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URIYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

24 ncü Birleşim 

20 .1 .1977 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

Sayfa 
550:551 

552,571 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 552,564 

1. — Başbakanlığa bağîı Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonun görev bö
lümüne dair tezkeresi. (3/966, 10/16) 552 

2. — Lice'de depremden sonra yapılan ko
nutlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin 
18 . 1 , 1977 tarihinden itibaren iki ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/970, 10/25, 10/42) 552 

3. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve 
tayinlerle açığa alınanlar hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyo
nun görev süresinin 18 . 1 . 1977 tarihinden iti
baren iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/971, 10/22) 552:553 

4. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, 26 . 6 . 1973 tarihli ve 1779 sayılı Kanu
nun bir daha görüşülmek üzere Cuttıhurbaşka-

Sayfa 
nmca ikinci kez geri gönderme yetkisinin olup 
olmadığım incelemek üzere kurulacak karma 
komisyona katılacak üyelere dair tezkeresi. 
(3/972) 553:555 

5. — Bingöl Üyesi Mehmet Biîgin'in, Türk -
Irak petrol boru hattının açılış töreni için Irak'a 
gitmediğinden harcırah tahakkuk ettirilmemesine 
dair önergesi. (4/277) 555 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatıyla ilgili Senato Araştırması isîeyen öner
gesi. (10/24) 564 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 564 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/50) 564 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, son altı 
ay içinde temeli atılan tesislere dair Senato 
Araştırma» İsteyen öneryesi. (10/53) 564 
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Sayfa 
10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, Kars İlinde temeli atılan şeker fabri
kasına dair Senato Araştırması isleyen önergesi, 
(10/55) 565:566 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayrı Öner'in, DİSK'e bağlı işçilere yapılan bas
kı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/56) 566:568 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınav
ları ve bu kurumların durumları hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/58) 568:569 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Se
nato Araştırması isleyen önergesi. (10/60) 569:570 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Ziya Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, yabancı ül-

Sayfa 
kelerde çalışan yurttaşlarımızın sorunları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/62) 570 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 555 

1. — Lâle Oraîoğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neti
celeriyle affına dair kanun teklifi ile Millet Mec
lisince reddoîunun metin ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 2/538: C. Senatosu: 2/110) (S. Sayısı: 
646) 555:564,572:573 

2. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerdeki değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu. (M. Meclisi 1/484; C. Senatosu 
1/520) (S. Sayısı: 648) 571 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Lûtfi Tokoğîu'na, Devlet Bakanı Gıyasettin 
Karaca'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan ta
yin ve nakil tasarruf lan hakkında (10 13) kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonîarınm 
görev bölümü hakkında; 

Millet Meclisi Başkanlığının, 19 Ocak 1977 Çar
şamba günü saat 15,00'te Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik toplantısı yapılacağına dair; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Türk - Irak petrol boru hattının açılış töreni için 

Hükümetimizi temsilen Irak'a gönderilen heyete ka
tılması uygun görülen parlamenterlere ait listeyi gös
terir Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığnım, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
32 HCÎ maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin Komisyona geri gönderilmesi hakkında tez
keresi kabul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonuna gösterilen adaylar 
seçildiler. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mehmet 
Feyyat'ın.. bugüne kadar Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kuruluna sunulan araştırma önergelerine dair (6/76) 
Cumhuriyet Senatosu Başkanından soziü sorusuna, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı adma Başkanvekili 
Ergün Ertem cevap verdi. 

6/49, 6/50, 6/52, 6/6L 6/63, 6/67, 6/70, 6/75 
numaralı sözlü soruların görüşülmeleri, soru sahipleri 
ve ilgili bakanların; 

6 59, 6/60, 671 numaralı sözlü soruların görü-
çülmeieri, ilgili bakanların ; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

6 73 numaralı sözlü soru, İçtüzüğün 124 nrii mad
desi gereğince yazılı soruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz
türk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
(6 74) sözlü sorusunu, Millî Eğitim Bakam Ali Naili 
Erdem cevaplandırdı, 

550 
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10/24, 10/27, 10/50, 10/55, 10/56, 10/58, 10/60 
numaralı Senato Araştırması isteyen önergelerin gö
rüşülmeleri, önerge sahipleriyle ilgili bakanların Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları; 

10/53, 10/62 numaralı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmeleri, ilgili bakanların Genel Ku
rulda hazsr bulunmamaları nedeniyle önerge sahiple
rinin istemleri nedeniyle ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi (10/52) görüşüle
rek, araştırma yapılması ve önergenin evvelce kurul
muş bulunan (10/26) numaralı Araştırma Komisyo
nuna havalesi kabul olundu, 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Ka-
bay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/54); 

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

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı-
ibrahimoğlu'nun, deprem ve depremle ilgili yerleşim, 
mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/59); 

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

Görüşülerek, l l ' e r kişiden müteşekkil birer Araş
tırma Komisyonunun kurulması kabul edildi. 

Lâle Oraîoğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle çarptırıl
dığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticeleriyle af
fına dair kanun teklifinin (S. Sayısı: 646); 

Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının (S. Sayısı: 648); 

Görüşülmeleri Komisyonun ve Hükümet yetkili
lerinin Genel Kurulda bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

20 Ocak 1977 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,22'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S, t 

Hüsamettin Celebi 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Meh

met Ali PestücFnin, Zonguldak Orman Başmüdürlü

ğüne bağlı Yenice İşletme Müdürlüğü ile kereste fab
rikasında yapılan atamalara dair yazılı soru önerge
si, Orman Bakanlığına gönderilmiştir. (7/681) 

— 551 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşme talebinde bu
lunan sayın üyemiz olmadığından, gündemin «Sunuş
lar» kısmına geçiyoruz. 

1. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yönet
melik hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev bölümüne dair tezke
resi. (3/966, 10/16) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonu tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafın

dan hazırlanmış olan Yönetmelik hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonumuz; 18 . 1 . 1977 tarihinde 
8 sayın üyenin iştirakiyle toplanımş ve aşağıdaki şe
kilde Başkanlık Divanını seçmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Şerif Tüten 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Başkan : Şerif Tüten (Cumhurbaşkanınca Ş, Ü.) 
Sözcü : AH Oğuz (İstanbul) 
Kâtip : Lûtfi Bilgen (İçel) 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş

tur. 
2. — Lice'de depremden sonra yapılan konutlar 

hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyonun görev süresinin 18.1. 1977 tari
hinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair tezke
resi. (3/970, 10/25. 10/42) 

BAŞKAN — Başka bir Araştırma Komisyonu 
tezkeresi vardır, okunup oya sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak

kında Araştırma yapan Komisyonumuzun çalışma 
müddeti 18 . 1 . 1977 tarihinde sona ereceğinden; 
mezkûr, Araştsrmanın sıhhatli olarak neticelenmesi 
için, 18 . 1 . 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 2 ay daha müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Lice'de depremden sonra yapılan 
konutlar hakkında araştırma yapan Komisyonun ça
lışma süresinin 18 . 1. . 1977 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere 2 ay daha uzatılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
le;',». Kabul edilmiştir. 

3. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayin
lerle açığa alınanlar hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
18.1. 1977 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıl
masına dair tezkeresi. (3/971, 10/22) 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma Komisyonu 
tezkeresi vardır, okunup oylannjza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle, 

açığa almanlar hakkında Araştırma yapan Komisyo-
Kumîizun çalışma müddeti 18 . 1 . 1977 tarihinde sona 
ermektedir. 

— 552 — 
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Mezkûr Araştırmanın sıhhatli bir şekilde sonuçlan
dırılması için, 18 . 1 . 1977 tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere 2 ay daha müddet yerilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla,; 
Komisyon Başkanı 

Hüseyin Atmaca 
BAŞKAN — Öğretmenler arasında yapılan na

kil ve tayinlerle açığa alınanlar hakkında araştırma 
yapan Komisyonun çalışma süresinin 18 . 1 . 1977 ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uza
tılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığının, 
26 . 6 . 1973 tarihli ve 1779 sayılı Kanunun bir daha 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca ikinci kez geri 
gönderme yetkisinin olup olmadığını incelemek üze
re kurulacak karma komisyona katılacak üyelere dair 
tezkeresi. (3/972) 

BAŞKAN — Bir Anayasa ve Adalet Komisyonu 
tezkeresi vardır, okunup oylarınıza sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
İlgi : 14 Ocak 1977 tarihli ve 5358 sayılı yazınız. 
Bazı Orman suçlarının affına ve bunlardan müte

vellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 
26 . 6 . 1973 tarihli ve 1779 sayılı Kanunun, bir daha 
görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca ikinci kez geri 
gönderme yetkisinin olmadığı yolundaki Millet Mec
lisi Genel Kurulu kararının karşıtı olan Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu kararının; Millet Meclisinin 5 
Ocak 1977 tarihli Birleşiminde benimsenmemesi üze
rine, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca kurulacak 
karma komisyona aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler, 
Komisyonumuzdan katılacaklardır. 

Gereğine arz olunur. 
Saygılarımla. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 
Refet Rendeci (A. P.) 
A. Nusret Tuna (A. P.) 
Şeref Kayalar (A. P.) 
Mustafa Deliveli (A. P.) 
Zihni Betil (C. H. P.) 
Hayri Mumcuoğlu (C. H. P.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu (C. H. P.) 
Doğan Barutçuoğlu (C. H. P.) 
Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) 
Nihat Erim (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Ali Oğuz (Grup Kuramayan Üyeler) 

BAŞKAN — Bazı orman suçlarının affına ve 
bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürül
mesine dair 26 . 6 . 1973 tarihli ve 1779 sayılı Kanun, 
yüksek malumları olduğu veçhile Cumhurbaşkanlığı 
tarafından veto edilmiş ve Millet Meclisince ikinci de
fa vetonun mümkün olmadığı, Yüce Senatomuzca ise 
bu vetonun ikinci bir veto olmadığı, binaenaleyh, 
vetonun hukuksal açıdan yerinde olabileceği görüşü 
saptanmış idi. 

Millet Meclisi... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Türk Anaya
sasında «veto hakkı» diye bir hak yoktur. Lütfen 
Başkanlığın bunu açıklamasını rica ediyorum (A. P. 
sıralarından «Geri çevirme» sesleri.) 

«Geri çevirme» değil efendim, «yeniden görüşme» 
dir. Veto hakkı başka haktır. Bir yanlış anlamaya 
meydan verilmesin. (A. P. sıralarından, «Aynı şey» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, tabiî her üye görüşünü 
söyleyecektir; herkes kendi görüşünde serbesttir. 

Millet Meclisi tarafından Yüce Senatonun almış 
olduğu karar benimsenmemiş olduğundan bu konu
da bir karma komisyon kurulması kararlaştırılmış
tır ve Anayasa ve Adalet Komisyonumuz, karma ko
misyona katılacak olan üyeleri saptamıştır. 

Bu üyeleri teker teker oylarınıza sunuyorum : 
Sayın Refet Rendeci (A. P.); Kabul edenler... 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade eder misiniz 

Sayın Başkanım?.., 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım; 
Millet Meclisince kabul edilen bir yasa metnini 

Cumhuriyet Senatosu değiştirdiği taktirde, Millet Mec
lisinde bir karma komisyon teşkili olanağı Anayasa
mızda yer almıştır; ama Millet Meclisinin bir kararı, 
Cumhuriyet Senatosunun bir karan aynı mahiyette 
değilse Anayasamızda, karma komisyonun kurulacağı 
hakkında hüküm yoktur. 

Bu itibarla, mutad işlerden olduğu gibi, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanının, arkadaşlarıyla 
ayaküstü istişare yaparak üye adedi göstermesi hadi
sesi bu olaya uygulanamaz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, Anaya
sa ve Adalet Komisyonunu toplamalı; iki Meclisin 
karan aynı konuda, aynı mahiyette değilse karma ko
misyon kurulabilir mi, kurulamaz mı?... Yasa me
tinleri iki Mecliste değişik kabul edildiği ahvalde uy
gulanan (Anayasa hükmüne göre) karma komisyon 
kurma durumu uygulanabilir mi, uygulanamaz mı?.. 
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Mesele son derece kıymetlidir ve Genel Kurulda da 
evvelâ bu husus karara bağlanmalıdır. Eğer karma ko
misyon kurulması olanağı varsa, ondan sonra seçime 
geçebiliriz. Bir ilke söz konusudur. 

Bu itibarla, sanki Anayasamız bir konu üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinin aldığı kara
ra aykm mahiyette bir karar aldığı takdirde, bunun 
çözümü karma komisyonla oluyormuş, gibi üye aday 
gösteriliyor ve Genel Kurul bu konu hakkında bir 
karara varmaksızın seçime geçiliyor. 

Bu itibarla ben, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanından gösterdiği adayları geri almasını, Komis
yonu toplamasını, meseleyi enine - boyuna görüşme
sini, evvelâ ilke kararı almasını, «Karma komisyon ku
rulabilir mi kurulamaz mı?» kararım almaşım, eğer 
kurulamaz kanısında ise bunu rapor halinde Genel 
Kurula sunmasını, kurulabilir kanısında ise; 1 nci 
maddeye bunu yazar, 2 nci maddede adayları gösterir. 
Burası da önce 1 nci madde görüşür, sonra 2 nci mad
deye geçilir. 

Zannediyorum ilk kez uygulaması söz konusu olan 
bir durumla karşı karşıyayız. Anayasanın karma ko
misyon hakkındaki hükümlerini okuduğumuz zaman 
bu, sadece yasalar hakkındadır; Millet Meclisinin ka
bul ettiği metin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilme
si halinde uygulanacaktır. 

Seçime geçmenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Beril, Ancak, 
bizim önümüze bir tezkere geldiğine ve bu tezkere
de de Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanının im
zası bulunduğuna göre, biz bu tezkereyi; gayet tabiî 
normal müzakereler Komisyonda yapılmış, gerekli ka
rarlar alınmış olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz, 
zorundayız. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECİ (Samsun) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rendeci. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECl (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. 

