeş katili olmayalım. 

Bu arada, özellikle Devletin Millî İstihbarat Teş
kilâtım; yani MİT'i Milletin kürsüsünde uyarıyor ve 
Hekimhan olaylarını ihbar ediyorum. Bu olayları 
çıkartanların hüviyetleri derinliğine incelensin. Bir 
göbek derinlikte hangi köke bağlı oldukları ibretle 
görülecektir. Bunlar, Devlete karşı işledikleri tarihî 
ihanet karşılığında milletten yedikleri dayağın inti
kamını almak istiyorlar. Bunlar, milliyetçilik mas
kesi takarak ve ibadet postuna sarılarak milletin 
bağrında milleti vuruyorlar. Bunlar, koyunlarında 
putlarla camilerimizde kiliseyi öpüyorlar. Bunlar, 
yurt içinde ve dışında Devletin kaderine pusu kuran, 
elçileri vuran kin ve intikam çetelerinin maskeli ko
mitacılarıdır. Bugün Hekimhan ilçesinde bu çete 
Devletçe desteklenerek millete saldırıyor. 80 bin nü
fuslu Hekimhan halkı bu çetenin yumruğu altında 
tutulmaya zorlanıyor. Bu halk, Devleti uyarıyor. 
Aksi halde bu halk, bu çeteleri yok etmeye karar
lıdır. İçişleri Bakanlığını, Adalet Bakanlığını ve 
Hükümeti toptan uyarıyorum. Bir kanlı patlamanın 
tek sorumlusu kendileri olacaktır. Süratle harekete 
geçilsin. Bu kanlı çetenin kadrosu nedir ve kimler
den kuruludur? Bunları gün ışığına çıkarsınlar. Bu 
konuda kendilerine ışık tutacak, şu soruların cevabı 
olacaktır: 

Lisenin müdürü kimdir? 
Onunla işbirliği yapıp lisenin camlarını kıran kim

lerdir? 
Cumhuriyet Savcısına dayak attıran, evini kur

şunlatan, kaymakamın evini dinamitleyen ve daha 
sonra sürgün ettiren kimlerdir? 

İşte bu soruların cevabında çetenin kendisi var
dır. Görülecektir ki, bunların tümü aynı köke bağlı 
ve intikam ülküsü ile yürekleri dağlı bir küçük ko
mitedir. Devletin valisi, kaymakamı ve emniyet ko
miseri bunların tuzağına nasıl düşmüş ve bunlara 
nasıl destek olurlar? Bunu anlamak çok zor. Bunla
rın teşvikiyle Malatya'dan üç otobüs dolusu koman-

I do yola çıkar, yolları açmak için vali, devletin gray-
j derini onlara refakat ettirir; bunlar, Hekimhan'ın 

içini boydan boya dolaşarak «Komünistler Mosko
va'ya» diye Hekimhan halkına bağırır, naralar sa-
vururlar.. Bu narayı attıranların gayesi, ilk fırsatta 

. Moskova'ya ve Erivan'a kavuşmaktır. 
Devletin Valisi bu olaylar için uyarılır, Hekinı-

I han'a gelir. Bu azınlık, valinin yanında eski kayma-
j kamın makamına hücum ederler. Vali ses çıkartmaz 
I ve onlarla özel sohbete dalar. Daha sonra kayma-
I kamın evi dinamitlenir ve 24 saat içinde kayma

kam bir başka yere sürdürülür. Hekimhan halkı va
liyi tekrar uyarır. Vali cevap olarak «Bir Hekimhan 
da eksik kalsın; gerekirse taş taş üstüne bırakmaya
cağım» diye tehditler savurur. 

