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2. — Hükümet Programının okunmasını te-
mlnen Genel Kumlun 27 . 7 . 1977 Çarşamba 
günü saat 17.00'de toplanmasına dair Başkanlık 
teklifi. 21:22 

3. — Görev ile yurt dışına giden Devleti Ba
kanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gü
neş'e Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Gündüz Ök-
çün'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1079) 22 

4. — Ankara Üyesi Atıf Benderlioğlu'mın, 
hastalığına binaen 12 . 7 . 1977 tarihinden iti
baren 20 gün; 

Sayfa 
Sivas Üyesi Muhittin Taylan'm mazeretine 

binaen 26 . 7 . 1977 tarihinden itibaren 20 gün; 
İzinli sayılmalarına dair Başkanlık tezkeresi. 

(3/1082) 22 
5. — İskenderun Demir Çelik Fabrikaların

da cereyan eden olaylara dair kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonla
rısın görev süresinin 18 . 7 . 1977 tarihinden 
itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1080, 10/47) 22 

6. — Su ürünleriyle meşgul ola» koopera
tifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında kurtlan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonları
nın görev süresfinin 10 . 7 . 1977 tarihinden iti
baren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1081, 
10/37) 22 

7. — Adalet Partisi ve Cumhuriyet Haîk 
Partisi Grup Başkanvekillermin, Hükümet Prog
ramı üzerindeki görüşmelerin 29 . 7 . 1977 Cuma 
günü yapılmasına dan* önergesi. (4/303) 23 

8. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim, 23:24 
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Sayfa 
IV — SORULAR VE CEVAPLAR 24:25 
A) Yazılı Sorular Ve Cevapları 24:25 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta

lât Doğan'ın Çayeli ilçesine bağlı bazı köy ve 

Sayfa 
bucak yolları ile köprülerinin yapımı ve diğer 
yapımlar için ödenek verîfip verilmediğine dair 
soru önergesi ve Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. (7/748) 24:25 

- • • ^>m<i 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan; 

Manisa Üyesi Mustafa Fahri Dayı, çekirdeksiz 
kuru üzüm destekleme ahmlarıyle ilgili taban fiyat
ları; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Başbakan Süleyman Demire! tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kuruluna gösterilen zevatın atanmala
rının; 

Devlet Bakanlığı sayısının altıya çıkarılarak, bun
lardan ikisine Başbakan Yardımcılığı görevi verilme
sinin; 

Kültür Bakanlığının yenliden ihdas edilerek, Millî 
Eğitim ve Küliür Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlı
ğı olarak isimlendirilmesinin; 

Uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi Genel Kurulun bilgisitoe sunuldu. 

Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak
kında (10/51) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının 19 . 7 . 1977; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 -1976 yıl
larında verilen teşvik ve uygulama belgelenne dair 
(10/45) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 
19 , 7 . 1977; 

PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar ko
nusunda (10/46) kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının 19 . 7 . 1977; 

Çocuk Mahkemeleri kurulması konusunda (10/38) 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının 

25 . 7 . 1977; 
1975 - 1976 öğreîim yılında devamsızlık yapan 

ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları 
çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve çözüm yolu 

bulunması hakkında (10/44) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının 19 . 7 . 1977; 

Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımları konusun
da (10/49) kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının 21 • ? 7 . 1977; 

Tarihlerinden itibaren görev sürelerinin ikişer ay 
uzatılmalarına dair tezkereleri kabul olundu. 

Kubris Barış Harekâtının Üçüncü Yıldönümü do-
layısıyle senatör ve milletvekillerinden kurula Parla
mento Heyetinin Kıbrıs Türk Federe Devletine gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi; 

Heyete dahil Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
19 - 23 Temmuz 1977 tarihleri arasında izinli sayılma
ları; 

Kabul olundu. 
18 . 11 . 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kraliyet Hükü
meti arasında İstihdam Yaratıcı Projelerin Desteklen
mesine ilişkin Antlaşma» nın Bakanlar Kurulu kara
rı ile onaylandığı ve Resmî Gazetede yayımlandığına 
dair Başbakanlık tekzeresi Genel Kurulun bilgilerine 
sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim, 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmaması nedeniyle 
ertelendi. 

26 . 7 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.10'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkaavekiii Bilecik 

Mehmet Ünaldı Mehmet Erdem 
Divan Üyesi 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç 

» • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Şerif Tüten 
in, Kıbrıs Barış Harekâtının üçüncü yıldönümü nede
niyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti olarak 
Kıbrıs'a yaptıkları ziyaret hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız gündem dışı söz is
temiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs Barış Harekâtının üçüncü yıldönümü nede

ni ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti olarak 
yaptığımız Kıbrıs ziyareti hakkında Yüce Genel Ku-
rul'a gündem dışı bilgi vermek üzere söz verilmesini 
müsaadelerinize arz ederim. 