Sayın Betil'in itirazında haklı olduğu noktalar var. 
Meseleyi iki yönü ile ele almak lâzım. Birincisi, 

karma komisyon kurma yetkisi bizim elimizde değil
dir. 92 nci maddeye göre ve İçtüzüğe göre Millet Mec
lisi karma komisyonu kurar, kontenjanlarını ayırır, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bildirir. Sadece 
bu komisyona kimlerin üye olabileceğini ve olamaya
cağını bizim komisyonumuz tayin eder. 
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Karma komisyon kurma yetkisi bize ait olmadığı
na göre, «Karma komisyon kurulsun mu, kurulma
sın mı» diye, Anayasa ve Adalet Komisyonunda bir 
müzakere açmak mümkün değiL 

Ancak, Sayın Betil'in işaret ettiği; şimdiye kadar 
teamül böyledir, kontenjanlara göre falan üyenin in
tihabı veya falan üyenin intihabı.... Bu mevzuda Sa
yın Betil'in bir itirazı varsa, bendeniz tezkereyi geri 
alırını, Komisyona getiririz, Komisyonda kontenjan
lara göre bir seçim yaparız; falanca kişi olacak fa
lanca kişi olacak... 

Bendenizin kanaatine göre mesele sadece kişile
rin; şu veya bu kişinin verilmesi şeklinde Komisyon 
Başkam olarak benim hatam olabilir. Komisyon ku
rulması mevzunda ne Komisyonumuzun müzakere et
me yetkisi vardır, ne de Cumhuriyet Senatosunun mü
zakere etme yetkisi vardır. Millet Meclisi, Cumhuri
yet Senatosunun kararma uymadığına göre, bir kar
ma komisyonda görüşülmesini karralaşürmış ve Mil
let Meclisi Başkanı karma komisyonun kurulduğunu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tebliğ etmiş, Cum
huriyet Senatosu Başkanı da bendenizden üye istemiş
tir. Ben sadece bu üyeleri verdim. 

Şimdi, meseleyi Komisyonda görüşelim diye bir 
itiraz vaki olduğu takdirde bu tezkeremi geri alırım. 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda meseleyi bir defa daha görüşürüz. Ben ondan 
kaçınmıyorum. İtirazı, yalnız bu yönü ile geri alıyo
rum. Çünkü başka türlü bir konuşmanın, taahhüdün 
altına girmeye Anayasa ve İçtüzüğe göre şimdilik im
kânım yok; o ciheti de tetkik etmedim. O sebeple bu 
tezkerenin, Komisyonda tekrar müzakere edilmek 
üzere, Başkan tarafından iadesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim, 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkan, konu 
üzerinde usul içerisinde görüşme açmanızı rica edi
yorum ve bana söz vermenizi istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon tezkeresini ge
ri istedi. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Hayır, şartlı söyledi. 

BAŞKAN — Beyefendi, Komisyon... 
ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Efendim, her türlü 

görüşme olabilir. Şartlı söyledi. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon tezkeresini ge
ri istedi, iade ediyoruz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Betil, bir saniye efendim, ben 

de bitireyim. 
Tezkere...* 
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ZİHNİ BETlL (Tokat) — Beni dinlemiyorsunuz 
Başkanım. Belki benim usul hakkında maruzatım ola
cak. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon, «Tezkereyi ia
de edin, yerin bana» dedikten sonra başka bir işiem 
yapabilir miyiz Sayın Betil?... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, Mil
let Meclisinin aldığı her karar, Cumhuriyet Senato
sunca uyulması zorunlu karar değildir. Başkan diyor 
ki, «sadece üye seçimi işini görüşmek üzere iadesini 
rica ediyorum.» Böyle kayıtlayamaz, onu arz ediyo-
rum™ 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunu Ko
misyonda söylersiniz. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, 
Şimdi Komisyona tezkere iade edildiği zaman, 

Komisyonda gerekli müzakereler yapılacak ve bu tez
kere yine bu Genel Kurula gelecektir. 

Komisyonda sizlerin görüşünüze paralel bir neti
ce alınmaz, bir mutabakata yaramazsanız, bu tezkere
nin burada müzakeresine geçtiğimiz zaman fikirleri
nizi söylersiniz, Komisyon da kendi görüşlerini söy
ler. Bir kısım müzakereleri şimdi yapacağız, bir kı
sım müzakereleri bilâhara yapacağız. Aynı konuda 

IV. — GÖRÜ 

/. — Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezaî bütün neticele
riyle 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) (*) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemde bulunan 646 
sıra sayılı, Lâle Oraloğlu'nun cezalarının bütün neti
celeriyle affına dair kanun teklifinin, gündemdeki bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu sözcüsü ta
lepte bulunmuştur. 

Kanun teklifinin gündemdeki bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki tek
lifin leh ve aleyhinde görüşmek isteyen sayın üye var 
mı efendim?... Yok. Olmadığına göre kanun teklifinin 
gündemdeki bütün işlere takdimen görüşülmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

(*) 646 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

iki müzakere olacak. «Tezkeremi geri alıyorum» de
dikten sonra, ikinci bir muamele yapmamıza imkân 
yoktur efendim! 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — İzahınız, açıklamanız 
biçiminde oylarsanız bendeniz razıyım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Geri aldı 

neyi oylayacak?... * 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Betil, geri aldığına göre... 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Oylamaya lüzum yok

tur, bu açıklamanız veçhita 
BAŞKAN — Evet efendim, bu kayıt ve şartla iade 

ediyoruz efendim. 

5. — Bingöl Üyesi Mehmet Bilginin, Türk - Irak 
Petrol boru hattının açılış töreni için Irak'a gitmedi
ğinden harcırah tahakkuk ettirilmemesine dair öner
gesi. (4/277) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Bingöl Üyesi Sayın Mehmet Bilgin, kendisinin Irak'a 
gitmediğinin ve aynı zamanda harcırah da almıyaca-
ğını zabıtlara geçirilmesini bir önergeyle bildirmiştir. 
Zabıtlara geçirilmesini temin açısından arz ediyorum. 

FLEN İŞLER 

Kanun teklifinin ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın Ahmet Nusret Tuna. 
Hükümet adına?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, geçen celsede de bulunmadılar, devam ede-
limj 

BAŞKAN — Evet efendim. Salı günkü Birleşim
de de Hükümet olmadığından, İçtüzüğümüz gereğin
ce de Hükümetin olup olmamasının bir kere aran
ması iktiza ettiğinden, kanun teklifinin görüşülmesine 
başlıyoruz efendim. 

Kanun teklifinin gerekçesinin ve maddelerinin 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 

Kanun teklifinin gerekçesinin ve maddelerinin 
okunmasını kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üyeler?... 
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Grup adına Sayın Kemâl Sanibrahimoğîu, şahsı 
adına Sayın Mehmet Feyyat'ın talebi var. 

Buyurun Sayın Kemâl Sanibrahimoğîu. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARfİBRA-

HİMOĞLU (Adana) — Saygı değer senatörler; 
Tiyatro sanatkârı ve yazar Sayın Lâle Oraloğlu, 

Ağrı dolaylarında tiyatro işlemlerini devam ettirirken, 
sanatına ve o andaki oyununa lüzumlu olan çanakla 
fincanı herkesin satın alabildiği bir pazar yerinde bir 
dükkândan satın almış ve oyunları, işleri bittikten 
sonra İstanbul'a hareketinde yolda kendisi yakalana
rak kaçak olduğundan bahisle mahkemeye sevkedil-
miş ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından mahkûm 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yeknazarda bu kişisel bir mevzu ve bir Lâle Oral
oğlu konusu olarak görülebilir ise de, kanımızca Lâ
le Oraîoğlu'nun şahsını çok aşan ve üzerinde hassasi
yetle durulması gereken birtakım idarî, adlî, ekono
mik, politik ve sosyal aksaklıkların da simgesi olmuş 
bulunmaktadır ve bu teklifimizin de esas maksadı bu 
konulara Yüce Heyetlerin, Meclislerin dikkatini çek
mek, gerçekten büyük bir adlî hatanın düzeltilmesini 
mümkün kılmak ve bu aksaklıkların giderilmesi çare
lerinin de teemmülüne vesile olmaktır» 

Sayın arkadaşlarım; 
Son derece enteresan bir noktayı baştan söylemeyi 

vazife sayarım. Ağrı Sulh Ceza Mahkemesinin 1974/ 
779 esas ve 1201 sayılı ve 7 . 11 . 1974 tarihli kara
rında Lâle Oraîoğlu'nun; «Emine Lâle Oraloğlu, Ah
met Lebip kızı Hafizeden olma 15 . 8 . 1339 doğum
lu İstanbul İli Feriköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı, 
İstanbul - Feriköy Mahallesi Baruthane Sokak Kan
lıca yolu 6/2 Çubuk - İstanbul'da ikâmet eder» di
ye adresi tespit edilmiş bulunduğu halde; bu karar 
kendisine tebliğ edilmeyerek, «Adresi meçhul ve za
bıtaca da aranarak bulunmadığı halde, ilânen tebliği 
gerekir» diye, mahkemece ilân yolu ile karar tebliğ 
edilmek suretiyle mahkûmiyet kesinleştirilmiş ve ha
beri olmadan tevkifhaneye konmuştur. 

Bir kere burada gerçekten çok ciddî bir adlî ha
ta ve hatta bu cezayı veren, bu tebliği yapan memur
ların ve hâkimlerin tecziyesini mucip bir vazife suiis
timali bahis konusudur. Zannederim, Adliye Bakanlığı 
da bu nokta üzerinde durmuştur. Eğer durmadı ise bir 
vatandaş, bir parlamenter olarak Adliye Bakanlığını, 
Yüksek Hâkimler Kurulunun tabiî başkam sıfatı ile 
göreve davet ederim. 

Bu itibarla bu adlî hatanın mutlak şekilde tashihi, 
tamiri Yüce Heyetin âdil kararlarına vabeste bulun
maktadır. 

I Saniyen arkadaşlarım; bu karar veçhile ve bu ka-
I rar vesilesiyle ve bu konu vesilesiyle hepinizin ve he-
I pimizin bildiği ve bütün vatandaşların ve bilcümle 
I parlamenterlerin üzülerek müşahade ettikleri üzere, 
I Türkiye'de büyük vilâyetlerde ve hatta yer yer bazı 
I ilçelerde ve illerde açık kaçakçılık pazarları mevcut 

olduğu, zabıtam», savcılığın, adliyenin ve herkesin 
ve hepimizin gözünün önünde icrayı ticaret ettikleri 

I ve hatta Devletin bunlardan vergi dahi aldığı halde 
I önlenemediği gerçeğine rağmen, bu dükkânlardan ve 

pazarlardan herhangi bir ufak, büyük eşya satınalan 
vatandaşın dükkândan çıktığı andan itibaren daima 
yakalanmak ve kaçakçılık tehdidi altında tevkif edil-

I mek5 ceza giymek tehdidi allında bulunduğu malûmu-
I nuzdur, malûmumuzdur. 

I Hatta bunu Adalet Partisinin eski Gümrük ve Te-
I kel Bakanı İbrahim Tekin 1969 yılından önceki bir 

tarihte, (Şimdi kesin olarak hatırlamıyomm) Gümrük 
I Bakanı olarak bir suale Verdiği cevapta, «Evet Anka-
j ra'da, İstanbul'da Amerikan pazarlarında, vesair yer

lerde kaçak malların satılmakta olduğunu biliyoruz. 
I Bu devam etmektedir; maalesef devam etmektedir. 

Tedbirlerini almaya çalışıyoruz» demiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir memlekette açık pazar ilân edilmeyen ve ka

çak olduğu biline biline pazan kurulup satılan dük-
I kânlar, pazar yerleri mevcut olur ve buna Devlet 
i güçleri mani olamazsa bu durum gerçekten acıdır. Bu, 

şu veya bu iktidarın meselesi de değildir, Türkiye Dev
letinin meselesidir. Çünkü, maalesef bütün iktidar de
virlerinde de bu devam edegelmiştir, ne hikmettir, bu
na bir türlü benim aklım ermiyor, bir bakanın da 
akimin ermediği kürsüden ifadesi ile belli olmuştur. 

Şimdi biz deriz ki, böyle açık pazarlarda satdan 
malı, «Vatandaşın kaçak mıdır, değil midir?» diye 
aramasını şart koşmak iyi niyet kurallarına uymaz. 
Devlet anlayışına, devlet idaresine, hakkaniyet ve ada
lete uymaz. Hem meydanda, dükkânlarda satılacak, 
pazar yerinde satılacak; vatandaş bu kaçak mıdır, de
ğil midir, diye arayacak, bu maddeten mümkün değil. 
Bu adalete de uygun değil. Eğer bu yüzden bir vatan
daş ceza giymiş ise, bu vatandaşa karşı gerek basında, 
gerekse Parlamentoda gösterilen duyarlık, o memle
ketin sağlık işaretidir bence. Bu, büyük bir hatadır, 
düzeltilmesi zarurîdir. Cemiyetin, topyekûn Devlet 
güçlerinin hatasının cezasını iyi niyetli vatandaşların 
çekmeleri caiz ve mümkün değildir. Çekmemelidir. 

Şsmdl bir konuya daha temas etmek isterim. Çün-
I kü, komisyon raporunda da, Senato Komisyon rapo-
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runda da açıklandığı üzere Millet Meclisinin bu teklifi
mizi reddine neden olan husus, Sayın Mehmet Ata
gün'ün 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun birkaç mad
desini değiştiren, bazı fıkraları ilga eden hükmünün 
daha kapsamlı ve daha çok vatandaşı yararlandıracak 
bir af mahiyeti de taşıdığı şeklindeki kanıdır. Bu Mil
let Meclisi Adalet Komisyonunda da münakaşa edil
miştir. Ancak, Sayın Atagün'ün teklifinin son derece 
şümullü; 1918 sayılı Kaçakçılık Kanununun birçok 
maddelerini temelden ve prensipten değiştiren ve üze
rinde uzun münakaşaları celp etmesi muhakkak bulu
nan bir teklif olması ve bu yasanın amaçladığı hu
susları çok taşan ve aşan ve belki de bu amaçlara 
ters düşen esasları muhtevi bulunması sebebiyle ilti
fat edilmemiş, bekletici sebep kabul edilmemiş ve 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından ittifakla 
kabul edilerek sevk edilmiş idi. Gene bizim Senato 
Komisyonumuz da aynı esası benimseyerek Millet 
Meclisinin rcd kararının kabul edilmemesi gerektiğini 
önermektedir. 