J Soruyorum, bu vali, eski Dersim valisi midir? 80 
bin nüfuslu bir ilçeyi Türkiye haritasından silecek 

I yetkiyi nereden almış?.. Böyle bir pazarlığı kimle ve 
I ne fiyatla yapmıştır?.. Hekimhan halici Türk değil 
I midir?.. İçişleri Bakanı Asiîtürk soyadını yanlış mı 
I almıştır?.. Kendisi Hekimhanlı değil midir?.. Böyle 
I bir vali hakkında kendisini susmaya mecbur eden 

kuvvet nedir?.. 
Bir kavga sonucunda Cumhuriyet Savcısı bu çe-

I telerden birini tutuklar, bu yüzden kendisine Malat-
I ya içinde dayak atılır. İzinli bir polis memurunu bı-
I çaklayan çetelerden birini tutuklar, bu seferde evi 
I kurşunlanır. Sanıklar sorguya çekilmek istenir, ken-
I dişine zabıta kuvvetlerinin yanında hakaret edile-
I rek ifade verilmez. 
I Şimdi Adalet Bakanına soruyorum: Bir Cumhu-
I riyet Savcısına dayak atan ve daha sonra evini kur-
I şunlayan bu çeteler hakkında ne işlem yaptın? Cum-
I huriyeti kurşunlayan ve adalete dayak atan çeteler-
I den neden hesap soramıyorsun? 
I Bir devleti bir çeteye teslim eden iktidardan so-
I ruyorum; Bu gidişin dümeni kimin elinde ve Dev-
I let nerede?.. 

I Sayın senatörler; 
I Şuna kesinlikle inanıyorum ki, hiç bir parti, Dev-
I let düşmanı böyle komitacılara bile bile kucak aç-
I maz; fakat bu tip komitacılar tarihî sıfatları gere-
I ğince, her renk maskeye bürünerek milliyetçi görü

nür, dindar görünür, devrimci görünür, ayrı ayrı 
I kollardan saldırarak aynı hedefte birleşirler. Bu he-
I def milleti bölme ve Devleti yıkma hedefidir. 
I Uyanık olalım, bunları aramıza sokmayalım, bun-
I larm kanlı hançerleriyle kardeşlerimizi boğazlamaya-
| hm. Yürekten inanıyorum ki, bu vali, kaymakam ve 
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Emniyet Komiseri korkunç bir tuzağın içine düş
müşlerdir. Ya bunları çetelerden, ya da Devletimizi 
bunların ellerinden kurtarmalıyız. Her iki halde de 
bu kişilerin mutlaka görev yerleri değiştirilmelidir. 

Yine inanıyorum ki, okullarımıza sokulan bazı 
ders kitaplarında bu çetelerin kanîı elleri vardır. Mil
yonlarca Alevi kardeşimizin namusuna ve işçi kar
deşlerimizin şerefine saldıranların damarlarında bu 
çetenin kanları vardır. 

İçişleri Bakam, Adalet Bakanı ve Millî Eğitim 
Bakanı gelip, bu kürsüde bunun hesabım versinler, 
bunu cevaplandırsınlar. 

Tekrar ediyorum, Hekimhan Lisesi derhal açıl
malıdır. Noksan öğretmenlerle öğrenim yapan 1 400 
öğrencinin imkân ve fırsat eşitliği daha çıkılmaz ha
le düşürülmemelidir. 

80 bin nüfuslu bir.ilçeyi imha ile tehdit eden bir 
valiyle halk arasındaki kopukluğa son verilmeli ve 
gerekirse daha yüksek dereceli bir göreve atayarak, 
oradan alınmalıdır. 

Türk çocuklarına suikast yaptıran ve onların mu
kaddes analarına kirli dil uzatan bir okul müdürünün 
artık Hekimhanda barınamayacağı bilinmelidir. 

Bu dilekler Hekimhan halkının, Türk Milletinin 
ve hepimizin istekleri olarak kabul edilmelidir. He
kimhan halkı, her Türk gibi şeref ve haysiyetine sa
hip olduğu kadar, Devletine de yürekten bağlıdır. 
Onlar dileklerini bu kürsüden duyurmamı istediler. 