25 . 7 . 1977 
Kontenjan Senatörü 

Dr. Şerif Tüten 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tüten. 
ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri; 

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtının üçün
cü yıldönümü nedeni ile Kıbrıslı soydaşlarımızın ya
nında Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti olarak 
tam bir birlik ve heyecan içinde bulunduk ve bu ne
denle bilgi vermek üzere kendimizi görevli saydım 
ve huzurunuzda bulunuyorum. 

Ayrıca görüşlerimizi belirtmek üzere Sayın Başba
kan Demirci'den ve Sayın Muhalefet Liderinden de 
randevu talep ettim. Onlara da görüşlerimi arz etme
yi ayrıca bir vazife sayıyorum. 

İncelemelerimiz sırasında Kıbrıs'da görevli kişiler
den ve oradaki soydaşlarımızdan büyük yakınlık gör
dük. Sayın Devlet Başkam Rauf Denktaş Beyefendi 

ile Meclis Başkam ve Meclis üyeleri ile ayrıca özel 
bir oturum halinde Ordu mensupları ile ve oradaki 
görevlilerle çeşitli temaslarda bulunduk. Durum ve 
problemleri yerinde incelemeye çalıştık. Bunlara özet
le değinmek durumunda olduğumu takdirlerinize arz 
ederim ve önce kısa bir tarihçe vermek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 1571 yılında Lala Mustafa Paşa 
Kıbrıs'ı Osmanlı topraklarına bağlamış ve bu idare 
1877 yılına kadar tam 307 yıl devam etmiştir. 1877' 
den, 1878'den 1914 yıllan arasında ada İngiltere'ye 
Osmanlı idaresi tarafından kiralanmış. Bildiğiniz gibi 
1960'da Zürih ve Viyana Anlaşmaları ile Kıbrıs Dev
leti doğmuş ve bu 1974 Barış Harekâtına kadar de
vam etmiştir. Bu devre içindeki Kıbrıs'ın içinde bu
lunduğu durumu ve soydaşlarımızın maruz bulundu
ğu olayları hepinizin yüksek malumu olduğu için ay
rıntıları ile anlatmayacağım. 

13 Şubat 1975 tarihinde de Kıbrıs Türk Federe 
Devleti doğmuş ve halen Kıbrıs'ın statüsü bu şekilde 
devam etmektedir. 

İstatistiklere göre Türk Devleti kuvvetli ve birlik 
olduğu zamanlar Kıbrıs'da Türk nüfusu artmıştır. 

1 İstatistikler 1923 Türkiye Cumhuriyetinin ilânından 
sonra dahi durumun bir süre böyle devam ettiğini 
göstermektedir. 

Bildiğiniz g;bi Rum politikası psikolojik ve eko
nomik baskıyla Türkleri orada canından, hayatların
dan bezdirmek suretiyle kaçırma politikasına dayanı
yordu ve bu hepinizin çök yakın tarihten bildiği şe
kilde gözlerinizin önünde cereyan etmiştir. Onun için 
'bunun da ayrıntılarına girmiyorum. Ben kısaca bu
günkü duruma değinmek istiyorum. Sonra da bütün 
arkadaşlarımızın, grupu olsun olmasın, parti farkı 

19 — 
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gözetmeden tam bir ahenk içinde birlikte müşahede 
ettiğimiz ve sonuçlara vardığımız bazı görüşlerimizi 
de k»saca arz etmek istiyorum. 