Filhakika, Sayın Atagün'ün teklifinin 1 nci mad
desi ile, bir yerde hepimizin adaletsiz ve haksız ol
duğuna inandığımız kaçak malı zatî ihtiyacı için satın-
alan vatandaşların tümden cezalarının affedilmesi, bu 
kaçakçılık yuvalarının tümden ortadan kaldırılması 
hedefinin ihmal edilmesi, bizim teklifimize ters düş
mektedir. Çünkü, biz bu teklif ile, bu aksaklığa işa
ret etmek ve bu kaçakçılık yuvası Devlet güçlerinin 
gözü önünde devam ettirilen bu gayrî meşru, gayri 
kanunî kaçakçılık pazarlarının ortadan kaldırılmasını; 
ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırılmasını amaç
lamış bulunmaktayız. Halbuki Sayın Atagün'ün tek
lifi kabul edilir ise, bir adaletsizlik belki ortadan kal
dırılır. ama bu kaçakçılık yuvalan, kaçakçılık pazar
ları daha da güçlenir ve zatî ihtiyacı için değil, sırf 
kaçakçılık yapmak için mal alan ve satan birtakım pe
rakendecilerin kaçak mal alıp satmaları da imkân 
dahiline girmiş olur. Halbuki biz bunu hedeflemiş 
değiliz; böyle bir şey hatırımızdan geçmez. Nihayet 
bir memlekette eğer açık pazar kurulmak isteniyorsa 
bu, yasa ile kurulur. Hükümet kararnameleri ile kap
samları belli edilir, sıkı esaslara bağlanır ve bu ya
pılır. Zannederim, bu gibi açık pazar bizde de zaman 
zaman konuşulur; fakat bugüne kadar da ekonomik, 
politik, sosyal şartlar gelişmediği veya elverişli ol
madığı ve memleket yararına olmadığı için tatbik 
mevkiine konulmamıştır ve bu nihayet bir devletin 
bir hükümetin, parlamentoların karan olarak öne sü
rülebilir. Ama, arkadaşımız Mehmet Atagün'ün tek

lifi ile, bilhassa ondan sonra gelen 27 nci maddede, 
25 nci maddedeki değişikliklerle toplu kaçakçılığın 
ve sairenin ortadan kaldırılması, cezaların hafifletil
mesi ile 1918 sayılı Yasa temelinden değiştirilmekte, 
ayrı bir kaçakçılık felsefesi getirilmektedir. Yani 
ba belki yararlıdır, beîki değildir, belki Meclisler ve 
Senato kabul edebilir; ama şahsî kanımıza göre bu
nun bir Hükümet tasarrufu ve tasansı olarak ciddî 
şekilde tetkik ve ciddî şekilde kaçakçılık yasasının 
revizyonu şeklinde Meclislere getirilmesi ve ileride 
büyük ihtilâtlann önlenmesi gerekir. Yoksa bizim ta-
mamıyle insanî, tamamıyle hukukî ve birtakım aksak
lıkları Yüce Meclislerin düzeltmesini mümkün kı
lacak bir girişim olan teklifimizin bu şekilde, mem
lekete de belki zararlı olabilecek tekliflerin mesnedi 
şeklinde veya buna paralel bir fikrin mahsulü şek
linde gösterilmesine şahsen üzülmüş bulunmaktayım 
ve grupumuzun da böyle bir anlayış içinde bulunaca
ğını Ve Yüce Senatonun da böyle bir anlayış içinde bu
lunacağım zannetmiyorum. Zaten bütün partili ve 
partisiz gruplardan oluşan Anayasa ve Adalet Ko
misyonu da bu görüşe iltifat etmiş ve teklifi huzuru
nuza getirmiştir. 

Özet olarak; verilen karar, Veriliş şekli, hadisenin 
oluş şekli ve açık adres belli olduğu halde ilân yoluy
la kesinleştirilmiş ve temyiz hakkının da elinden 
alınmış bulunması hasebiyle ve saydığım diğer ne
denlerle haksız ve adaletsizdir. Bu affın kabulü su
retiyle büyük bir halk sanatçısının, bir yazarın affı 
mağfirete îâyik görülüp Yüce Heyetlerin ve Senato
muzun lütfuna mazhar kılınması gerekmektedir kanı
sındayız. 

Saygılarımızla efendim.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sanibrahim-
oğlu. 

Sayın üyeler; bu Kanunun müzakeresinde Adalet 
Bakanlığını, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Mü
dür Vekili Başmüşavir Muammer Yula'nm temsil ede
ceğine dair tezkere gelmiştir ve kendileri de Senatoda 
bulunmaktadırlar. Bilgilerinize sunarım. 

Sayın Ucuzaî, grup adına mı söz istediniz efen
dim?. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelâ huzurunuzda, bu kanun teklifini getiren Sa
yın Kemâl Sanibralıimoğlu arkadaşımıza teşekkür 
ederiz. 
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Teklif bir af getirmektedir. Getirdiği hükümlere 
Adalet Partisi Grupu olarak aynen iştirak ediyoruz. 
Yalmz, teklifi getiren arkadaşımızın gerekçe olarak 
ileri sürdüğü hususlardan bir kısmına katılmadığı

mızı da açıkça ifade etmek isterim. Saym Sarıibra-
himoğlü gerekçesinin sonunda, bu vatandaşımızın böy
le bir hükümle karşı karşıya kalışım, adlî hataya ve 
bozuk düzene kurban giden bir kişi olarak vasıflan
dırması düşüncelerine iştirak edemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hadisede adlî hata yoktur. Ağrı Sulh Ceza Mah

kemesi, meriyette bulunan mevzuata uyarak hüküm 
tesis etmiştir. O halde adlî hatadan bahsetmemiz 
mümkün değildir. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Teb
ligat konusunda, Sayın Ucuzal. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Şimdi, sayın meslektaşım bilirler ki, bir 
kararda adlî hata var demek için, takibin başlad*ğm-
dan hükmün tesisine kadar geçen safhada bir kusur 
ve hata olur da neticede aleyhe hüküm tesis edilirse 
adlî hata olur. Hükmün tesisinden sonra infaz? müd
deti içerisinde doğan hatalar, hükmün hatalıdır deme
sine imkân vermez. Tebligat sırasında hata yapan ki
şiler varsa, onların hareketi yine mevzuatımız mu
vacehesinde suç sayılır, bu hareketten dolayı o suçu 
işleyen kişilere kanunun tayin ettiği ceza verilir. Bu
radaki ceza ile ilk tesis edilen hüküm arasında irtibat 
kurmak mümkün değildir. Bu bakımdan kararda adlî 
hata yoktur. 

Saniyen bir bozuk düzenin de eseri diye hükmü 
vasıflandırmaya hakkımız yoktur. Keza sayın teklif 
sahibi huzurunuzda, ekonomik ve politik durumla
rın bir simgesi, diye vasıflandırdılar. Yok arkadaş
lar böyle bir şey. 

Ortada Sayın Komisyonumuzun getirdiği bir me
tin vardır. Hakikaten Millet Meclisi buna yakın ve 
daha şümullü bir tasarının bulmıiîiasî sebebiyie ar
kadaşımızın teklifini reddetmiştir. Ama bizim Saym 
Komisyonumuz o metni de nazarı itibara alarak, onun 
gecikeceği durumlara bakarak biran evvel eline gel
miş işi incelemiş ve bizim adımıza bu meselede af 
yetkisinin kullanılmasını uygun görmüştür. Biz de 
Adalet Partisi olarak Lâle Onıîoğiu vatandaşımızın 
(Zaten kararı da maalesef infaz da edilmiş) adlî sicil
de bulunan durumunu düzeltmek için yeniden Komis
yonumuzun tesis ettiği maddenin kabulünü istirham 
edeceğiz. Böylece vatandaşımızın maruz kaldığı hük
mün cezaî ve bütün hukuki neticelerinin ortadan kal
dırılmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. 
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Sayın Başkanım, yalnız bir hususu atıriahnak isti
yorum. Teklifin başlığı ile Komisyonumuz tarafından 
tesis edilen 1 nci maddenin birbirine uymaması gibi 
bir durum var. Bu hususu da düzeltilmesini, baş
lıkla Kanunun 1 nci maddesi birbirine uyuyorsa bana 
bir itirazımızın olmadığım arz ederek huzurunuzdan 
ayrılıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Saym Ucuzal. 
Sayın Feyyat, buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saym senatörler; 

Konuya girmeden evvel adlî hataların teessüsün
de, özellikle bugün içinde bulunduğu bozuk adalet 
düzeni içerisinde bir örnek arz edeceğim. 

Gıda Maddeleri Tüzüğü ile 1918 sayılı Kanunun 
uygulamalarını bir noktada birbirine benzetiriz; sa
nıkların müphemiyeti yönünden. İlgili zabıta bir bak
kal dükkânına gider, bir şişe gazoz alır ve Hıfzıssıh-
ha Enstitüsüne taîılile gönderir. Tahlil neticesi bozuk 
çıkar ve senin sattığın meşrubat bozuktur, savunma
nı yap der. O da savunma yapar; ben bunu falan ba
yiden aidim der. Bunun üzerine ilgili zabıta bayiye 
gider ve o da, ben başbayiden aldım der. Başbayi de 
doğrudan doğruya imal eden müesseseyi atfeder ve 
bundan sonra ilgili zabıta mahallî müesseseye havale 
eder. Tabiî bunlar savcılıklar arasında mekik dokur. 
Sonra imal eden müessese de, ben Gıda Maddeleri 
Tüzüğüne uygun olarak imal ettim; ama ilgili bayi 
bunu muhafaza edememiştir. Netice itibariyle döner 
dolaşır Hıfzıssıhha Enstitüsü çaiışsr, savcılar arasın
da talimatlar yazılır, nüfus kâğıt örnekleriyle muh
tarlara gelir kaynağı temin edilir ve bütün bunların 
yönünde mahkemeye gelmeden evvel % 9û'ı takip
sizlik kararıyle sonuçlanır, % 10'u mahkemeye gider 
ve onun da % 99'u beraatle neticelenir. Ama Türki
ye'de özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük il
lerde bunun tatbikatı adaletin işlerinin hemen hemen 
% 30'unu teşkil eder. İşte bu, Türkiye'de içinde bu
lunduğumuz bozuk adalet düzeninin ne kadar komik 
hale geldiğine, «Biçare Türkiye adliyesi, yıkılmıştır 
binası» şiirine cevaz verir gibi. 

1918 sayılı Kanun da bunlardan bir tanesidir. Lâ
le Oraloğlu göze batar, senatörler göze batar, baro
lar göze batar, artistler, kumandanlar göze batar, bü
rokratlar göze batar. Türkiye, korporatif bir bünye
ye girmiştir. Bu korporasyonîara dahil olmayanlar 
pek göze batmaz. Bunun gibi binlerce vatandaş ha
len hapistedir, adlî hataya rağmen. Bu nedenle ben, 
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kısmen okun sayın grup sözcümden ziyade Sayın Ucu- I 
za^ın gerekçesine biraz katılıyorum; bunun ekono
mik, şu bu nedenleri yoktur, eğer ekondmik neden
leri aranırsa lütfen buyurun Hakkâri'ye gidelim, 
«kengeri maz» derler oranın halkı. Yani, kenger 
otu toplar dağda günlerce, mazı toplar ve alır Irak'a 
götürür vatandaş, yakalanır ve toplu kaçakçılıktan 
ağır cezada mahkûm olur bu tip vatandaşlar ki, tesa
düfen iki kişi gittiği için. Mayınlarda ölen vatandaş
ların haddi hesabı yok. 

Bunun bir örneğini, sayın eski Cumhurbaşkanı
mız Cevdet Sunay'ın bir brifingi hatırlattı. Emniyet 
Müdürü, İstanbul Valisi ve Jandarma Kumandanlığı 
yetkilileri toplanmışlardı. Ben bilhassa o brifingin 
sonuçlarını iyi izlemek istediğim için basından öğren
dim. Türk Parasını Koruma Kanununa muhalefetten 
bir Şellefyan misali bir çıkarcının yurt dışına trans
fer ettiği, Türk Hazinesini, Türk dövizini ziyaa uğ
rattığının yekûnu binlerce arkalıkçı kaçakçıdan daha 
fazla. Jandarma arkacıkktan, arkacıdan bahseder. 
Hudutta işte falan kaçakçı yakalandı, bu kadar ar
kacı, bu kadar çuval kaçak eşya, bu kadar mensucat 
yakalandı, şu yakalandı, bu yakalandı; ama Bakan
lar Kurulu kararından neşet eden veya Hükümet ile 
belli çıkar çevreleri arasındaki anlaşmadan mütevellit 
kepazeliklerden bahsedecek, yetkili Döviz Mahkeme
sinin Savcısı idi. Savcı o brifinge katılmadı, sadece 
jandarma, zaptiye, şu bu katıldılar. Bunlar da ilkel 
kaçakçılık metotlarından bahsederler. Yekûn etsen, 
yurt dışına para gönderen bir kaçak ihracatçının, dö
viz transfer eden bir kaçakçının binde biri kadar, 
memleket, dış ödemeler dengesinde zarar vermez; 
ama bunda dikkat ettim ki, Türkiye'nin en üst kade
melerini de yanıltan bir çember. Bu çember nereden 
zuhur eder? işte bu korporatif bünyeden. 

İşte Sayın Lâle Oraloğlu da bu korporatif bün
yenin, özellikle güzel sanatların bir üyesi olması ba
kımından tabiî göze batmıştır, özel bir af söz konu
sudur. Ben şahsen özel affa karşı değilim; ama bu
nun yerine bu maddeden mahkûm olan tüm suçlu
lar için bir genel af olsaydı, önünde selâm durur
dum. 

Çatak, bilirsiniz Yan'ın ücra bir kasabasıdır. Bu 
1918 sayılı Kanunun içinde bulunduğu perişanlığı be
lirtmek için bir anımı anlatacağım. Yetkiyle oraya 
gönderildim; fakat oraya gitmeden Van ilinde Allah 
rahmet etsin, bir hâkim vardı; elinde bir tabaka veya 
kül tablası ya da Kraliçe Süreyya'mn resmini havi | 
bir çay tabağı bulunduran kimseyi hemen tutuklardı, ' 
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istimal kaçakçılığından dolayı hem de gayet hafif ce
zası olduğu halde. Ben de artık bunları tahliye ettire 
ettire, mahkeme ile sürtüşe sürtüşe derman kalmadı 
ve nihayet Çatak'a gittim, orada özgürlüğü sağladım 
bu konuda. 