Bu durum devam ederse, en korkunç kanlı olay
ların patlamasında Hükümetin ve özellikle ilgili üç 
Bakanın sorumlu olacağını Millet huzurunda duyu
rur, hepinize saygılar sunarım. C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

3. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'e, Devlet Bakanı Gıyasetîin Karaca'nın; 

Devlet Bakanı Mustafa Kemal Er kov an'a, Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Âl nardan Tür keş'in; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Millî 
Eğilim Bakanı Ali Naili Erdem'in; 

Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülker'm Doğru'nun; 

Sağdık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demire, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Şevket Kazan'm; 

Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe ye, Kültür Ba
kanı Rıfkı Danışman'ın; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı
lıç a, Köy işleri Bakanı Vefa Poyraz'm; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/961) 

BAŞKAN — Bfr Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden; Devlet Bakanı Seyfi 

Öztürk'ün dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Dev
let Bakam Gıyasetiin Karaca'nın; 

Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakam - Baş
bakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiFin dönü
şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Millî Eğitim Baka
nı Aîi Naili Erdem'in; 

Bayındırlık Bakam Fehim Adak'm dönüşüne ka
dar, Bayındırlık Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Ba
kam Abdülkerim Doğru'nun; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Dr. Kemal De-
ra'r'iiî dönüşüne kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak' 
in; 

G;da - Tanm ve Hayvancılık Bakam Prof. Kor-
kıii Özaî'm dönüşüne kadar, Gıda - Tanm ve Hay
vancılık Bakanlığına Çalışma Bakan; ıŞevket Ka-

I znıı'm; 
Uüaştınna Bakanı Nahit Menteşe'nin dönüşüne 

kadar, Ufeştırraa Bakanhğma Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman'ın; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kı-
iîC'm dömjyikie kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına Köy İş?eri Bakanı Vefa Poyraz'ın vekil
lik etmelerinin, Başbakanın tekl.îfi üzerine uygun gö-
iiiimüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
luş'. 

4. — içişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
seçim. (3/964) 

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

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu üyesi 
iken vefat eden Aydın Senatörü Celâlettin Coşkun'un 
yerme, Grupumuz İstanbul Senatörü Erdoğan Adah 
aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

A. P. Grup Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 
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BAŞKAN — Müteveffa arkadaşımız Aydm Sena
törü Celâlettin Coşkun'un yerine, İçişleri Komisyonu
na Erdoğan Adalı'nın seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Çocuk Mahkemeleri kurulması konusundaki 
Senato Araştırma Komisyonunda açık bulunan üye
liğe seçim. (3/965,10/38) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 Ocak 1977 tarih, 5311 sayılı yazıya; 
Çocuk mahkemeleriyle ilgili kurulması kabul edi

len Araştırma Komisyonu üyesi iken vefat eden Gru-
pumuz Aydın Senatörü Celâlettin Coşkun'un yerine, 
Grupumuz Adıyaman Senatörü Sırrı Turanlı aday 
gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. P. Grup Başkanvekili 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Müteveffa arkadaşımız Aydın Se
natörü Celâlettin Coşkun'un yerine Araştırma Ko
misyonuna Adıyaman Senatörü Sayın Sırrı Turanlı' 
nın seçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
le*.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ve Dilekçe Karma Komisyonları
na üye seçimine geçiyoruz. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
üyeliğinde boş bulunan grup kuramayanlardan geçen 
Birleşimde Nurettin Akyurt aday gösterilmişti; şimdi 
bir de Bingöl Senatörü Sayın Mehmet Bilgin'in aday 
gösterildiğine dair 3 imzalı bir önerge vardır. Grup 
kuramayanlarda 2 aday vardır. Birisi Nurettin Ak
yurt, diğeri Mehmet Bilgin. Bir aday seçilecektir. 