Bugün Makarios idaresi Kıbrıs Türk bölgesini ik
tisadî abluka altına almış bulunmaktadır. Bunu sağ-
Ivnsk üzere milletlerarası andiaşmalardan ve Birleş
miş Milletler Anayasası ve kararlarından ustaca ya-
*• aranmaktadır. Limanlar, Ercan Havaalanı milletler
arası bazı anlaşmalara göre gayrimeşru ilân edilmiş, 
buraya uğrayan uçak ve gemilere ambargo konmuş 
ve bu arz ettiğim gibi statülere dayandırılmıştır. Ger
çekten milletlerarası hukuk ve Birleşmiş Milletler uy
gulaması karşısında bilirsiniz ki, kendisi bugün dev
let olarak kabul edilmekte ve resmî temsil salâhiyeti 
i-lhıi-'î bulundurulmaktadır. Birçok özel ve resmî an-
laşmaîara da dayanan bu uygulama, örnek olarak 
vereceğim; İATA Anlaşması gibi, Milletlerarası Ha
vacılık Anlaşması ve bu teşkilât dahi gerçekten Rum 
baskısını mecburî olarak nazarı itibara almakta ve 
İATA Anlaşmalarına göre Ercan Havaalanına inen 
uçakların inişlerini gayrimeşru, gayrihukukî say-
o tık ta ve bunun neticesi olarak herhangi bir mesuli-
yt'i knhnl etmemektedir. Bundan dolayı isteseler dahi 
l".:=>rmal yollarla ve gayri şeklî yollarla birçok özel 
müesseseler veya devletler Ercan Havaalanı veya Türk 
î'nırnlarî yoluyla yapılacak iktisadî ve ticarî temasla
ra yanaşamamaktadirlar. Son zamanlarda Yunan ge
mileri dahi Kıbrıs Türk limanlarına eşyalarını boşalt-
p^mi-ya başlamıştır. Nitekim bize verilen bir örneğe 
p ir? Japonya'dan yük alan bir Yunan gemisi Kıbrıs'a 
g.îl'rilme'k üzere Japon şirketlerinin yüklediği malla
rı L-v:r». yolun yarısında kendi hükümetinden aldığı bir 
c:iiirl? Kıbrıs limanlarına boşaltmamış, İstanbul'a bo
şalmak suretiyle tekrar ikinci bir navlun ödenmesi 
£'3.a::-eti ortaya çıkmıştır. Yabancı diplomatlar ve tu-
rkiliT de Kuzeye geçiriîmemektedir. 

TKŞÎÎCU ve Mersin'den işleyen, bildiğiniz glhi ba-
î-na da intikal eden ve gerçekten soydaşlarımızın ora
ya gidip gelmesinde büyük kolaylıklar sağlayan bu 
î î >• -rcrr.rt tipi deniz otobüsleri bile Liberya bandıra-
s=Hi tsş-makta. Zira Türk bandırasını taşıdığı takdirde 
büyük formaliteler ve büyük para ödemeleri karşısı
na çık-tığı için iktisadî çalışamayacağından Liberya 
bniiJnıü£inı taşımaktadır. Kıbris Tüı'k Federe Devleti 
d; henüz federal bir devlet olarak oluşturuiamadığı 
iç'.n milletlerarasında kendi bayrağını ve bandırasını 
t?:-::i'AZ durumuna gelememiş olduğundan mecburî Li-
•koryn. bandî-rası ismi altında sefer yapmaktadır. 

Ea slıasî ve ikiisadî ablukanın sonucu olarak ge-
cz~- yi! Kıfens Türk toplumu 7 milyon dolar ihracat 

yapmasına karşılık, Kıbrıs Rum tarafı 110 milyon 
dolarlık ihracat yapmış bulunmaktadır. Aynı abluka 
sonucu, büyük potansiyel taşıyan turizm tesisleri he
nüz dışa açılamamıştır. 

Telekomünikasyon ayrı bir sorun teşkil etmekte
dir. Rumlar, bütün köylerden dünyanın her yeri ile 
yapılabilen otomatik telefon bağlantılarını kesmişler
dir. Bu, turizm yönünden büyük önem taşımaktadır. 
Bildiğiniz gibi dünyada, bilhassa Kıbrıs'a yönelik 
turizm genellikle kitle turizminin ötesinde zengin 
insanların turizmine yöneliktir. Bu zengin insanlar 
da günün her saatında gece veya gündüz gerek kendi 
eviyle gerekse iş alanıyle istediği anda otomatik te
lefonla görüşmek ister. Bu sağlanmadığı zaman tu
rizmde hamle yapmak güçleşmektedir. Rumlar hn 
muhabereyi kestikleri için Türk tarafına gelecek ya
bancı bir turistin kendi memleketiyle bağlantı yap
ması imkânsız hale gelmektedir. Yalnız Türkiye üze
rinden bugün bir bağlantı vardır. O da, bildiğiniz gi
bi 09'a benzeyen yarı otomatik bir bağlantıdır ve tek 
hat üzerinden yapılmaktadır. Uzun süre kendi mem
leketini bulma olanağı yoktur. Bize verilen bilgiye 
göre, ekim ayı içinde Ulaştırma Bakanlığının çok 
müspet çaiışmalanyle Türkiye'de zannediyorum İtal
ya İle Antalya arasında kurulan kablo ve diğer te
şebbüsler faaliyete geçtiği zaman Türkiye de dünya
ya çeşitli hatlardan otomatik telefon bağlantısını ya
pacaktır ve dolayısıyle Kıbrıs, Türkiye üzerinden, es
kiden Rumlar zamanında olduğu gibi otomatik bağ
lantıya kavuşmuş olacaktır. Ulaştırma Bakanlığının 
bizi memnun eden bu müspet teşebbüsü kısa zaman
da sonuç verdiği takdirde, Kıbrıs için de büyük bir 
imkân ortaya çıkmış olacak ve bu mâni de ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Ercan Havaalanının 8 ay gibi kısa bir sürede iki 
pist halinde çok iyi bir standartta inşa edilmiş olma
sını heyetimiz kayda değer bir başarı olarak tespit 
etmiştir. Bunu huzurunuzda belirtmekten memnun
luk duyuyorum.. 