Yasama organının affına da gerek yok. Çünkü iyi 
bir tatbikatçı adaleti sağlar. «En iyi bir kanun, iyi 
elde iyi, kötü elde kötüdür, en kötü bir kanun iyi 
elde iyidir» derdi Sıddik Sami Hocamız. Bu prensibe 
riayet etmişimdir. Çatak'tan, yetkim kaldırılıp Ağır 
Ceza Merkezine dönerken, her hâkim arkadaşa birer 
hediye aldım, her savcıya birer hediye getirdim: Cep 
feneri, kül tablası, çay bardağı falan. Boş bir zamanı
mızda çay içip sohbet ederken her birine hediyeleri 
verdim ve sonra dedim ki, bundan böyle 1918 sayılı 
Kanunun 25 nci maddesine göre istimal değil de 
özellikle istihlâk kaçakçılığından tutuklarsanız, siz de 
aynı derecede suçlusunuz; bakın kaçak olduğunu bi
lerek getirdim, siz de kaçak olduğunu bilerek kulla
nıyorsunuz. Ancak, adalette etki bakımından bu tip 
şaka ve espri yollarına başvurmak mecburiyetini duy
dum. 

İşte, Türkiye'deki adalet düzeni taşrada budur : 
Lâle Oraloğlu'nun da suçunun gün ışığına çıkması
nın nedeni de Doğubeyazıt'ta gençleri kıskandırma 
hadiseleri, savcının gençlerle sürtüşmesi, bazı olaylar, 
otelin basılması, bunların acele kaçması ve nihayet 
bazı kaprisli kimselerin bunları İstanbul'a ihbar et
mesi, çıkan malların orada suçüstü müsadere edile
rek İstanbul Adliyesinde mahkûm edilmesi. Fakat, 
İstanbul Adliyesinin bu konudaki kararını saygı ile 
karşılarım ama bir de tecil müessesesi diye bir... 
(C. H. P. ve A. P.) sıralarından «Ağrı» sesleri) Ağrı'da 
mı?.. Zaten Ağrı'da ise adlî hatanın tamamıyle mevcut 
olduğuna, adalet düzeninin bozuk okluğundan neşet 
ettiğine inancım şimdi tamamlandı, teşekkür ede
rim. 

Özellikle bu kaçakçılık meseleleri Türkiye'de, hu
dutta vazifesini kötüye kullanan zaptiyeler için iyi 
bir adam öldürme vesilesidir. Niçin öldürdün? Ka
çakçılık yaptı. Bu bir de, af buyurun, üst yapının 
günü bu korporatif bünyeden neşet eden basın ağala
rının bazı gazetelerine yansıdı mı «Kaçakçı vurul
du» diye; kaçakçının işlediği suç ya vardır ya yok
tur; orada âdeta Kıbrıs'ı fethetmiş, gibi bir eda 
içerisinde, haksız yere öldürülen kaçakçı üzerinde 
oradaki zaptiye de bir de nutuk atar, vatanperver 
olur; fakat kaçakçı, vatan haini olur. Bunun Silo-
pi'de örneği vardır, halen devam ediyor ve oradaki 
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üsteğmen de yerinde bulunuyor. İşte bu, millî ru
hu, beraberliği zedeler. İşte, milliyetçiliğin kaynağı, 
bu bozuk düzenin idrakinde. Bu bozuk düzeni idrak 
edemeyenler milliyetçi olamazlar. Milliyetçi bir as
kerîn bir atı vardır ve o at ne kadar milliyetçiyse, 
netice itibariyle beşer değildir, atın milliyetçiliği ne
dir? Bizim Orduda çalışan bir beygiri düşünelim; o 
beygir üzerindeki süvari, kumandan kadar milliyetçi 
olabilir mi? Olamaz. İşte bozuk düzenin bilincine 
varamayanlar Türk milliyetçisinin altındaki beygir 
kadar şahsiyeti vardır, fazla olamaz. Mesele; adalet 
düzeni, bozuk düzen deyince, meseleleri birer birer 
alalım. Sağlık düzeni, üniversite düzeni, adalet dü
zeni, ampirim olarak bunlar birer birer ele alınma
lıdır. Yoksa gelişigüzel; vatan, millet, Sakarya nut-
kuyîe bu millet uyutulanıaz. Meselâ Senatonun abes 
ile iştigal ettiğini dün arz ettim. Araştırmalardan-
ötürü, bugün de birkaç tane araştırma, abes ile iş
tigal. Kendi kendimizi kandırdığımızı kamuoyuna 
söylemeliyiz. Ya İçtüzüğü değiştirmeliyiz veya bunu 
kamufle edip, gizleyip kamuoyuna, senatör, millet 
temsilcisi edası içerisinde kendimizi kabul ettireme
yiz : İşte bizim Genel Başkan, «bu zihniyette olma
yan parlamenterlerin bulunduğu bir Parlamento se
çime gitmelidir, çünkü çağın on sene...» bana göre 
yüz sene gerisinde kalmıştır. Hele özellikle sağ ka
nat. 

1918 sayılı Kanunun değişmesi, Gıda Maddeleri 
Tüzüğünün içinde bulunduğu kepazelik Türkiye'nin 
sağlığı ile ne kadar önemli ise, bir sonuç alınamazsa; 
bu bir belediye başkanı bir kaymakamın gerekli ted
birler alınmıştır, zabıtaya emir verilmiştir, demesi 
gibidir. Bunlar hepsi palavra. Sahnedeki bir aktö
rün sahte adam öldürmesi, kahramanlığı gibidir. Bu 
beyanlar tamamıyle sahtedir. İşte onun için bozuk 
idare düzeninin bozuk sahte kahramanları, yöne
ticileri derim ve bugün idarecilerin % 90'ı bu rol 
içerisindedir. Emir verilmiştir, cart curt... Olmaz bu, 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkanım bu olmaz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Gıda mad
deleri... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat bir 
dakika efendim. Lütfen konuyla ilgili efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Efendim, ko
nuyla ilgili. Bu Kanuna geliyorum, mukayese veri
yorum. Bilinci olmayanlara biraz eğiticilik yapayım. 
Buna müdahale eden bilinçsiz kimselere, 

BAŞKAN — Efendim konu şu... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, tabirlerini iyi seçsin. Kürsüye yakışma
yan tabirler kullanıyor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Eğiticilik 
görevim de vardır, sağ kanada, 

BAŞKAN — Efendim, sadet dışına çıkıyorsunuz. 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Şunları 

söyleyerek mi? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sağ kanada 
eğiticilik görevim vardır. Solcu kadro, vatandaşın 
solcu kanadı beni onlara eğitici olarak göndermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... Sayın Feyyat, bir 
dakika efendim, beni dinleyiniz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkanım, sözünü ged alsın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Feyyat, 
bir dakika efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Müdahale 
edenlere diyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade bu
yurunuz. 

Evet, lütfen konuyla ilgili... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, ko
nuyla ilgili. 

BAŞKAN — Sizi sadede çağırıyorum. Birinci 
olarak... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ve lütfen rica ediyorum; İçtüzüğü
müzdeki temiz dille konuşunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet ben 
çok temiz konuşuyorum, temiz kabul edemeyenleri 
IMım temizler. 

BAŞKAN — Efendini, müsaade buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben temiz 

konuşurum, lâfınızı geriye alınız, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz... Müsaade 

buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Başkanın de
diğinden temiz konuşuyorum... 

BAŞKAN — Sizi ben sadet içinde ve temiz dil
le konuşmaya davet ediyorum; takdir halikı benim
dir efendim. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Temiz ko
nuşuyorum. 

Bozuk düzeni dile getirmek temizliktir. Anlama
yanlar pislik içerisindedir. 
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1918 sayılı Kanun değiştirilmediği müddetçe, 
hele özellikle, dairenin ismini vermeyeceğim, saygı 
duyarım, belki hata kanunlardadır. Uygulamada bu
labiliriz, bulamayız, adaleti burada tenkit edeme
yiz; ama maalesef adaletin de bu konuda hassas ol
madığını bir nebze söylemekte yarar görmekteyim. 
Her yerde kaçakçılıkta menşe aranmaktadır. Menşe 
külfeti, beyyine külfeti sanığa yüklenmiştir. Sanığa; 
«Sen bunu nereden aldm?» denilir. Ne bileyim; he
diye gelebilir, Amerikan pazarından alabilir, Alman
ya'dan gelen işçi getirebilir, dışarıdan herhangi bir 
yerden alabilir. Onun menşeini göstermediği müddet
çe mahkûmiyet kararı verenler vardır. Yedinci Ceza 
Dairesi de bunu tasdik ediyor ve bunun tarijşması 
devam ediyor; Türkiye bu halde. Adalet mekanizma
sının, kamuoyuna olan saygınlığına gölge düşürüîme-
mesi için, adalet mensuplarının da ittifakla üzerinde 
durduğu 1918 saydı Kanunun gözden geçirilmesi, za-
nıcnm şartlarına uydurulması gerekir. Aksi halde, bu 
konuda gelen her öze! affın, bu nedenle olumlu kar
şılanması kanaatindeyim; sıradan vatandaş Lâle Oral-
oglu hakkındaki af gibi. 

Sayın senatörler; 
Faşist ilkel yöntemlerde af; adlî hatanın gideril

mesinde, pisliklerin silinmesinde en ideal bir paspas
tır. Az gelişmiş ülkelerde, özellikle sağ cuntalarda ce
za müeyyidelerinin uygulanması bir pislikten ibaret
tir. Af bunu bertaraf eder. Bu nedenle bazen affın 
çok önemi vardır, özellikle cunta idarelerinde. 

Sosyal demokrat veya demokratik sol idarelerde 
demokratik rejim tam manasıyle uygulandığı için, 
hukuk otoriteleri genel af yerine özel affı yeterli gö
rürler, Çünkü, buralarda adlî hata fazla olmaz. Az 
gelişmiş, şeklî demokrasilerde daha doğrusu halktan 
kopuk idarelere sahip sözde demokratik zannedilen 
ülkelerde cari; yani diktaya dönük faşist ve komünist 
ülkelerde genel af adlî hatayı örtbas etmesi, rahatsız
lıkları gidermesi bakımından faydalıdır, biraz evvel 
verdiğim misalde olduğu gibi. 

Az gelişmiş ülkelerin faşizmi, komünizmi, sağ dik
tası, milliyetçilik teraneleri ve şovenizmi özgürlüğü 
kısıtlayan terör uygulamaları ve bazı pazarlıklar, özel
likle yurt dışına döviz kaçıran özel sektörle işbirliği ya
pan hükümet yetkilileri hepsi aynı sorumluluğun içe
risindedir. Hepsinin icraatları ve bunların çıkardığı 
kanunlara müstenit adlî uygulamalar o memleketin 
yüzkarasıdır. Bu nedenle pislik kabul ederiz. Af, bunu 
temizleme bakımından en idaela bir teşriî tasarruf
tur. Tabiî ki genel aftan bahsediyorum; ama gelişmiş 

ülkelerde genel affa pek gerek yoktur. Orada zaten 
fikir özgürlüğü suçlanmadığı için, fikrin de aşınsı 
olmadığı için böyledir. Aşırısı sokakta olur; her fi
kir, en ideal fikir zorla uygulanıyorsa o aşındır, ama 
münhasıran fikrin aşırısı olmaz. Fikrin aşırısını id
dia edenler, kafaîarndaki endişe, şüphe, korku ve has
talıktan şüphelenmelidirler. Biraz insanlık dışı aşırı 
davranışlarından şüphe etmek lâzımdır. Onlar için 
özel bir klinik gerekir, fikrin aşırılığını iddia edenler 
için gerekir. Fikirde aşırılık olmaz. Eylemde aşırılık 
olur. Eylem; yani fiilin Ceza Kanunlarının hududunu 
aşması, Anayasanın hududunu aşması mevzubahis 
olursa aşırılık olur. Bu nedenle, özellikle halk irade
sini bir avuç çıkarcıların keyfine veya vurgununa 
alet ettiren sağ idareler ile cunta emrindeki kukla hü
kümetler için dahi ayıplanır ve ayıplarını örtbas ba
kımından genel af faydalıdır. 

İşte Türkiye az gelişmiş ülke olması bakımından 
çok adlî hataların zuhurunun değil muhtemel, gerçek 
olduğunu kabul ederek, kanunlardan ve bunların uy
gulamalarından neşet eden hatanın çok olduğunu ka
bul ederek ancak bunu genel afla önleyebilirdik. İşte 
bu özel af da prensip olarak düşüncemize ters düş
mediği için bu nedenle karşı değilim, oyumu müspet 
yoldan kullanacağım. 

Voîtaire'in bir sözü ile sözüme son vereceğim : 
«Fenalık yapmağa kalkan kimseye elinizden geldiği 
kadar halâs çaresi göstermeye gayret ediniz. Göre
ceksiniz ki suçlar azalacaktır.» 

Bu gelişmiş ülkeler için özel afların, tecil mües
sesesinin uygulanmasını artırmak için gerekli, çok 
yerinde bir söz; ama suça müstagrak (suça batak) 
Cumhuriyet Savcılarının suç seli karşısında değil 
de, arkasında bir saman çöpü gibi güçsüz olduğu 
bir ülkede; bugün Türkiye'de gençlerin öldürülme
si, hiç birisinin failinin çıkmaması, suç selinin böy
le akması, Cumhuriyet Savcılarının da bir saman 
çöpü gibi bunun arkasından sözüm ona iz yapma
ları ortamında Voltaire'in bu nasihati geçerli ola
maz. Oturmuş sosyal demokrat ülkeler için ancak 
özel af caridir. 

Bu nedenle Türkiye'de bir suçlu bulunmaz; 
onun yerine on kişi içeriye atılır. Faili meçhul suç
lar kalkar, faili meçhul suçlar üzerinde durulmaz, 
onun yanında, onunla yakından ilgili 6136 sayılı 
Kanuna muhalefet veyahut da adam dövmeden, 
müessir fiilden insanları, suçluları içeri atmakla; 
«Bu olayla ilgili bütün emniyet görevlileri, güvenlik 
kuvvetleri görevini yapmıştır.» diyerek bakan da 
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gelip burada konuşursa, işte bu çok ayıp ve perişan 
edici bir tasarruf olur. Çünkü, bugün bir kimse öl
dürülüyor, bakan kalkıyor; «Yakalanmıştır.» diyor. 
Ya muşta yakalanmıştır ya silâh yakalanmıştır ve
ya benzeri; ama o olayın, ya aslî faili veyahut da 
fer'an medhaldarı değildir. O olay tamamıyle faili 
meçhul kalmıştır. İşte Türkiye'de adalet, Adalet 
Bakanının, Dahiliye Bakanm vesayeti altına girdiği 
süreden beri bu böyledir, böyle devam eder; her 
zaman da bu böyle olmuştur. 

Bu nedenle az gelişmiş ülke olmakla beraber bu 
konularda sıkstk genel affa taraftarım. Bozuk ada
let düzeni düzeltilinceye kadar taraftarım. Bu ne
denle buna da oy vermek taraftarıyım. 