Şimdi, oy pusulaları dağıtılacak ve kürsüye iki 
tane kutu konulacaktır. Birisi Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna üye seçimi için, diğeri 
de Dilekçe Karma Komisyonu üye seçimi için kul
lanılacaktır efendim. 

Tasnif heyetinin tespiti için ad çekiyorum : 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Yoklar. 

j Sayın Kâzım Kangal?.. Buradalar. 
Sayın İsmail Kutluk?.. Yoklar. 
Sayın Şevket Koksal?.. Buradalar. 
Sayın Ahmet Cemil Kara?.. Yoklar. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Buradalar. 

Şimdi hangi ilden oylamaya başlayacağımız hu
susunun tespiti için ad çekiyorum : Sayın Atıf Ben-
derlioğlu (Ankara) 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan hazır değil
miş... 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır efendim, onun 
için söz istemiyorum. Bu seçimle ilgili usul hakkın
da teklifim olacak, müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Seçime geçtik efendim, mümkün 
değil. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Seçimin usulüyle ilgi
li değil efendim, seçimle ilgili. 

BAŞKAN — Seçimin usulü İçtüzükte yazılı efen
dim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, usulü 
I değiştirecek değilim, şunu söylemek istiyorum; Şu 

gündemi yaparken bundan sonra, çoğunluk maddesi 
S dediğimiz şu maddeyi sona kaydıralım da bir şeyler 
I yapalım, yoksa çalışmamıza sekte vuruyor. 

BAjŞKAN — Onu yapamayız; ruzname İçtüzüğe 
I göre yapılıyor efendim. 

Buyurun efendim. 

I (Ankara Üyesi Sayın Atıf Benderlioğlu'ndan baş-
( lanarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oylarım kullanmayan Sayın üyeler 
I lütfen acele etsinler efendim. 

Oyunu kullanmayan Sayın üyeler lütfen oylarım 
kullansınlar efendim. 

Oyunu kullanmayan Sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Sayın Kâzım Kangal, 
Sayın Şevket Koksal, Sayın Mehmet Feyyat'tan mü
teşekkil Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

Tasnif Heyeti raporları gelmiştir, takdim ediyo-
I rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

74 üyenin katıldığı tespit edilmfştir. Oylamaya katı
lan üye sayısı salt çoğunluğun altında olması nedeniy
le, oy tasnifi cihetine gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Sivas Ordu 

Kâzım Kangal Şevket Koksal 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

için yapılan seçime 74 üyenin katıldığı tespit edilmiş-

/. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Malatya ilinde zarar gören tarım ürünle
rinin banka borçlarına dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karacanın yazılı cevabı. (7/641) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
10 . 11 . 1976 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

Soru : 
1. — Şiddetli ve sürekli yağış nedeniyle Malatya 

ilindeki tarım ürünleri büyük ölçüde hasara uğra
mış ve özellikle fasulye ürünündeki bu hasar % 50 
oranına yükselmiştir. 

Çiftçilerin yapmış oldukları hasar tespiti müraca
atları sonuçsuz kalmaktadır. 

Hükümetçe bu hasarlara karşı ne gibi işlemler ya
pılacaktır? Banka borçlan oranında nasıl bir yardım 
yapılacaktır? 

2. — Pancar ekicilerine serbest söküm izni veril
mediğinden, pancar ürünü uzun süre tarlada batağa 
terk edilerek telef olmasına yol açdmaktadır. Ayrıca 
bu gecikme yüzünden banka borçlarını vadesinde öde
meyen pancar ekicileri zor duruma düşmektedir. 

tir. Oylamaya katılan üye sayısı salt çoğunluğun al
tında olması nedeniyle oy tasnifi cihetine gidileme
miştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Sivas Ordu 

Kâzım Kangal Şevket Koksal 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Müzakere nisabının kalmadığı anla
şıldığından 18 . 1 . 1977 Sah günü saat 15.00'te top* 
Ianmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

Kendi kusurları olmadığı halde, hükümetçe uy
gulanan formaliteler yüzünden banka borcunu süre
sinde ödeyemeyen pancar ekicilerinin banka kredi
leri de kesilmektedir. 