Temas ettiğimiz yetkilile'r üçüncü yılda, yani bu 
yılın sonunda programladıkları gibi altyapı kuruluş
larını tamamladıklarını ifade etmişlerdir. Bu, İSO bin 
nüfuslu topluma yönelik ve dışa dönük üretime da
yalı bir kalkınma sağlamaya çalışılan altyapı tesis
leridir, bize ifade edildiğine göre. Gerçekten yaptığı
mız bazı incelemelerde, sınaî tesislerinin birçokları
nın açılıp faaliyete geçtiğini (Sonradan hangi mahi
yette sınaî tesisler olduğunu arz edeceğim) ve tarım 
alanında da ilk yıllara nazaran kayda değer atılım-

— 20 — 
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lar kaydedilmiş olduğuna; biz de müşahede ettik. 
Yalnız, tarımda narenciye ihracında bir dar boğazı 
vardır Kıbrıs'ın. Narenciyc'de ve diğer sanayi tesis
lerinde dış pazarlara açılmasmdaki zorluğu izah et
meye çalıştım. Türkiye'ye açılması gerekiyor ki, 150 
bin nüfuslu bir toplumun Türkiye'ye ihracatı bizim 
yönümüzden tamamen kolaylıkla erhilebifeceğinden 
iktisadiyatımıza menfî tesir yapmayacaktır. Ama bü
yük formalite zorluklan burada dar boğaz yaratmış
tır. İlgililer büyük bir sevinçte Türkiye'ye yapılan 
ihracattan % 1 gümrüğe imlirdikİerini bildirmiş ol
malarına rağmen sıfır gümrüğe indiritmediği için, tat
bikatta % 1 gümrük vergisi alınmasına rağmen diğer 
muamele, liman, belediye, resim ve vergileri aynı öl
çüde kaldığı için fiiliyatta bu % 35 ilâ % 52 arasın
da değişen bir gümrüğe, bîr vergiye tekabül etmek
tedir ve o zaman Kıbrıs bunu da ihraç edemez duru
ma gelmekte ve tıkanıklık doğmaktadır. 

Geçen yıl 49 bin ton narenciye ihraç etmelerine 
mukabil, bu yılki ihracat 72 bin tona yükseltilmiştir. 
Ancak, Mersin gümrüğü üzerinden İran'a TIR kam-
yonlarıyle Kıbrıs Türk Federe Devleti ihraç etmek 
istemiş; fakat oradaki gümrük memuru, böyle bir 
devletin adı mevcut olmadığı için bu ihracatın ya
pılmasının mümkün olmadığım ifade etmiş. Tabiî 
bu kusuru memurda bulmamız mümkün değildir. 
Çünkü kendi ellerinde bir liste vardır. Bunun bir 
koordinasyon eksiği olduğunu müşahede ettik ve il
gililerin kısa zamanda bunu gidereceğini ümit edi
yoruz. Aynı şekildeki gümrük dar boğazlan, Kıbns' 
ta önem teşkil eden çekmeçelik, plâstik sanayii üze
rinde de önemle uygulanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
İzlenimlerimizi de şöyle özetlemek istiyorum: Kıb

rıs büyük bir siyasî, stratejik ve ekonomik potansi
yel taşımaktadır. Kıbrıs ekonomisi üçlü bir saç aya
ğına dayandınlmıştır. 

Birincisi, turizmdir. Bildiğiniz gibi büyük bir sa
nayi, bacasız bir sanayi. 

İkincisi, başta narenciye, sonra patates ve diğer 
tanm ürünlerine dayanan ihracat. 

Üçüncüsü; bunlah besleyen hafif sanayi, boru sa
nayii ve diğe'r sanayi. 

Eğer bu üç unsur çalıştırılmadan ve; işler hale 
getirilmeden Kibns sorununun çözümleneceğini dü
şünmek gerçekten zordur ve bizim müşahedelerimiz 
de bu yönde olmuştur. 