Lâle Oraloğlu gibi, gün ekmeğine muhtaç bin
lerce vatandaş hapishanededir, gün ekmeğine muh
taçtır, Lâle Oraloğlu hiç olmazsa bir aydın olarak 
röportaj yapmıştır, bir gazetede neşretmiştir, ceza
sını çekmiştir, çıkmıştır, manevî yönden menfaati 
vardır, sabıkasının silinmesi bakımından; ama 
maddî yönden de eziyet çeken Türk Ordusunun 
Mehmctlerinin kardeşi, bacısı, karısı bu yönden 
suçlanmaktadır. Ölüme giderse onlar gider, Ata
türk, Kuva-yı Milliye ile Anadoluya gittiği zaman 
onlardan kuvvet aldı; ama İstanbul hanedanların
dan kaçtı. Maalesef bugünkü ortam da aynı du
ruma gelmiştir, Ankara da Vahdettin devri gibi dal
kavuklarla dolmuştur. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Saym Tuna söz mü istiyorsunuz? Buyurun efen

dim. Sayın Tuna, bu arada Sayın Ucuzal'm sualini 
de lütfedip cevaplarsanız. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Olur efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konuşmacı arkadaşlarımızla Komisyon aynı 

neticede birleşmekle beraber, bakış açılarımız ba
kımından büyük fark olduğunu ifade etmek isterim. 
Anayasamız kuvvetleri ayırmış arkadaşlar; Yasama 
Organı, Yargı Organı ve İcra Organı var. Burada 
adliyeden bir karar çıkmış, katileşmiş, Mecliste ay
rı bir tasarrufla bir af kanunu gelmiş. 

Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adliyenin murakıbı değildir. Onun 
fonksiyonu ayrıdır, Yasama Organının fonksiyonu 
ayrıdır. O cezayı vermiş, ceza katileşmiş. Bizim onu 
nerede hata etti, neresi hatalıdır, sava mı iyi yap-

j ti, hâkim mi iyi yaptı, tebligat mı iyi oldu, iyi ol-
I madı mı, adaletsizlik var mı? 

Muhterem arkadaşlar, bunların Yasama Orga-
j nının tetkikatı dışında kalması lâzım gelen mevzu

lar olduğuna kaniyim. Bizim Komisyonumuz da 
I hadiseye bu açıdan bakmıştır; ama Meclisin nesi 

var? Millî atıfeti tecelli ettirme hakkı var. 
Bu itibarla, bakış kısmına temas etmek istiyo

rum: Komisyon olarak adliyeden sâdır olan ve Ana-
1 yasanın 132 nci maddesinin teminatında bulunan ka

rar doğrudur, katileşmiştir, vacib-ül infaz bir karar 
mevcuttur. Bu karar hatalı verildi. Hayır arkadaşlar, 

I biz o kısma iştirak etmiyoruz. Adliyenin vermiş ol-
| duğu karar doğrudur, isabetilidir, Yasama Orgamn-
I da bu münakaşa edilemez; ama suçun işleniş şekli, 

arkadaşlarımız buna temas ettiler. 
Hakikaten hüsnüniyet sahibi, namuslu kimselerin 

I de böyle bir akıbetle karşılaşma imkânının olması ve 
halka mal olmuş bir sanatkârın böyle bir suçtan do-

I layı mahkûm edilmesi, mahkûm edilmesindeki hak
sızlık değil; fakat millî atıfete lâyık görülmesi bakı-

I mından bu af teklifi kabul edilmiştir. 

I Tekrar hülâsa edersem; arkadaşlar, bu müessese-
j lerin ana bünyesiyle ilgili görüşler, adlî cihazdan çık

mış bir karar var. Derecattan geçmemiş; ama Ada
let Bakanlığı yazılı emir yoluyla başvurmuş, Temyiz
den bu suretle geçmiş bir karar var, bu karara hepi
mizin saygı göstermesi lâzım. Esasen bu karar Ana-

j yasanın 132 nci maddesinin teminatı altındadır. 

I Şimdi bunu tebarüz ettirmek istedim, fakat di
ğer bütün konuşmacı arkadaşlarımız af aleyhinde 

I bulunmadılar, afta birleşiyoruz; fakat Komisyonu-
I muzun bakışı bu şekildedir bunu arz etmek istedim. 

Sonra Sayın arkadaşım Ömer Ucuzaî, «Başlığı 
I ile hüküm arasında fark var.» dediler. Komisyon ola

rak buna iştirak ediyoruz ve Sayın Başkanımdan baş
lığın metne muvazi olarak, «Lâle Oraloğlu'nun ka
çakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın.» buraya ka
dar tamam 

«..Bütün hukukî neticeleriyle» yani, «İnzibatî ve ce
zaî» bütün o kelimeleri kaldırıyoruz.. «..Cezanın bü
tün hukukî neticeleriyle affına dair kanun teklifi..» 

I şeklinde başlığın düzeltilmesini rica ediyoruz. Çün
kü, alt taraftaki hüküm zaten yukarıdaki başlığa uya
caktır. 

Bu itibarla, Sayın Ömer Ucuzal'ın teklif ettiği 
itiraz doğrudur; başlıkla hüküm fıkrasının birbirine 
uyması için bu değişikliği kabul ediyoruz, bu şekilde 

j oylanmasını rica ediyorum. 
I 
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BAŞKAN — Efendim, yazılı olarak veriyor mu
sunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Yazılı da verelim efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız; 
«Bu bir şahsa ait af kanunudur, sadece Lâle Oraloğ-
lu ile ilgili af kanunudur, aynı şekilde mahkûm ol
muş bir hayli arkadaşları var» dediler. Komisyonu
muz hakikaten bu mevzuu üzüntü ile müşahade et
mektedir; fakat Komisyonun eline gelen Lâle Oral-
oğlu'nun affıdır, buna başkalarını ithal etmek im
kânı yoktur. Yalnız şunu arz edeyim; Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan geçmiş, Umumi 
Heyete gelmiş 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta
kibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine, Bazı Fıkraların Kaldırılmasına ve Bazı Fık
ralar Eklenmesine Dair bir Kanun teklifi vardır, 
Millet Meclisi gündemindedir. Bu değişiklik olduğu 
takdirde, bazı suçların suçluluk mahiyeti kalktığı için 
umumî af şeklinde tesir yapması mümkündür. 

Esasen Millet Meclisi Umumî Heyeti de Lâle 
Oraloğlu'nun affına taraftar olmadığı için reddet
memiş; böyle bir kanun geldiği için, böyle bir ka
nun olduğu için bundan dolayı reddetmişi fakat Ko
misyonumuzda o kanun ne zaman konuşulacak, ne 
zaman gelecek bunu bilmemize imkân yok. Bu iti
barla ret tarafına gitmedik, biz gelen kararın aksine, 
Millet Meclisi Umumî Heyetinden çıkan kararın ak
sine af teklifini kabul ettik. Takdirlerinize ve tasvip
lerinize saygılarımızla arz ediyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Tuna, bir şey sorabilir miyiz efendim, mü

saade buyurur musunuz? 
Siz başlığı şöyle mi düzeltmek istiyorsunuz? Şim

di, metinde, 1 nci maddede; «Emine Lâle Oraloğlu' 
nun cezası bütün hukukî neticeleri ile birlikte affedil
miştir.» diyor. Yani, biz başlığı şöyle teklif etmiş sa
yabilir miyiz sizi: «Emine Lâle Oraloğlu'nun kaçak
çılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın bütün hukukî ne
ticeleriyle affına dair Kanun teklifi» tamam mı? Bu
nu bu şekilde yazılı olarak lütfederseniz. 

Efendim, Kanun teklifinin tümü üzerinde söz is
teyen başka sayın üye var mı.. Yok. Kanun teklifi
nin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye olmadığına 
göre, Kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

20 , 1 . 1977 O : 1 

Lâle Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptı
rıldığı Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleri 
ile Affına Dair Kanun teklifi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, başlığın; «Emine Lâ
le Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı ce
zanın bütün hukukî neticeleriyle affına dair Kanun 
teklifi» olarak değiştirilmesi Komisyon tarafından 
teklif edilmiştir. Teklifin lehinde ve aleyhinde görüş
mek isteyen var mı efendim?.. Yok. Olmadığına gö
re, Komisyonun değişiklik teklifini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Değişik
lik teklifi kabul edilmiştir. 

Madde 1. — İstimal ve istihlâk kaçakçılığından 
Ağrı Sulh Ceza Mahkemesinin 7 Kasım 1974 tarihli ve 
Esas 1974/779; Karar 1974/1201 sayılı kesinleşmiş 
hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1 314 lira 60 kuruş 
tazmini nitelikte hafif para cezasına mahkûm edilen, 
Ahmet Lebib kızı 15 Ağustos 1339 doğumlu İstan
bul ili Feriköy Mahallesi Baruthane sokak hane 115, 
cilt 64, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı Emine Lâle Oral
oğlu'nun cezası, bütün hukukî neticeleri ile birlikte 
affedilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?..» Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden-
lek... Kabul c.tineycnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürür
lüğe şher. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?... Yok. 

2 ııcı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde/3. — Bu Kanunu, Adalet ve İçişleri ba-
kanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 neti madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?,.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde oylarının rengini 
belirtmek için lehte ve aleyhte birer kişiye söz ver
mek imkânımız vardır. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş bu konuda söz iste
miştir, buyurunuz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; 

Senatomuza gelen ve görüşülen af teklifi, aslında 
memleketin kanayan bir yarasının bir kenarına bizi 

] temas eia'rir ve bu yarayı daha da kanatır, 
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Bir vatandaşın affedilmesi, aslında bu yaranın ne 
kadar büyük, ne kadar önemli olduğunu bir kere da
ha bu kürsüye getirmek bakımından önemlidir, on
dan öteye bir önemi yoktur. 

Aym biçimde yargılama yöntemiyle aynı biçimde 
tutuklanarak, aynı biçimde cezalandırılan, hapse so
kulan binlerce kişi vardır. Uygulamadan gelen bütün 
arkadaşlarımız; bunu bilirler ve o kişilerin hepsi, as
lında Saym Oraloğlu kadar affa müstahaktıriar. 

Adli hata mıdır, adalet işleyişinin bu alandaki 
çarpıklığı mıdır, 1918 saydı Yasanın gereksinmeleri 
karşîlayamamasından mıdır, onu bilemem. Onları 
tartışmak gerekir; ama şunu bilmekte yarar var ki, 
istihlâk kaçakçısıdır diye, istimal kaçakçısıdır diye 
binlerce kişi mahkûm edilir, hapishanelerdedirler ve 
hepsi bu derece haklıdırlar. 

Görülmemiştir ki, gemi ile sigara getiren, gemi ile 
kaçakçılık yapan insan mahkûm edilsin. Daima beş 
paket sigara satan adam mahkûm edilir ya da ufak 
bir maddeyi kullanan ya da taşıyan mahkûm edilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu teklifin şahsen benim için anlamı şudur : Bu 

maddelerle şanının 1918 sayılı Yasanın 25 nci mad
desiyle ve ona benzer maddelerle mahkûm ediîen bin
lerce insan Lâle Oraloğlu gibi affa lâyıktırlar. Bunun 
arkasından onların da affı gelecektir, onların da du
rumu düşünülecektir. Bu bakımdan umut verici bir 
ışıktır. Bundan öte de bir anlamı olmaması gerekir. 

Bu düşüncelerle geride kalan ve aynı biçimde 
yanlışlıklar, çarpıklıklar içinde hükiimlendirilip hapis

hanelerde bugün cezasını çekmekte olan insanları da 
hatırlamanızı diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN -— Efendim, başka söz isteyen sayın 

üye var mı?... Yok. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu üyelerinden 
bazı arkadaşlarımız, Millet Meclisi Genel Kurulun
da kanun teklifi reddedilmiş, Yüce Senatoda işarı oy
la kabul edilmiş olması hasebiyle Millet Meclisinde 
tekrar müzakere edileceği için, Millet Meclisindeki 
müzakerelerde Cumhuriyet Senatosunda hangi nisa-
bıyîe kabul edilmişse, aynı nisabıyle kabulü veya red
di söz konusu olduğundan teklifin ayrıca açık oyla
maya sunulmasını talep etmiş bulunmaktadırlar. Di
vanda bunun müzakeresini yaptık ve teklifi yerinde 
bularak açık oylamasının yapılmasını kararlaştırdık. 
Teklifin aynca açık oylaması yapılacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, Kanun 
teklifi kabul edilmiştir. Yalnız Millet Meclisini bağ
lamak için açık oylaması yapılacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim, teklif kabul edilraiş-
tir. Ancak, Millet Meclîsinde Senatomuzdaki nisap 
gözöııünde bulundurularak bir netice almak mümkün 
olduğundan açık oylaması yapılacaktır. 

Açık oylama, küreler dolaştırılmak ve bilâhara 
kürsüye konmak suretiyle yapılacaktır. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE\TEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay alîgeçidi ve çarşı yapımı inşaat ly-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, araştırma önergelerinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Saym Köker?... Yoklar. 
Hükümet temsilcisi?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sullarihamam'da 
vuku bulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Saym Yiğit Köker?„, 
Hükümet yetkilileri?,.. Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

Yoklar. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?... Yoklar. 
Saym Hükümet yetkilileri?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
9. -— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Saym Çelebi?.. Buradalar. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Hükümetin bulunduğu bir birleşimde görü
şülmesini arzu ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çeiebi Hükümeti bekleyecek
lerini beyan ettiler. Bu sebeple önergenin görüşülme
si ertelenmiştir. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli aîdan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

BAŞKAN — Sayın Afeday, bir araştırma önerge
nizin görüşülmesine sıra geldi. Görüşülmesini talep 
ediyorsanız, görüşülsün; Hükümeti beklemek isliyor
sanız beklensin?... 

SÎRRÎ ATALAY (Kars) — Çok bekledik, gel
mediler. Görüşülsün efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, önerge gayet uzundur, onun için Divan 

Üyesi arkadaşımızın... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Okunmasın Sayın 

Başkan, daha önce okundu. 
BAŞKAM — Efendim, müsaade buyurun; üç ay 

önce okunmuş. 
SIRRI ATAIAY (Kars) — Sayın üyelere ben 

eziyet çektirmek istemiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
SÎRRÎ ATALAY (Kars) — Bir saat sürecek Sa

yın Başkan, kimse dinlemez. 
BAŞKAN — Çabuk okurlar efendim. 
Kâtibin oturduğu yerden okuması hususunu oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

SÎRRÎ ATALAY (Kars) — Sadece sonuç kısmı 
okunsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Araştırma ö n c e s i 
daha evvel okunmuş idi. Çok kısa brr zaman ge;xr"';-
tlr. Y'alnız, sonuç kısmının okunuş-) okunmaması hu
susumla Yüce Genci Kurulun oyuna baş vuruyorum. 
Yalnız sonuç kısnıımn okunmasmı kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Araştırma önergesinin sonuç kısmım okutuyorum 
efendim. 