Bu nedenlerle pancar ekicileri serbest söküm izni 
istemekte ve bankaya olan borçlarının ödeme vade
sinde buna uygun bir süre tanınmasını dilemektedir. 

Hükümetin bu dileklere karşı cevabı nedir? 

T. C. 
Başbakanhk 11 . 1 . 1977 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 106-87/01081 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 11 . 1976 tarih ve 5119-10483-7/641 sa

yılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Malatya ilinde zarar gören tarım ürünleri
nin banka borçlarına dair sayın Başbakan'a yöneltti
ği yazılı soru önergesine Başbakanımız adına cevabı
mızı saygıyla arz ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakanı 

»>•<« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Soru I. — Şiddetli ve sürekli yağış nedeniyle Ma
latya ilindeki tarım ürünleri büyük ölçüde basara uğ
ramış ve özellikle fasulye ürünündeki bu hasar % 50 
oranına yükselmiştir. 

Çiftçilerin yapmış oldukları hasar tespiti müraca
atları sonuçsuz kalmaktadır. 

Hükümetçe ba hasarlara karşı ne gibi işlemler ya
pılacaktır? Banka borçları oranında nasıl bir yardım 
yapılacaktır? 

Cevap I. — Malatya ili merkez ve ilçelerinde de
vamlı yağıştan vukua gelen hasar dolayısıyle gerekli 
yardım ve borç ertelenmesinin yapılmadığı konusun
da intikal etmiş bir şikâyet yoktur. Bununla beraber, 
yağış nedeniyle ziraî mahsullerde meydana gelen ha
sar hakkında üreticinin müracaatı üzerine işlem Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımca yürütülmek
te oîup banka ve kooperatif borçlarının tecili icabe-
denler tespit edildikçe gereğinin yapılmakta okluğu 
ve ba gibilerinin önümüzdeki mahsul yılında ihtiyaç 
duyacakları kredilerin kullanılması hususunda bütün 
tedbirlerin derdest olduğu T. C. Ziraat Bankası ile 
yapılan temas sonucu anlaşılmıştır. 

îl merkezinde fazla yağış alan yerlerde tütün, pan
car ve fasulye mahsulünün etkilendiği ancak valiliğe, 
teknik ziraat müdürlüğüne ve bankaya bu konuda, 
herhangi bir müracaat yapılmadığı, 

Akçadağ ve Doğanşehir kaza merkezlerinde özel
likle fasulye mahsulünün yağan yağmurdan hasar 
gördüğü, 

Akçadağ kazasının 9 köyünde hasarın % 50 ci
varında olduğu, Kaza İhtiyaç Komisyonunda alınan 
29 . 11 . 1976-2 sayılı karara binaen hasar gören 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının bir yıl ertelenmesi, 
yemlik ve yemeklik İhtiyaçları olan 1 800 000 lira
nın maddî oJarak karşılanmasının kararlaştırıldığı ve 
İl İhtiyaç Komisyonunca alınan kararın bahse konu 
Banka Genel Müdürlüğüne gönderileceği, 

Mevcut fasulyelerin çiftçilerin tohumluk ihtiyacı
nı karşılayabileceği, 

Doğanşehir ilçesi ve köylerinde hasar tespit ko
misyonunun bu konuda çalışmalarının devam ettiği, 
bu ilçede fasulye mahsulünde hasarın tahmini % 25 -
35 civarında olduğu, diğer konularda hasar olmadığı, 

Ba durumda T. C. Ziraat Bankası Akçadağ ve 
Doğanşehir şubelerinde hasar tespit işlemi bitirildik
ten sonra Geaeî Müdürlüğe gönderilecek erteleme 
belgelerine istinaden zarar gören çiftçiler üzerindeki 

T banka alacağının 3202 saydı Kanunun 47 nci mad-
I d esine göre tecile tabi tutulacağı, 

Diğer taraftan, bu şubelerin plasman ihtiyaçları
nın da karşılandığı anlaşılmıştır. 