Bu üç sorun halledihnezse, yani daha evvel Kıb
rıs turizmi, derhal Avrupa piyasalarına gece Lefko

şe Havaalanından gönderilen Charter uçaklarla sa
bahleyin piyasaya sevk edilen tanm ürünleri ve bunu 
besleyen sanayi harekete getirilmezse, Kıbns sorunu
na halletmek güçleşecektir. Geciküdikçe, vaktiyle ya
pılan mezalim, baskı ve haksızlıklar ne kadar lehimi
ze bir dayanak olursa olsan zamanla milletlerarası 
bn* alanda anlayış oranını yitirebiliriz. 

Rumlar milletlerarası anlaşmaları ve Birleşmiş Mil
letler şartı gerçeğini çok iyi kullanmaktadırlar. Bi
zim, bu milletlerarası hukuku ve Birleşmiş Milletler 
gerçeği karşısında uzun vadeli sratejimizi mutlaka 
tespit edip yılmadan, bıkmadan (Kimlere ne şekilde 
mektup yazılacak, ne şekilde faaliyet gösterilecek, 
dünyamn hangi memleketinde, nasıl, hangi ölçüde?) 
yorulmadan uygulamamız gerekiyor. 

Kıbns Halkı ve Meclisi üyeleriyle yaptığımız top
lantılarda bize açık olarak şunu belirttiler : 

«Biz, Türkiye'deki parti çekişmelerinin Kıbrıs'a 
intikal etmesini istemiyoruz.» 

Bu yönden, hangi Hükümet görev başında olur
sa olsun, bu alanda mutlak surette iktidar - muhale
fet diyalogu ile kesin bir strateji saptanarak Kıbns' 
in şu üç anasorunu halledilmelidir : 

— Turizm, 
— Tanm ürünlerinin dışa açılışı, 
— Küçük sanayiin başlandığı gibi teşviki ve dışa 

yönelik açılışı, ihracatının sağlanması. 
Heyetimiz bunların uygulanmasının şart olduğu

na inanmıştır. Bunu belirtmek isterim. 

Kısaca, Kıbrıs'ta asıl savaş ekonomik alanda veri
lecektir. Bunda başarılı olamaz isek Makarios'un yıl
larca kurduğu fasit dairenin, kısır döngünün içine düş
müş olabiliriz. 

Oradaki çalışmalan ve özgürlüğüne ve kişiliğine 
kavuşmuş olmanın heyecanını duyan Kıbrıs Türkünü 
bu gayretin içinde bulduk. Eksiklerimizi karşılıklı 
diyaloglara, koordinasyon, çok çalışma ve milletler
arası gerçeklere dayalı bir anlayış içinde giderirsek 
güçlü ve kendine yeterli bir Kıbns Federal Devletinin 
doğuşunu sağlayabileceğimize inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüten. 

2. — Hükümet Programının okunmasını îeminen 
Genel Kurulun 27 . 7 . 1977 Çarşamba günü saat 
17,00'de toplanmasına dair Başkanlık teklifi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman De

mirci'm Başbakanlığında kurulan Hükümetin prog-
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ramının Cumhuriyet Senatomuzda okunması meselesi, 
Hükümetle yaptığımız temasla tespit edilmiştir. 

27 . 7 . 1977 Çarşamba günü önce Millet Mecli
sinde okunacağından saat 17,00'de Cumhuriyet Sena
tomuzda okunması istenmektedir. 

Yarın, 27 . 7 . 1977 Çarşamba günü saat 17,00'de 
Cumhuriyet Senatomuzun toplanmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Turan Güneş'e, Dış
işleri Bakanı Prof. Dr. Gündüz Ökçün'ün vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/1079) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı - Baş

bakan Yardımcısı Prof. Dr. Turan Güneş'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcılı
ğına, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Gündüz Ökçün'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Ankara Üyesi Atıf Benderlioğlu'nun hasta
lığına binaen 12 . 7 . 1977 tarihinden itibaren (20) 
gün; 

Sivas Üyesi Muhittin Taylan'ın mazeretine binaen 
26 . 7 . 1977 tarihinden itibaren (20) gün; 

İzinli sayılmalarına dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/1082) 

BAŞKAN — İki. arkadaşımızın izin tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Cumhuriyet Senatosu üyele

rinin, hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Diva
nının 20 . 7 . 1977 tarihli toplantısında kararlaştırıl
mıştır. 