9. Temel atma törenleri sosyal bayatımıza yeni 
bir «güldürü» türü getirmiştir. Devlet anlayışı ve hiz
met ediş ölçüleri açısmdan farklılık, politikacılar ara
sında bulunabilir; ne. var ki, hizmet bir güldürü türü 
şekline döndürülemez. Araştırma sırasında temel at
ma törenlerinin neden olaylar yaratüğınn.1 kaynağı is
raf ve yolsuzluklarla bir arada saptanabilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırması, Barbakan Yar
dımcısı Erbakan'm bir ilçe kalkma ç"rkin suç isnadı
nın iftira ve hakaretlerinin, kamu g;Jrev!i!cF-n"n teh
dit edilişi, yandaş ve akıncî'ann;n baîka îıarekciîeri 
yetki ve hakları olmadan Devlet idaresinin b'r kssuu 
yetkilerine el koymaları, Devlet haber yayın araçla
rında vatandaşın özgürlük ve insan haklarını hedef 

alan husumet toplayıcı isnat ve iftiraları söğme şek
linde yaymaları, itaat ve biat ettiremedikleri insan
lardan (öç) alma ilkelliği ile müfettişler seferberliği 
sayesinde hürriyetler üzerinde karar aldırmalar ve bir 
ilçede 24 saatten çok sıkı yönetim kurallarından da, 
(sıkı) faşist usullerinden de öteye «yönetim» usulleri 
uygulaması bir dizi olay olarak büyük oyunun mağ-
rifei'lâ girişim ve teşebbüsleri mutlaka ve açıkça araş
tırma konusu edilmeli ve toplanan belgeler kamuoyu
na açıklanmalı tüm ayrıntılanyle Erbakan'ın talihsiz 
beyanatı «acı şüphe» nin oluştuğu isnatlarıyle ortaya 
çıkarılmalıdır. 

Araştırmanın 11 üyelik bir komisyon tarafından 
en geç iki ay içinde sonuçlandırılmasını ve komisyo
nun Ankara dışında da araştırma yapabilmesini say-
gıyle talep ederim. 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay; 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato

sunun sayın üyeleri; 
Uzun bir zamandan sonra Araştırma Önergesinin 

işleme tabi tutulması konusu bugünkü Birleşimde 
gerçekleştirilmişe benziyor. Hükümet, Meclislerin 
denetim görevlerini yerine getirmesinden kaçmakta
dır. Zaten, hukuk yönünden bugün Türkiye'de, hu
kuka uygun, halkın iradesiyle bağdaşır bir hükümet 
yoktur. Bir hükümet buhranı içinde bulunan ülke
mizde, Hükümetin Meclislerde denetimin işlemesine 
yardımcı olması elbette ki söz konusu olmaz. 

Bir hükümet ki, Meclislerde yıllardan beri, ku
rulduğu tarihten beri yasama d metinlinin işlemesine 
yardımcı olmaz ve yasama denetiminin yerine geti
rilmesini sağlamaz ise, Anayasa çizgisinin çok öte
sine taşmış demektir. Anayasayı bir kenara itmiş 
bir siyasî kadrodan yarar bağı ile ayakta kalabilen 
zıt kardeşlerin meydana getirdiği, beffi menfaatlerin 
birleştirdiği bir siyasî yağma ortaklığından başka bir 
şey değil bugünkü Hükümet Yasama denetimini 
işletmeyen bu siyasî kadroya bir başka ad takıta-
maz. 

Ülkeyi seçime götürebilecek niteliğe sahip olma
sını dilediğimiz bugünkü siyasî iktidarın, memleke
ti hiç olmazsa beSi bir vade için gözükmekte olan 
seçimlere selametle götürmenin vicdan rahatlığını 
duyması lâzım; bunu da duymamaktadır. Bir so
rumluluk alm?ş oîan bu Hükümet, Yasama Organ
larında denetimi işletebilmeğidir. 
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Hep beraber görelim; kurulduğu tarihten bugüne 
kadar hangi araştırma önergesinin, İçtüzüğün 135'nci 
maddesinde gösterilen, «Önerge sahibi konuşur, 
hükümet görüşünü belirtir.» Bağlayıcı hükmünü 
bugünkü Hükümet yerine getirebilmiştir? Hükü
met, hiçbir araştırma önergesi üzerinde, Yasama 
Organı önüne gelerek fikrini söyleyememiştir. Fik
reni söylemekten kaçan; ama öte yanda lâf ebeliği
nin (Yeryüzünün bütün ülkelerinde; Nijerya dahiL 
Habeşistan dahil) rekorunu kıran bu Hükümetin, 
gerçekten yürekler acısı durumunu ibretle müşahe
de etmemek mümkün değildir. 

Bu Hükümet adına, hukuk adına ıstırap çeki
yoruz. Yasama denetimisin yerine getirilmesinde 
görevini yerine getirmeyen bir Hükümete ne ad ta
kalım, kendisine nasıl hitap edelim, ise diyelim ve 
araştırma önergemiz için burada şimdi ne söyleye
lim?.. Yok olan bir Hükümet İçin neyi isteyelim, 
neyi talep edelim?.. 

Sayın Başkan, beni biîmem mazur görebilecek 
misiniz; ne diyeyim, neyi işletebilelim, neyi söy-
leyebiüeSim?. Önergemizde uzun boylu İzah ettiğimiz 
konularda, karşımızda oinıcyan bir Hükümet için 
neleri ifade edelim?.. Hükümet çıksın, araştırma' öner
gemiz için görüşünü ifade etsin ve Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri de oylarım iki tarafı dinle
yerek kullanabilsinler... 

Günlerden beri, a r a ^ n n a önergeleri için Başkan
lık Divanının mecbur eiarsk aldığı bir karara; «Hü
kümet bulunmadığı takdirde de işler.» hükmüne 
uygun olarak hareket edilmektedir; ansa İçtüzük 
sarili, Anayasanın 89 nen maddesi sarih. «Araş
tırma önergesini verenlerden (imza sahiplerinden) 
biri veyahut yetki verdiği arkadaşlarından biri ko
nuşur; Hükümet dinlendikten sonra araştırma öner
gesi oyîamr.» bağlayıcı hükmü yerine getirilmiyor. 

Salonda mevcut olmayan, ülkede mevcut olma
yan; ama yararda, lâf ebeliğinde, propagandada ve 
dünyayı aldatmada eşi bulunmayan, rekoru kırılma
yan bir Hükümetin arkasından ben ne söyleyebi'e-
yim?.. Burada mevcut olmayan bir Hükümete acı
rım, burada mevcut olmayan bir Hükümet için ağır 
şeyler söyleyemem, gerçekleri İfade edemem. 

Sayın Başkan; 
Bu bakımdan konuya girmiyorum, çünkü Hü

kümet mevcut değildir; ama izin verin, araştırıca 
önergesi mevcut olmayan Hükümetin gıyabında oy
lansın, Talihsiz Cumhuriyet Senatörünün; talihsiz 
diyorum, bu üüke böyle bir Hükümete lâyık değil

dir. Bu ü3ke, gerçekten hukuka bağlı, hukuka say
gılı, yasama organına saygılı hükümetlere lâyık bir 
üikedir; ama en büyük talihsizlik, böylesine bir Hü
kümetle karşı karşıya bulunuyoruz. 

Önümüzdeki seçimlerde elbette bu Millet kendi
sine lâyık, Parlamentoya lâyık bir hükümeti seçme
sini bilecektir. Bu umutla, «Vuslat başka bir ba
hara, önümüzdeki Ekime» diye, içimize sindirmeye 
çskearali ve bu umudu gerçekleştirmenin tesellisi 
ile Say m Başkan konuya girmeyeceğim; çünkü Hü-
rnet mevcut değildir. Bu bakımdan araşturmıa öner
gesini kabul buyurun, hiç olmazsa bir şekli yerine 
getirmiş olalım. 

Saygılarla Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Atalay. 
Hükümet adına konuşacak bir yetkili?.. Yok. 
Sayın Aiafay'm araştırma önergeîerindeki husus

ları araştırmak üzere bir komisyon kurulması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.*. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kondisyonun 11 kişiden oluşması hususu ayrıca 
i önergede de teklif edilmiştir. Aksine bir tekKf var 
] mıdır efendim?.. Olmadığına göre, komisyonun 11 
| kişiden oıuşması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediîmiş-

I Önergede ayrıca, komisyonun en geç iki ay içe-
i risinde görev yapması hususu da önerilmiş ise de, 
| bii hususu oylamaya lüzum görmüyoruz. Zira, 
I İçtüzüğümüzün 136 ncı maddesinde bu süre iki ay 
I olarak tespit edilmiştir. 

j Ayrıca önergede, Komisyonun Ankara dışında 
faaliyette bulunabilmesi hususu da teklif edilmiştir. 

| Komisyona ileride çalışanların da sürat kazandırmak, 
] meseleleri daha etraflıca tetkik ve tahkik edebil-
1 

I meşini temin etmek açısından... 

| ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim özür 
! dilerim, komisyon ihtiyaç duyarsa teklifi getirebi-

i BAŞKAN — Efendim, ihtiyaç duyarsa bu ka-
ı 
ı rara istinaden hareket edebilir, ayriyeten getırme-
; lerine lüzum kalmaz. 
j 
I Komisyonun Ankara dışında da görev yapahdlme-
\ si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
| Kabıı! etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i 11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın-

] da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

e « 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'de otoriteyi kasıtlı olarak devretmenin 

yarattığı bunalım ortamı Devleti temelinden sarsmak
tadır. Bu ortamda geliştirilen çatışmaların tartış
ması yapılırken, sömürü düzeni tüm hızı iîe sürdü
rülüyor. 

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

Lâyikîik hiçbir dönemde bu kadar ağır darbe 
yememiştir. İrtica ve soygun hiçbir dönemde bu 
kadar yaşamın anaunsurkm haline gelmemiştir, özel
likle inşaatı sürdürülen büyük teslislerde yapılan yol
suzluklar ve partizanlıktan başka işçi kıyımma da 
hiçbir dönemde bu kadar hız verilmemiştir. 

Afşin - Elbistan Termik Santralinin sürdürülen 
inşaatında tezgâhlanan oyun, bunun en belirgin ör
neğidir. Bu işyerine işçi ahım çevredeki M. C. yan
lısı ağaların ve partizanların denetimi alandadır. 
DİSK'e kayıtlı işçilerle, en azından ahnteri ile ge
çimini sağlamaktan öteye düşüncesi olmayan işçilere 
yapılan baskı çekilmez hale gelmiştir. Kiralık silâh
lılarla baskınlar yapıldığı dahi görülmüştür. 

Jşçi kesimindeki huzursuzluk, tüm bölgeyi tedir
gin etmekte, çevreyi etkileyecek, örneğin; Elbistan 
olayları gibi olayların tezgahlanmakta olduğu izîe-
mini vermektedir. 
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hin silâhlıdan söz edenlerin bk araya gelmeleri rast
lantı sonucu değildir. Yatırımların hangi amaçlarla 
kuüüamîdığı, ülke ekonomisinin nereye götürülmek 
istendiği, bu işyerinde yapılacak araştırma ile daha 
iyi aiîlaşalacakiır. 

Ysikarda açıklanan nedenlerle konuyla ilgili bir 
Senato Araştırması açılması için gereğini arz eder, 
süygiisr sunarım. 

28 . 7 . 1976 
Adana Senatörü 

Hayri Öner 

BAŞKAM — Buyurun, sayın Öner. 
IÎAYIÜ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, değer

li üyeler; 

C'ğrerslîn yarn:ı kişini;-1, o öğrenim kurumunda öğ-
..Tjjiğî ile gdceektc seyrin düzenine engel olacağı 

yükümle bir kam uyanır, öğrenim kurumları işgal 
eJilir, SStma bir diyeceğina yok. Ağa, soygun düzenine 
ksrşidır. Aslında mümkün değil; ama onun etrafın
daki gücü ile soygun düzenim engelleyeceği gözönii-
/:e aiuîir, onun için gerek"] işlem yapılır; hatta soy-
"]u.~ı diizenmln cşîdyalan orsa evinde vururlar; buna 
-k'j.T- erer, Yaâmz, alın teri ile çoluğunu, çocuğunu 
^.:e"c::di"üiL:kkn öîe h'ç bir niye'] ve gücü oîmayan 
.̂i'jlız'in, as!ii:ya alın terinin karşılığı tan? olarak veril-

::ıe;îiği îşyerinrie; «Falan grapa mensuptur, filan sen-
TicsyR knyri;;-jır» diye işinden erinmesinde, baskı ya-
••':??;.ı:;r3-ina, caıiiüa kıyıhnasına bir türlü benim aküun 

Be/?, araştırıra önergesinde, maliyet yönünde de 
":i:n:iek::iiîî baş:ra be?â olacak bu konunun esasları-
""•ı rrlinıkün olduğu ka;"!ar detaylı olarak arz etlim. 
îîusün, Elblsfcîi - Afşin Termik Santralinde çahşan 
'«çîk-rin % 50':~', 2 yıl içerimde yer değiştirmiştir. 
Vnya ge»~rlş, işçi G^-'ak yerleşmiş geçimini kazan

mak, çoluğuıuı, çccuğanu geçindirmek için o işyerine 
~orm'ş kişi'criîi % 50'ei fciı-den edilmiş. devamlı neri-
'"©:IIk siŝ emM bir değiştirme esası uygulanmaktadır. 

Beş, bu Senato kürsüsünde arz ediyorum; araştır
ma komisyonu karulop, yerinde olay incelendiğinde 
"'İke Senatoya sumdan raporda da bunlar mutlaka 
7?:'îirOecektif; şimdiden arz ediyorum. 