Soru II. — Pancar ekicilerine serbest söküm izni 
I verilmediğinden, pancar ürünü uzun süre tarlada ba

tağa terk edilerek telef olmasına yol açmaktadır. Ay
rıca bu gecikme yüzünden banka borçlarını vadesin-

I de ödemeyen pancar ekicileri zor duruma düşmekte
dir. 

Kendi kusurları olmadığı halde, hükümetçe uygu
lanan formaliteler yüzünden banka borcunu süresin-

I de ödeyemeyen pancar ekicilerinin banka kredileri de 
I kedMıektedlr. 

I Bu nedenlerle pancar ekicileri serbest söküm izni 
istemekte ve bankaya olan borçlarının ödeme vade-

I sinde buna uygun bir süre tanınmasını dilemektedir. 
I Hükümetin bu dileklere karşı cevabı nedir? 
I Cevap II. — Çiftçinin pancarını kaldırdığı tarla-
I sim yeni yıl mahsulüne hazırlayabilmeği ve kış ayları-
I nın tevlit edeceği söküm ve nakliye zorluklarına ma-
I raz kalmaması için, fabrikaların ekim sahalarındaki 
I iklim şartlarına göre, Ekim ayının ikinci yarısından 
I başlamak üzere, bülün fabrikalarca müstahsile umu-
I mi söküme geçilmesi ve sökümün kasım ayı sonuna 
I kadar tamamlanarak pancarlarım uygun mahallere 
I silo yaymaları tebliğ edilmiştir. 

I Sökülen pancarların izdihama meydan vermeden 
I müstahsilden biran önce alınması için, kantarların 
I azamî kapasitelerine göre yapılan bir program dahi-
I imde, tesellümlere devam edilmektedir. 

I Pancarlarını teslim etmiş olan müstahsillere pan-
I car bedellerinin zamanında ödenmesi için lüzumlu ha-
I zırlıklar yapılmış olup, deprem bölgesindeki müstah-
I sillere rüçhaniyeî tanınmak suretiyle tediyeye başlan-
I mıştır. 

I 2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
I Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, hampetrol ve petrol 
I ürünlerine dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî 
1 Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'w yazdı cevabı. 

(7/655) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
I delâlet buyrulmasuu saygılarımla arz ve rica ederim. 
I Cumhurbaşkamnsa Seçilen Üye 
I Prof. Fethi Çelikbaş 
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1) 1960 yılı başından 1975 yılı sonuna kadar dış 
ülkelerden yapılan ham petrol ve petrol ürünleri itha
lât! yıllar itibariyle miktar ve kıymet olarak ne tut
muştur? 

2) Aynı yıllarda memleketimiz dahilinde üretilen 
ham petrol ve ürünleri miktarı ne olmuştur? 

3) Aynı süre içinde ihraç olunan petrol ürünleri 
miktarı ve kıymetleri yıllar itibariyle ne kadardır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112- 115-/052.2/1141 

1 1 . 1 . 1977 

KOKU : Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca seçilen Üyesi Sayın Prof. Fet
hi Çelikbaş'm yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İLGİ : 19 . 11 . 1976 gün ve 5163 - 10614 - 7/655 
sayılı yazıları. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde 
kal ettirilen; 

kanlığımıza inti-

Cumhuriyct Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş'm «Ham Petrol ve Pet
rol Ürünlerine dair» yazık soru önergesinin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sefahattin Kıhç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş'm «Ham Petrol ve Petrol 
Ürünlerine Dair» yazılı soru önergesi cevabıdır. 