Keyfiyet, yüce tasviplerine arz olunur. 
Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Atıf Bender
lioğlu'nun hastalığına binaen, 12 . 7 . 1977 tarihin
den itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Muhittin Tay
lan'ın mazeretine binaen, 26 . 7 . 1977 tarihinden iti
baren 20 gün; 

BAŞKAN — Ankara Üyesi Sayın Atıf Benderli
oğlu'nun hastalığına binaen, 12 . 7 . 1977 tarihinden 
itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sivas Üyesi Muhittin Taylan'm mazeretine binaen, 
26 . 7 . 1977 tarihinden itibaren 20 gün izinli sayıl
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — İskenderun Demir Çelik fabrikalarında ce
reyan eden olaylara dair kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, komisyonların görev süresinin 
18 . 7 . 1977 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/1080, 10/47) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonumuzun sü
re talebi tezkeresi var. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İskenderun Demir Çelik Fabrikasında cereyan 

eden olaylara dair kurulmuş bulunan Araştırma Ko
misyonumuzun çalışma süresi 18 . 7 . 1977 tarihin
de sona ermektedir. 

Araştırmamız sonuçlanmadığından, 18 . 7 .1977 ta
rihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay müddet 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abdullah Emre İleri 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — İskenderun Demir Çelik Fabrika
sında cereyan eden olaylarla ilgili Araştırma Komis
yonumuza, 18 . 7 . 1977 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere iki ay müddetle izin verilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

6. — Su Ürünleriyle meşgul olan kooperatifler ve 
Su Ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda bu
lunanlar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, komisyonlarının görev süresinin 10.7.1977 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1081, 10/37) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonumuzun da 
süre uzatımı talebi var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.5.1976 

tarihli ve 67 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len, Su Ürünleriyle meşgul olan kooperatifler ve Su 
Ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda bu
lunanlar hakkında Araştırma Komisyonumuzun görev 
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süresi, 10 . 7 . 1977 tarihinde sona erdiğinden, 10 
Temmuz 1977 gününden başlamak üzere iki ay müd
detle çalışma izninin verilmesini arz ederim. 

Selâhattin Özgür 
Araştırma Komisyonu Başkanı Y. 

BAŞKAN — Su Ürünleriyle meşgul olan koope
ratifler ve Su Ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkındaki Araştırma Ko
misyonunun görev süresinin, 10 . 7 . 1977 tarihin
den başlamak üzere iki ay müddetle süre verilmesi 
talep ediliyor. Oylarınıza arz ederim kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekillerinin, Hükümet Programı üzerin
deki görüşmelerin 29 . 7 . 1977 Cuma günü yapılma
sına dair önergesi. (4/303) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Adalet Partisi Grup Başkanvekillerînden 
bir önerge aldım. 

Sayın Başkan 
Hükümet Programı üzerinde görüşmenin 29.7.1977 

günü Cuma günü yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 

Hüseyin Atmaca Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Eleştirilerin yapılması meselesini iki 
grup bu şekilde istiyor. 

Önerge hakkında söz isteyen?. Yok. 29 . 7 . 1977 
Cuma günü saat 15,00'te de Cumhuriyet Senatomuzun 
toplanmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
Perşembe toplantısına o zaman lüzum kalmıyor. 
(C. H. P. sıralarından; «O mutat toplantı» sesleri). 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Normal toplantıdır, 
olması lâzım. 

BAŞKAN — Perşembe normal toplantımız var, 
mutat toplantıdır. 

8. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, komisyonlarda açık 
bulunan üyeliklere seçime geldik. Dışişleri Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunda bir üyelik boştur. Bu, grup 
kuramayan üyelerden olacaktır. Bu Komisyona Tekir
dağ Üyemiz Orhan Öztrak, Yozgat Üyemiz Süleyman 
Ergin teklif edilmektedir, iki üye olduğundan tabiaîıy-
le açık oylarınıza arz edilecektir. 

Millî Eğitim Gençlik Spor ve Kültür Komisyonun
da keza bir üye seçilecektir. Bu Komisyona da, Kay
seri Üyesi Sami Turan, Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan, 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş talip
tirler. 

Şimdi bunlara ait oy pusulaları dağıtılacaktır. 
Kürsüye bir sepet konsun. 

Üç kişilik tasnif heyeti seçiyoruz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben gönüllüyüm 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Birincisi Ömer Ucuzal. 
Hasan Güven?. Yok. 
Ahmet Özmumcu?. Yoklar. 
Mehmet Erdem?. Buradalar. 
Hilmi Nalbantoğlu?. Buradalar. 

Sayın senatörler; her komisyona bir kişi yazıla
caktır. 

Şerif Tüten'den oy toplamaya başlıyoruz efendim. 
(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Şerif Tüten'den 

başlanarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Mehmet 
Erdem, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, tasnif heyeti olarak 
lütfen yerlerini alsınlar. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?. 
Oyunu kullanmayan sayın üye?. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Var efendim.^ 

BAŞKAN — Oyunu kulanmayan başka sayın üye 
var mı?. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların aynım yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama tutanağını okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunda açık 

bulunan üyelikler için yapılan oylamaya 77 üye ka
tılmış bulunduğundan salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

Bundan dolayı tasnif heyetiniz oy ayrımı cihetine 
gitmemiştir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Eskişehir Bilecik 
Ömer Ucuzal Mehmet Erdem 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — İkinci neticeyi de okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Milî Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonunda açık 
bulunan üyelikler için yapılan oylamaya 77 üye ka
tılmış bulunduğundan salt çoğunluk sağlanamamıştır. 
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Bundan dolayı tasnif heyetiniz oy ayrımı cihetine 
gitmemiştir. 