Orn.'n işçi zlı-m b-iirli maflrabaz-ann doğrudan 
l e^uyn deneiirrt/î'e terk ediüırJştir. Orada işçi, ön-
ee:'cn a!şnsa peşin • rüşvetlerle alevli kaydediliyor. 
Belirli bir partiye mensap olacak, gidecek 200 lira 
verecek, önce o partiye kaydım yaptıracak... Bunun 
Türk tarihinde, Türk politika tarihinde eşi görühne-

Tarafsız, görevini bilen dürüst amir ve memur
lar, çeşitli nedenlerle işyerinden uzaklaştırılmakla ve 
kendilerinden yana istenen ölçüde hareket edebile
cek kişilerle kadro donatılmaktadır. Örneğin: Te
sis Grup Yardımcısı, işçi alımlarında Komisyon 
Başkam, Tesis Grup Müdürü bu nedenlerle görev
lerinden alınmış ve idarede çalışan DİSK'e kayıtlı 
işçiler üzerimdeki baskı yoğunlaştırılmıştır. 

İşyerindeki bu tutum ve davranışlar, şimdiden 
tesâsin teslimi süresini iki yıl geciktirmiş durumda
dır. Bunun maSiyete etkisi, en az °/0 50 oranında 
artacaktır. Aslında amaç da budur. Her köşe ba
şında bir milyoner türetmenin bu yollarla gerçek-
leştirOdîği yıllardan beri bilinen bir gerçektir. 10 
yıl önce 200 bin silâhlıdan söz edenlerle bugün 300 

BAŞKAN — Sayın Öner?.. Buradalar. Hükümet 
yetkilisi?.. Yoklar. Sayın Öner görüşülmesini isti
yor musunuz efendim?.. 

HAYRt ÖNER (Adana) — Görüşülmesini isti
yorum. Çünkü, gerekli işlem yapılsın. Hükümeti 
görmedik ki zaten... 

BAŞKAN — Buyurunuz, önerge okunsun. 
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mistir. Önce, belirli bir partiye, belirli bir ücret ve
rerek kaydedilecek, (Aynen, İskenderun Demir - Çe
likte işçilere uygulanan gibi) yani belirli işçi sânısar-
iariîîa gidecek; o işçi simsarı belirli bir partinin üye
sidir, o işçiden 200 liradan 400 liraya kadar belirli 
bir ücreti alacak, kendi partisine götürecek, onu kay
dedecek. Ondan sonra da yine o patrona belirli bir 
rüşvet verecek, o işyerinin işçi alım komisyon baş-
ksnlığma gidecek, o rüşveti verdikten sonra da o iş 
yerine girecek... 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuda, gerek İskenderun Demir - Çelik Fab

rikasına alman işçilerin, gerekse Afşin - Elbistan 
Termik Santraline alınan işçilerin sırtından yüzbinler, 
milyonlar vurulmuştur. Eğer işleyen bir yaranın ana 
esası öğrenilmek isteniyorsa, eğer burada dönen oyun 
öğrenilmek ve Yüce Senatoya arz edilmek isteniyor
sa, bu Komisyonun mutlaka kurulması ve gerekli İş
lemi yapması gerekir. 

Hukuk esasına dayalı bir Hükümet yok, parmak 
esasıma dayalı bir hükümet vardır; onun için bu hükü
metten ben bir şey beklemiyorum. 

ÖMER -UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
«Parmak» nıeyi ifade ediyor? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, konuşu
yorlar. 

HAYRt ÖNER (Devamla) — Ben bir yıldan beri 
bu Parlamentonun üyesiyim, hiç bir hususta hükü
metin gelip burada bir araştırma önergesi okunduğu 
sırada hazır bulunduğunu ve fikrini serdettiğmi gör
medim. 

Denetimden, Meclisi pazar haline getirerek kur
tulan bir kişinin başında bulunduğu Hükümetten 
başka bir şey beklemiyorum. 

Araştırına önergesinin kabulünü arz eder, saygı
lar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Öner. 
Hükümet adına izahat verecek bir üye?.. Yok. 
Sayın Hayrı Öner'in araştırma önergelerindeki hu

susları tespit ve tahkik etmek üzere bir araştırma ko
misyonu kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediîmişdr. 
(C. H. P. sıralarından, «Komisyon 11 kişiden kurul
sun» sesleri) 

Komisyonun 11 kişiden kurulması teklif edilmek
tedir. Başka teklif olmadığına göre, komisyonun 11 
kişiden oluşması hususunu oylarınıza suçluyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra-
I hım Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 
I bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır-
I ması isteyen önergesi. (10/58) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Öztürk?.. Burada
lar. 

Hükümet adına yetkili bir kişi?.. Yoklar. 
I Efeadim, görüşülmesini arzu buyuruyor musunuz? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Görüşülsün 
I efendim. 
I BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Özü : Eğitim enstitüleri giriş sınavları ve bu ku

rumların durumları hakkında Senato Araştırması. 
I 1976 - 1977 öğretim yık eğitim enstitüleri giriş sı-
I navlannda Ülkü Ocaklı ve M. H. P. yanlısı öğren-
I çilerin kazandırıldıktan yolunda yoğunlaşan ve Cum-
I îıurbaşkanhğı makamına ulaştırılan şikâyetler üzeri-
I ne, konuya Sayın Cumhurbaşkanının eî koyduğu, Baş

bakandan bu meselenin incelenerek sonucun bildiril-
I raesi istendiği, Cumhurbaşkanına ulaştırılan ve Baş

bakanlığa gönderilen yazıya eklenen fotokopide, ens
titülere giriş sınavlarında (Dokuz ışik doktrini nedir, 

I Türkeş'in hanımîanmn isimleri nedir, en büyük ön
der kimdir, Ü'kü Ocaklarına gidiyor musunuz, oku-
duğunuz gazete nedir, Nâzım Hikmet millî bir şair 

I inidir, öğ!e namazı kaç rekâttır, millet ile halk ara
sında fark nedir?) gibi soruların sorulduğu yer almış
tır. 

j Sayın Cumhurbaşkanının konuya gösterdiği du
yarlılık sonucu; Millî Eğitim Bakan; imtihan komis-

I yonlannm 29 . 5 . 1970 tarih ve 18552 sayılı Eğitim 
i Enstitüleri Yönetmeliğinin 15 nci maddesine göre ku-
1 ruimadiğım belirterek, yapılan imtihanların iptal edil

diğini ve yeniden imtihan yapılacağını kamuoyuna 
açıklamıştır. Sayın Başkan; gerekçe olarak sorulan 
soruların niteliğini değil, komisyonların kanunsuz bi
çimde kurulduğunu göstermiştir. 

Bandan sonraki olaylar dizisini Türk kamuoyu 
büyük bir dikkat ve üzüntü içinde izlemiştir. Hepimi
zin bildiği gibi, en büyük tepki M. H, P. lideri Tür-
keş'ten ve M. H. P. Başkanlık Divanından gelmiş «Bu 
kararın hukuka aykırı ve Hükümetin haysiyetini kı
rıcı nitelikte olduğu, aşın soia boyun eğen, sorumsuz, 

j tehlikeli ve partizanca bir mahiyet taşıdsğs» belirtile
rek, Millî Eğitim Bakanının istifası gerektiği ileri sü
rülmüştür. Türkeş ve Erkovan, 11 Kasını 1976'da ya-

\ pıîan Bakanlar Kurulu toplantısına katılmamışlar, bu-
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na paralel olarak eğitim enstitülerinde «Komando» 
ismi verilen M. H. P. Ii gençler büyük olaylar çıkar
mışlardır. 

Başta C. H. P. Genel Başkanı olmak üzere, diğer 
siyasal parti yöneticileri ve meslek kuruluşları eğitim 
enstitüleri giriş sınavları konusunda çok ağır ve etkili 
demeçler vermişler ve bunun özgür düşünceyi yasak
lama ve militan yaratma girişimi olduğunu belirtmiş
lerdir. 

Bu olaylar dizisi içinde, Millî Eğitim Bakam; im
tihanların iptali nedeniyle enstitülerin birinci sınıfla
rında derslere ara verildiğini ve imtihanların yenilene
ceğini valiliklere ve enstitü müdürlüklerine resmen 
büdiımişse de, başta Öğretmen Okulları Genel Mü
dürü Ayvaz Gökdemir olmak üzere, pek çok enstitü 
müdürü ve bu emre uymayacaklarını bildirmişlerdir. 

Gazete sütunlarına yansıyan Baltan - Genel Mü
dür çatışması, Devlet otoritesi yöniinden çok ilginç 
ve ibret verici boyutlara ulaşmış ve Devletin gelenek
lerini sarsmıştır. Bu hal, Millî Eğitim Bakanlığının il
gili Bakandan daha etkili çağ dışı kafalar tarafından 
yöneltildiğini ortaya koymuştur. Böyle bir tartışma 
sonucunda; bakanı tehdit eden bir genel müdürün 
görevden alınması beklenirken, Sayın Bakanm boyun 
eğdiğini ve Ayvaz Gökdemir isimli çağ dışı bir kafa
ya eğitim enstitülerini ödün olarak verdiğini görmek, 
tüm Atatürkçüleri ve uygar düşünceye inanan herkesi 
derinden yaralamıştır. 

Şimdi, Sayın Bakanla Genel Müdür arasında ya
pılan bir anlaşma sonucu imtihanlar yenilenmiştir. 
Bu imtihanlar 18552 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak 
yürütülmüş müdür, yazıh ve sözlü sınavlarda somlar 
sualler nelerdir, imtihan komisyonlarında kimler yer 
almıştır, ilk ve şimdi yapılan sınavlarda kimler ka
zanmıştır, eğitim enstitülerini kimler yönetmektedir, 
bu kurumlarda bugün uygulanan eğitim kendi mev
zuatına ve Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak 
yapılmakta mıdır? İşte, bütün bunları saptamak, ka
muoyuna duyurmak ve gereğini yapmak üzere, Ana
yasanın 88 nci maddesine göre bir Senato Araştır
masına gerek vardır. 

Bu amaçla, eğitim enstitülerinde yapılan sınavlar 
ve bu enstitülerin durum ve tutumlarını saptamak 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Se
nato Araştırması yapılmasını saygılarımla rica ede
rim. 23 . 1 1 .1976 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Efendim, kür

süden görüşmeye lüzum görmüyorum, önergem ye
terli biçimde açıktır. Güncel bir konudur, Türk ka
muoyunu günlerden beri işgal etmektedir ve bir süre 
daha işgal etmek istidadmdadır. O itibarla, Yüce Se
nato bu konuda bir araştırma açarsa, gerçekler ta
mamen ortaya çıkacaktır, bu hususu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler, Sayın Öztürk görüşmesine lüzum ol-

madsğmı, önergesinin açık olduğunu izah ettiler. 
Hükümet adına bu konuda bilgi verecek herhan

gi bir üye? Yok. 
Sayın İbrahim Öztürk'ün önergesinde belirtmiş ol

duğu hususların tespit ve tahkiki için bir komisyon 
kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(C. H. P. sıralarından, «Komisyon 11 kişiden kurul
sun» sesleri) 

Komisyonun 11 kişiden kurulması teklif edilmek
tedir. Başka teklif olmadığına göre, komisyonun 11 
kişiden kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İbrahim Öztürk? Buradalar. 
Hükümet adına yetkili bir kişi? Yoklar. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
özü : Afetler Fonunun durumunu ve 
kullanılmasını saptamak amacı ile Sena
to Araştırması açılması. 

1051 sayılı Yasa hükümlerinde değişiklik yapan 
7269 sayılı Yasa gereğince bir «Afetler Fonu» kurul
duğu bilinmektedir. Bu fon, ilk kez 25 . 5 . 1959 tari
hinde yürürlüğe girmiş ve 11 . 12 . 1959 tarihli «Fon 
Sarf Yönetmeliği» ile uygulamaya konmuştur. 

Bingöl ve Gediz depremlerinden sonra adı geçen 
fonun mevcudiyeti hatırlanarak toplanan paranın kul
lanılmasına teşebbüs edilmiş, ancak fonda para bu
lunmadığı görülmüştür. 

Bunun üzerine İmar ve İskân Bakanlığınca duru
mun saptanması amacı ile konu müfettişlere incelet
tirilmiş ve aşağıdaki hususlar ortaya çıkarılmıştır. 

1. Fon harcamaları 7269 sayılı Yasaya göre Sa
yıştay tarafından denetlenecektir. 

2. Bu denetleme 1 .1 .1968 tarihinden başlamak 
üzere yürütülecektir. 
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3. 7269 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1968 yı
lından 1975 yılına kadar geçen 7 yi! içinde Sayıştaym 
denetim görevine ilişkin isteklerine İmar ve İskân Ba
kanlığı olumlu cevap vermemiş, yani Sayıştay deneti
minden çıkmıştır. 

4. Afetler Fonunda toplanan para yasalara ve yö
netmeliğe uygun biçimde narcanmamış; örneğin Afet 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı inşaat amirlikleri usul
süz harcamalar yapmışlardır. Deprem bölgeleri İmar-
ve İskân Heyeti Başkanlığının harcamaları ile merkez 
hesapları arasında milyonlarca liralık muiabakaisızkk 
bulunduğu müfettişlerce saptanmıştır. 

5. Deprem bölgelerinde görevlendirilen persone
le ödenen (Deprem zammı) keyfî ölçülere ve bord
rolara göre yürütülmüştür. Örneğin; Gediz depremin
de 5,5, Bingöl depreminde 15,5 milyon Türk lirası 
deprem zammı olarak ödenmiş, müfettişler tarafın
dan yapılan incelemelerde usulsüzlükler saptanmış, 
fakat buna rağmen keyfî ödemeler devam etmiştir. 

6. Adı geçen fondan yasalara aykırıbğı açıkça 
bilindiği halde, liman ve dalgakıran yapılmış, lise bi
nası inşa edilmiş, DSİ'ce yapılması gereken dere ve 
kanal ıslahı gibi işler bu fondan karşılanmıştır. 

Sonuç : 

Ülkemiz sık sık doğal afetlerle ve özellikle dep
remlerin yarattığı korkunç zararlarla karşı karşıya 
gelmektedir. Birinin yaralarım sararken bir diğer afet 
halkımızı yakalamaktadır. Bu kez meydana gelen 
Van depremi ulusça hepimizi yürekten yaralamıştır. 
Buna rağmen aldığımız tedbirler yetersiz kalmakta, 
bir de çok yararlı bir fonun iyi kullanılmaması ve 
başka amaçlara harcanması başarısızlığımızı artırmak
tadır. 