SORU : 1. 1960 yılı başından 1975 yılı so
nuna kadar dış ülkelerden yapılan ham petrol ve 
petrol ürünleri İthalâtı yıllar itibariyle miktar ve kıy
met olarak ne tutmuştur? 

CEVAP : 1. Ekli listede sunulmuştur. 

SORU : 2. Aynı yıllarda üretilen hara petrol 
ve ürünleri miktarı ne olmuştur? 

C E V A P : 2. 
TÜRKİYE HAMPETROL ÜRETİMİ 

(M. TON) 
Yıllar Üretimi 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
i 972 
1973 
1974 
1975 

375 172 
441 748 
746 035 
595 408 
921 418 

1 532 843 
2 040 715 
2 861 720 
3 104 476 
3 629 192 
3 541 853 
3 452 486 
3 583 177 
3 515 241 
3 335 306 
3 095 486 

SORU : 3 Aynı süre içinde ihraç olunan pet
rol ürünleri miktar ve kıymetleri yıllar itibariyle ne 
kadardır? 

CEVAP : 3 Ekli listede sunulmuştur. 
Silgilerinize arz ederim. 

Sefahattin Kılıç 
Enerji ve Tab;î Kaynaklar Bakanı 

Yıllar itibariyle pelrol ürünleri ithalâtı (M. Ton) 

Yıllar Miktarı Tutan ($) 

1965 
1966 
1967 
1968 
İ 969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

52 174 
169 125 
471 822 
412 995 
83 827 

549 479 
615 181 
225 142 
170 193 
421 273 
626 872 

13 664 745 
67 666 044 
96 126 907 
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1960 Yılı Başından 1975 Yılına Kadar Dış Ülkeler
den İthal Edilen Hampetrol Miktarı 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Miktarı 
(M. Ton) Tutarı ($) 

Hampetrol ithalâtı yoktur. 
344 302 5 558 348,01 

2 277 765 38 747 039,40 
2 907 069 49 921 116,80 
3 554 130 59 236 634,69 
3 055 868 47 864 457,74 
2 650 352 39 902 190,25 
2 551 684 36 478 203,80 
2 932 912 40 677 055,39 
2 822 798 38 462 813,14 
3 847 398 53 646 703,88 
5 455 093 89 112 499,71 
7 865 985 142 873 895,13 
9 477 536 274 363 089,43 
9 961 397 785 000 000,00 
9 634 101 754 243 390,75 

Genel Toplam 69 339 086 2 454 088 438,12 

1960 yılı başından 1975 yılına kadar rafineri şirket
lerinin ihraç ettikleri petrol mahsulleri durumu 

Şirket 
adı 

1962 

1963 

Ydı 

1960 
1961 ÎPRAŞ 

ATAŞ 
TPAO 
ÎPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 

İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 

1964 İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 

İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 

(M. Ton) 
Miktar Tutarı ($) 

Mahsul ihracı yoktur. 
49 203 

1965 

1966 

248 578 
368 503 

232 067 
534 746 

118 247 
727 110 

7 647 
547 724 

424 358 

498 738,78 

2 463 070,81 
4 406 602,78 

2 876 423,20 
6 534 590,14 

1 121 033,85 
8 763 546,82 

123 863,17 
5 912 390,97 

4 350 417,34 

Şirket (M. Ton) 
Yılı adı Miktar 

1967 İPRAŞ 18 404 
204 939 

11 779 
301 236 

Tutarı ($) 

1968 

İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
ÎPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
ÎPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
ÎPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
ÎPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 
İPRAŞ 
ATAŞ 
TPAO 

1960-1975 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

98 513 

87 526 
6 461 

139 214 
(İhrakiye) 3 903 

617 053 
45 718 

257 656,00 
1 987 458,50 

130 108,80 
2 654 917,56 

830 565,41 

1 112 160,53 
84 612,88 

3 062 638,81 
1 367,96 

17 450 954,07 
683 027,95 

arası 

185 216 
(İhrakiye) 4 838 

246 196 
552 987 

(İhrakiye) 1 510 
141 039 
305 956 

(İhrakiye) 609 
197 198 

İPRAŞ 2 573 877 
ATAŞ 3 270 168 
TPAO 584 433 

Toplam : 