Saygı ile arz olunur, 
Tasnif Heyeti 

Eskişehir Bilecik 
Ömer Ucuzal Mehmet Erdem 

Erzurum 
Hilmi Nahbantoğlu 

26 . 7 . 1977 O : 1 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 

Açık oylama neticesinde Senatomuzda ekseriyet 

olmadığı anlaşılmıştır. Daha evvel aldığımız karar 

gereğince 27 . 7 . 1977 Çarşamba günü saat 17,00'de 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,45 

IV. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan m Çayeli ilçesine bağlı bazı köy ve bucak yolları 
ile köprülerinin yapımı ve diğer yapımlar için ödenek 
verilip verilmediğine dair soru önergesi ve Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un yazılı cevabı. 
(7/748) 

27 . 6 . 1977 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
rica ederim. 

Dr. Talât Doğan 
Rize Senatörü 

Rize İline Ait 
Soru : 
1. Çayeli İlçesi Kaptanpaşa bucağı Gelincik ma

hallesi yolu, 
2= Çayeli İlçesi Buzlu Psnar Köyü Komunoz ma

hallesi yolu, 
3. Çayeli İlçesi Madenköy Habipoğlu mahallesi 

yolu, 
4. Çayeli İlçesi Erenler Köyü Çınartepe mahal

lesi yolu, 
5. Çayeli İlçesi Erenler Köyü Demirciler mahal

lesi yolu, 
6. Çayeli İlçesi Maden Köy Madenli i l köprüsü, 
7. Çayeli İlçesi Kaptanpaşa bucağı Şen mahalle

si yolu, 
8. Çayeli İlçesi Çukurluhoca = Arakner mahalle

si köprüsü, 
9. Çaycü İlçesi Arakner mahallesi yolu, 
Bu yollar ve köprüler programa aldırtmışlardır. 

Bu sene yapılmalarının sağlanması için Vilayete ma

kine, ödenek yardımı yaparak gerekli emri yerecek 
misiniz? 

10. Çayeli İlçesi Madenköy Habipoğlu mahalle
si Aşlamahk mevkii cami yapımı yarım kalmıştır. Ba
kanlığınızın 28 . 10 . 1976 gün Bakan özel yazıda 
sosyal tesis uygulama programından 1977 yılında öde
nek gönderileceği bildirilmiştir. Bu ödenek ödendi mi? 

11. Çayeli İlçesi Buzlupınar Köyü Çayeli İlçesi 
Kaptanpaşa bucağı (Bu yerlerde köye gelir getirecek 
ve muhtarhk binası olarak kullanılacak yapılar İller 
Bankası köy payı ile başlatılmış, köylünün taahhüt et
tiği kısmın yapımına yardım gücü olmadığından ya
rım kalmışlardır. İkinci bir ödenek alınmamaktadır.) 
Sosyal tesis programı ödeneğinden 200 yüz biner li
raya ihtiyaçları vardır. Gönderilmesinin temini. 

12. Çayeli İlçesi Erenler Sesüdere, .Uzundere -
Yeşiîtepe, Demirhisar Çukurluhoca, Sefalı, Şendere, 
Yamaç, köylerine ve Rize Merkez Akpmar, Ketenli 
köylerine sosyal tesis uygulama programından muh
tarlık ve gelir getirecek bina yapımı için 400 yüz bi-
j^cr lira gönderilmesinin temini. 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 2 1 , 7 , 1977 
Tetkik - Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-05/718 006956 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
30 . 6 . 1977 tarih ve 5721-12477/7 743 sayılı yazı-
nız, 
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Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ta
rafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri ve Kooperatifler 

Bakanı 
Ali Topuz 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Talât Doğan'ın 
yazılı soru önergesi cevabı. 

1. Rize İli Çayeli İlçesi Kaptanpaşa bucağı Ge
lincik mahallesi yolu, 

Rize İli Çayeli İlçesi Buzlupmar Köyü Kumunoz 
mahallesi yolu, 

Rize İli Çayeli İlçesi Madenköy Habipoğlu ma
hallesi yolu, 

Rize İli Çayeli İlçesi Erenler Köyü Çınartepe ve 
Demirciler mahallesi yolu, 

Rize İli Çayeli İlçesi Kaptanpaşa bucağı Şen ma
hallesi yolu, 
1977 yılı programında olup yılı içinde, Çayeli Arak-
nel mahallesi ise programın tatbikatından sonra im
kânlar ölçüsünde yapılacaktır. 