Bu nedenle, «Afetler Fonunun» kurulduğu tarihten 
itibaren bugüne kadar geçirdiği aşamalar bu fonda 
toplanan paraların kaynakları, miktarı ve harcandı?! 
yerlerle, yasalara ve yönetmeliğe uygun biçimde har
canıp harcanmadığı, Sayıştay denetiminin yürüyüp 
yürümediği hususlarım saptamak amacıyle Anayasan»." 
88 nci maddesi gereğince bir Senato Araştırmasın" 
karar verilmesini saygılarımla dilerim. 16 .12 .1976 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Efendim, öner

gem yeterli derecede açıktır. Bilhassa Van depremin
den sonra bu «Afetler Fonu»nun önemi bir kat daha 
artmıştır. 1 0 - 1 5 seneden beri teşkil edilmiş olan bu 
fonun bugüne kadar ne şekilde sarfedildiği konusu 

Yüce Senatoca seçilecek bir araştırına komisyonu ta
rafından bir incelemeye tabi tutulursa, çok yararlı ola
cağı kanısındayım. O sebeple önergemi vermiş bulu
nuyorum. Yüce Senatodan kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Öztürk önergesinin açık olduğundan bahis 

ile açıklamada bulunmak istemiyorlar. 
Hükümet adına bir yetkili sayın üye?.. Yok. 
Sayın Öztürk'ün önergelerinde belirtmiş olduğu 

hususları saptamak üzere bir araştırma komisyonu 
kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bundan evvel kabul edilmiş olan bir deprem 
önergesi ile bunun ilgisi var. Acaba birleştirilmesi 
mümkün değil mi? 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, evvelki gün kabul edilmişti. 

BAŞKAN — Efendim, teklif ediyorsunuz. 
Saym Öztürk, bundan evvel aynı konu ile ilgili 

bir Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmiş 
oîduğunu beyan ediyor sayın üyeler ve böyledir. Öner
genizin bu Komisyona havalesi hususunu kabul buyu
ruyor musunuz efendim? Komisyon kurulması kabul 
edildi. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Evet, uygun 
olur. 

BAŞKAN — Biraz evvel komisyon kurulması ka
bul edilen önergenin, daha evvel aynı konuda kurul
muş olan Komisyona havalesi hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğiu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/62) 

BAŞKAN — 9 ncu sırada, Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi Sayın Ziya Müezzinoğiu ve arkadaş-
'armın, yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın so
baları hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 

var. 
Sayın Müezzinoğiu, görüşülmesini istiyor musunuz 

efendim? Geçen Birleşimde Hükümet aramıştınız. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Hükümetin hazır bulunduğu bir birleşimde görü
şülmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümetin hazır bulunduğu bir bir
leşimde görüşülmesini istiyorsunuz. Bu sebeple, öner
genin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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IV. - GÖRÜŞÜLEN İSLER (Devam) 

2. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 11484; C. Senatosu : 11520) (S. Sayısı : 648) 

BAŞKAN — 10 ncu sırada, kanunların görüşül
mesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yoklar. 
Hükümet?.. Yoklar, 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın üyeler; 

Biraz evvel açık oylaması yapılan 646 S. Sayılı 
kanun teklifinin oylamasında oy kullanacak saym üye 
var mı efendim?.. Olmadığına göre oy verme işi bit
miştir. 

Sayın üyeler; 
Bu Birleşimde görüşmesi ve açık oylaması yapılan 

646 S. Sayılı Emine Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık 
nedeni ile çarptırıldığı cezanın bütün hukukî netice
leriyle affına dair kanun teklifinin açık oylamasına 
128 saym üye katılmış; 125 sayın üye kabul, 2 sayın 
üye ret, 1 sayın üye çekinser oy kullanmışlar, 1 oy boş 
çıkmıştır. Kanun teklifi kabul edilmiştir. 

Yüce Genel Kurulun bilgilerine arz olunur. 

Saym üyeler; 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı
ğından, 25 Ocak 1977 Sah günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 
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Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleriyle Affına 
Da 

TABİÎ ÜYELER 1 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karav eli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHÎSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
I. Sıtkı Yırcalı 

ir Kanun Teklifine Verilen Oylann Sonucu : (S. Sayısı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : lı 
Oya katılmayanlar : 55 

Açık üyel ikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

t Sabri Çağlayangil 
Şebio Karamullaoğiu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşlt 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbaııtoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

[ Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belüi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
] Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
ı Yusuf Ziya Ayrım 

Muzaffer Şâmiloğlu 
KASTAMONU 

Ahmet Nasır et Tuna 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
| Ziya Müezzinoğla 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

: 646) 
(Kabul edilmiştir.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osnıaaı Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
Oral Karaosmanoğîu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehımet Ali Arık an 

MUĞLA 
Haklım Memteşeoğlu 

MUŞ 
İsimail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergim Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Be/kir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal / 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
Ba'hri Cihnert 
Şaban Dsnvirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SÜET 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzını. încbeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emarudlah Celebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz gün eş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
A\.;EI 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Uğur Aiacakaptan 
İbrahim Öztürk 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kânıran İnan 

SİVAS 
Âdil Al tay 

i Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCCLİ 
Nahn Taşan 

CEFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ADANA 
Hayri Öner 

[Reddedenler] 

ANTALYA 
.Şer/afettin Paker 

(Çekinser) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Oya katılmayanlar] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestiîci 
CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Muhsin Batur 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetiıı 
Safa Yabuık 

D İ Y A R B A K I R i 
•beöauaun. ^avcı 

E R Z İ N C A N i 
Niyazi Un;:al 

ERZURUM 
Lûiıi Doğan 

İSTANBUL 
3,1. T t ikin Ar ıbu rnn 
(Bşk.) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Necip Mirkeiâmoğlıı 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Sırın Ata i ay 

[Açık ü 

Aydın 
İzmir 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lülfî Tok oğlu (B.) 

KONYA 
Feyzi Hancı 
Mehmet Varışl ı 

MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 

MANİSA 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

S İVAS 
Nure t t in E r t ü r k 

TEKİRDAĞ 
H a y r i Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

iyelikler] 

1. 
1 

TOKAT 
Zihni Betü 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüee 
C UMH URB AŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVELİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukuhulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

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

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

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

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

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/62) 

10. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 648) 
(Dağıtma tarihi : 14 .1 .1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticele
riyle affına dair kanun teklifi ile Millet Meclisince 
reddolunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/538; C. 
Senatosu : 2/! 10) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 
5 .1 .1976) 



Topianü : i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 646 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı Cezanın 
İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleri İle Affına Dair Kanun Teklifi 
İle Millet Meclisince Reddolunan Metin ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /538; 

C. Senatosu : 2 /110) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 340) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 12 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3797 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 12 . 1976 tarihli 18 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla reddedilen, Lale 
Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticeleri ile affına dak kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 23 . 2 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3. 6; 25. 11; 14 . 12 . 1976 tarihli 107, 13 ve 18 nci Birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 340) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Lale Oraloğlu'nun Affına dair Yasa teklifi ve gerekçesi ekte takdim edilmiştir. 
Yasalaşması için gereğini rica ederim. 
Saygılarımla 15^2,1976 

C. H. P. Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

G E R E K Ç E 

Ünlü tiyatro sanatçısı Lale Oraloğlu, yurt dışında ve yurt içinde çetin ve olumlu uğraşılarla sanatını ve 
kişiliğini kabul ettirmiş, onurlu bir vatandaşımızdır. 

Maddî ve manevî pek çok engelleri göğüsleyerek Anadolu'nun ücra köşelerine sanat, zevk, görgü ve bilgi-* 
sini götürme çabaları ile emsallerine örnek olmuştur. 

Doğubayazıt gibi, bir serhat şehrinde, herkese açık ve zabıta ve adliyenin gözleri önünde satış yapan 
satıcıdan parasıyle ve cari fiyatı üzerinden satınaldığı çatal ve bıçakların kaçak olduğu ithamı ile mahkûm 
edilmiş ve cezaevine sevk edilmiştir. 

Muteber neşriyattan anlaşıldığına göre; tahkikat gıyabında yürütülmüş ve verilen karar temyiz edilmeden 
kesinleşmiştir.,.. Savunulsa ve temyiz edilse «Zati ihtiyaca muhassas ve yeterli» eşyalardan bulunduğu tespit 
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ve kabul edilerek beraati veya küçük bir para cezası ile kurtulması da mümkün olabilirdi. Bu itibarla, bir 
adiî hata bahis konusudur. 

Kaldı ki; Doğu, Güneydoğu ve hatta Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerin göbeğinde fincandan Ame
rikan sigarasına, giyim eşyalarına kadar yasalarımızın yasakladığı pek çok mal ve eşya alenen satılmaktadır. 
Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın İbrahim Tekin'in medenî cesaret ve açık yüreklilikle Meclis Kürsüsün
den açıkladığı üzere... 

Bu denli açık kaçakçılık pazarı haline gelen yurdumuzda, Lale Oraioğlu gibi büyük bir halk sanatçısının, 
bir adlî hataya, bozuk düzene kurban gitmesi amme vicdanını sızlatmakta ve Oraloğlu'nun şahsında sanat ha
yatımıza darbe vurmaktadır. 

Bu nedenlerle affı gerekmektedir. 

C. SENATOSU ADANA ÜYESİ KEMAL SARIİB-
RAHİMOĞLU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı 
Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleri İle Affına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Tiyatro Sanatçısı Lale Oraloğlu'
nun kaçakçılık ithamı i!e çarptırıldığı ve halen çek
mekte bulunduğu cezanın tümü bilcümle inzibatî ve 
cezaî neticeleri ile birlikte af îedilra iştir. 

MADDE 2. — Bu Yasa neşri tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu Yasa, Adalet Bakam tarafın
dan yürütülür. 

MİLLET MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ 
METİN 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı 
Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleri ile Affına 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — İstimal ve istihlâk kaçakçılığından do
layı Ağrı Sulh Ceza Mahkemesinin 7.11.1974- tarih 
ve 1974/779 esas, 1974/1201 karar sayılı kesinleşmiş 
hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1314 lira 60 kuruş 
tazmini nitelikte hafif para cezasına mahkûm edi
len Ahmet Lebib Kızı 15 . 8 . 1339 doğamla İs
tanbul ili Feriköy Mahallesi Baruthane Sokak, Hane 
115, Cilt 64, Sayfa 57 nüfusuna kayıtlı, halen İstan
bul Sağmalcılar Cezaevinde hükümlü Emine Lale 
Oraloğlu'nun işbu cezası bütün hukukî neticeleriyle 
birlikte affedilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet ve İçişleri Ba
kam yürütür. 

Cuırihuıüyet Senatosu (S. Sayısı : 646) 



Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komsiyonu 
Karar No. : 15 
Esas No. : 21110 

28 . 12 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 14 Aralık 1976 tarihli 18 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla reddedilen, Lale 

Oraloğlu'nun Kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticeleri ile affına dair 
kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Aralık 1976 tarihli ve 3797 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 28 Aralık 1976 tarihli Birleşiminde Adalet Bakanlığı 
temsilcileri de 'hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I) Teklif, istimal ve istihlâk kaçakçılığından dolayı Ağır Sulh Ceza Mahkemesinin 7 Kasım 1974 tarihli 
ve Esas 1974/779, Karar 1974/1201 sayılı kesinleşmiş hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1 314 lira 60 kuruş taz
mini nitelikte hafif para cezasına mahkûm edilen Ahmet Lebip kızı 15 Ağustos 1339 doğumlu İstanbul ili 
Feriköy mahallesi Baruthane sokak hane 115, cilt 64, sayfa 57 de nüfusa kayıtlı Emine Lale Oraloğlu'nun 
işbu cezassnın bütün hukukî neticeleri ile affedilmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz görüşmelerinde, Adalet Bakanlığı temsilcilerinden hüküm dosyası hakkında bilgi alınmış 
ve teklifin Millet Meclisindeki görüşmelerine ait 14 Aralık 1976 tarihli 18 nci Birleşimin tutanağı okunmuş 
ve teklifin, halen Millet Meclisi Adalet Komisyonu Gündeminde yer alan ve kapsam itibarı ile daha geniş 
olup daha fazla sayıdaki hükümlünün yararlanmasını sağlayıcı nitelikte bulunan «Kaçakçılığın men ve ta
kibine dair 1918 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı madde fıkralarının kaldırılması
na ve bu Kanuna bazı fıkralar eklenmesine ilişkin kanun» teklifinin kanunlaşmasından sağlanacak kamu 
yararının daha fazla olacağı görüşünün hâkim gelmesi sonucu ret edilmiş bulunduğu, tespit olunmuştur. 

Komisyonumuz, Lale Oraloğlu hakkındaki mahkeme ilâmının, yürürlükteki kanunların hükümlerinin 
sonucu olduğunda birleşmiş ancak, yürürlükteki bu kanun hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan ve 
kanunlaştırmadaki anaamaç ve espriye aykırı düşen işlemlere ve çelişkili sonuçlara, yürütme organının ve 
yasama meclislerinin dikkatini çekerek, ihtiyaca uygun ve uygulamada çelişkili sonuçlara neden ve imkân 
vermeyecek ölçüde bir kanunî düzenlemenin en kısa zamanda başarılmasına yardımcı olmanın sağlayacağı 
kamu yararında büyük ağırlık bulunduğunu mütalâa etmek sureti ile teklifi benimsemiştir. 

II) Teklifin Millet Meclisi tarafından ret edilmiş olması nedeni ile kanun metninin kaleme alınması ge
reği ile karşılaşılmış ve kanun ile maddeler, kanun tek niğine uygun olarak düzenlenmiştir. 

İşbu raporumuz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 
Toplantıda bulunamadı, 

Bursa 
Şeref Kayalar 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Samsun 
Şaban D emir dağ 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Bu Kanunda Başkan ve Sözcü 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

C. Bşk. S. Ü. 
Nihat Erim 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 
Tokat 

Zihni Betil 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 
Tunceli 

Naim Taşan 
Toplantıda bulunamadı. 

* Guatnfourtyet Senatosu (S. Sayısı : 646) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Lale Oraloğlu'nun Kaçakçılık Nedeniyle Çarptırıldığı Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleri ile Affına 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — istimal ve istihlâk kaçakçılığından Ağn Sulh Ceza Mahkemesinin 7 Kasım 1974 tarihli ve 
Esas 1974/779; Karar 1974/1201 sayılı kesinleşmiş hükmü ile 10 ay hafif hapis ve 1 314 lira 60 kuruş taz
mini nitelikte hafif para cezasına mahkûm edilen, Ahmet Lebib kızı 15 Ağustos 1339 doğumlu İstanbul ili 
Feriköy Mahallesi Baruthane sokak, hane 115, cilt 64, sayfa 57'de nüfusa kayıtlı Emine Lale Oraloğlu'nun 
cezası, bütün hukukî neticeleri ile birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu, Adalet ve İçişleri bakardan yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (Si Sayısı : 646) 