S 695 
104 

11 972 
63 865 

101 
16 196 
34 356 

43 
22 460 

136 013 
36 518 
50 630 

605,14 
688,72 
731,70 
383,33 
128,15 
699,83 
156,69 
594,77 
818,01 
793,18 
909,95 
249,54 

6 428 478 223 162 952,67 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, 1976 yılında Tekel 
İdaresi TARİŞ ve AND - BİRLİK tarafından satın-
alınan anason miktarına dair soru önergesi ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı 
(7/668) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Gümrük ve Tekel Ba
kam tarafından yazdı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyruhnasmı saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Cunıhurbaşkanmca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çeükbaş 
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C. Senatosu B : 22 

1. 1976 yılında Tekel İdaresi TARİŞ ve AND -
BİRLİK tarafından satın alınan anason miktarı ve 
her müessese tarafından ödenen para ne kadardır? 

2. Bu kuruluşlarca satınalınan anasonun ne 
kadarı müstahsilden ne kadarı tüccardan alınmıştır? 

3. Tüccarın bu kuruluşlara mal vermesinden 
müstahsil şikâyetçidir? Bu şikâyet dikkate alınarak 
Tekel idaresinin münhasıran müstahsilden anason 
almasının temini hususunda idare ve Bakanlığın gö
rüşü nedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 13 . 1 . 1977 

Tetkik ve Murakabe 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 04-1-67 

Konu : Anasonla ilgili yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 30.12.1976 tarih ve 
11020-5285/7-668 saydı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Fethi Çelikbaş'm, 1976 yılında Tekel İdaresi 
TARİŞ ve AND - BİRLİK tarafından satın alınan 
anason miktarına dair 27.12.1976 tarih ve 84/15 

13 . 1 . 1977 O : 1 

| sayın yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Fethi Çelikbaş'm, 1976 yılında Tekel İdaresi, 

| TARİŞ ve AND - BİRLİK tarafından satın alınan 
I anason miktarına dair 27 . 12 . 1976 tarih ve 84/15 

sayılı yazıh soru önergesinin cevabıdır. 
1. 1976 yılında; 
Tekel Genel Müdrülüğü 2 293 ton anason atmış 

58 857 529 TL. ödemiştir. 

TARİŞ, 31.12.1976 tarihi itibariyle 1 294 ton 
anason almış 33 644 000 TL. ödemiştir. 

AND - BİRLİK, 31.12.1976 tarihi itibariyle 
4 801 ton anason almış 124 826 000 TL. ödemiştir. 

2. Tekel, TARİŞ ve AND - BİRLİK anaso
nun tamamım üreticiden almıştır. Tüccardan ahm 
söz konusu değildir. 

3. Gerek Bakanlığın ve gerekse Tekelin ve 
Birliklerin görüşü anasonun doğrudan doğruya üre
ticiden alınması doğrultusundadır. Uygulamada bu 
şekiîde yapılmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 1 . Î977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANÎNİN GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonu i!e Kamu İktisa

dî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
l î 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in. Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı insaany-
îe ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğ:r 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Suitanhamam'c'?. 
vukubulan yangmlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi ÜnsaFm. Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebrnin, son altı ay için
de temeli atılan tes-sîere 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'm, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi, (10/56) 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğîu'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim. mesken, ulaşım., dağıtım ve depolama konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'ün. Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/60) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/61) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğ'u ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/62) 

V 
İK! DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER. 

1. — Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık . nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticele
ri ile affına dair kanun teklifi ile Millet Meclisince 
reddolunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/538 
C. Senatosu : 2/110) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma ta
rihi : 5 . 1 . 1976) 
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