2. Rize İli Çayeli İlçesi Madenköy Madenli II 
nci köprüsü 1977 yılı programında olup, 150 000 TL. 
tahsisat ayrılmıştır. Çukurluhoca Arakner köprüsü ise 
1977 yılı programına Aydoğdu ismi ile alınmış olup 
225 000 TL. tahsisat ayrılmıştır. 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B -- TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

J. — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komis
yonu raporu. (M. Meclîsi : 1/448; C. Senatosu : 
1/457) (S, Sayısı : 690) (Dağıtma tarihî : 28.3.1977) 
(C. Senatosımdaki bitiş tarihi : 8 . 8 .1977) 

2. — 1543 sayıh Genel Nüfus Yazımı Kanununun 
1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1/424; C. Senatosu : 1/463) (S. Sayısı : 691) (Dağıt
ma tarihi : 31 . 3 •. 1977) (C. Senatosundaki bitiş ta
rihi ; 15 . 8 ,1977) 

3. — ibrahim Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu 
Oktar Cirit'in eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/662; C. Senatosu : 2/119) (S. Sayısı : 692) (Dağıt
ma tarihi : 31 . 3 . 1977) (C. Senatosundaki bitiş ta
rihi : 11 . 8'. 1977) 

4. — Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş Tuna-
lıgil'in eşi ve kızı ile Hasan Tahsinoğlu 1335 doğum
lu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 1951 do
ğumlu Talip Yener'in eşi ile annesi ve babasına vata
nî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru. (M. Meclîsi : 2/454; C. Senatosu : 2/120) (S. 
Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1977) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 11 . 8 .1977) 

5. — Denizaltı Gemileriyle Avcı Botlarında bulu
nanlara Verilecek Hazır Gıda Hakkında Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosı; Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/151; C. 
Senatosu : 1/458) (S. Sayısı : 694) (Dağıtma tarihi : 
5 . 4 . 1977) (C. Senatosundaki bitiş tarihi: 8.8.1977) 

6. — iktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri kad
ro kanunu tasarısının Mîllet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Genç
lik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan komisyonları 
raporları. (M. Meclisi • 1/460; C. Senatosu : 1/460) 
(S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1977) C. 
Senatosundaki bitiş tarihi : 8 . 8 .1977) 

7. — 1803 sayıh Kanunun 15 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/491; C. Senatosu : 2/117) (S. Sayısı : 

(Devamı arkada) 



696) (Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1977) (C. Senatosunda-
ki bitiş tarihi : 8 , 8 •_. 1977) 

8. — Haşhaş ekimiyle ilgili bazı suç ve cezaların 
affı hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/450; 
C. Senatosu : 2/116) (S. Sayısı : 697) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1977) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
8 . 8 . 1977) 

X 9. — Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasası 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/438; C. Senatosu : 
1/464) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 8.4.1977) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 29 . 8 . 1977) 

10. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
.olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/657; C. 
Senatosu : 2/118) (S. Sayısı : 699) (Dağıtma tarihi : 
13 . 4 . 1977) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 
11 . 8 . 1977) 

X 11. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı 
Kanunun 24 ncü maddesine ekil 4 ncü bendin ve 
11 . 7 . 1972 tarihli 1606 sayılı Kanunun 1 nci ve 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/59; C. Senatosu : 2/124) (S. Sayısı : 700) 

(Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1977) (C. Senatosundaki 
bitiş tarihi : 25 . 8 . 1977) 

12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı 
ek ve geçici maddelerle 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emeldi Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanlık tezkeresi ile 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/372; C. 5;natosu : 2/121) (S. Sayısı : 701) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 4 , 1977) (C. Senatosundaki bitiş ta
rihi : 11 . 8 . Î977) 

13. — 17 . 7 . 1954 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 ııcı maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek 
madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanlık tezkeresi ile Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/429; C. Senatosu : 1/461) (S. Sayı
sı : 703) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1977) (C. Sena
tosundaki bitiş tarihi : 11 . 8 .1977) 

14. — 27 Mayıs 1960 tarihinden soma halktan 
toplanmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, İçişleri, Anayasa ve 
Adalet ve Millî Savunma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/240; C. Senatosu : 1/459) (S. Sayısı : 
705) (Dağztma tarihi : 14 . 4 . 1977) (C. Senatosun
daki bitiş tarihi : 8 . 8 . 1977) 
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