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Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Ankara'mın bazı 
mnhaHelerindek<i asayişsizliğe; 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çe
lebi, Anayasamın 3 ncü maddesini vahim ölçüde ih
lâl eden ve miHî bir tehlike olarak gelişen duruma; 

Dair gündem dışı birer demeçte bulundular. 
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6/78, 6/80 numaralı sözlü soruların görüşülmeleri, 
soru sahiplerimin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları 
ertelendi. 

nedeniyle 
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Görev île yurt dışına gidecek olan Gençlik ve 
Spor Bakam öna! Şakar'a, Devlet Bakamı Seyfi Öz-
türk'ün; 

Sanayi ve Tekraoîoji Bakanı Oğuzhan AsîEtürk'e, 
İmar ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutan'ın; 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanı Kâmran tnan'a, 
DeVîet Bakanı Seyfi Özrtürk*ün; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Cengiz Gökçek'e, 
Devlet Bakam Sadi Somuncuoğlu*mın; 

Sanayi ve Teknoloji Bakam Oğuzlıan Asiltürk'e, 
İmar ve İskân Bakanı Mehmet Recai Kutan'ın; 

Maîiye Bakam Cihat Bügehan'a, Mil î Eğitim 
Bakanı Nahit Menteşe'nin; 

Görev Be yurt dışına giden Ticaret Bakam Dr. 
Agâh Oktay Güner'e, Gümrük ve Tekel Bakanı Gün 
Sazak'ın; 

Dışişleri Bakam İhsan Saibri Çağlayangîl'e Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

VckîFîik etmelerinin uygun görüinıüş olduğuna 
da:r Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

İçişîeri, 
Bayındırlık, U'aştırma ve İmar - İskân, 
Bütçe ve Plan, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Komisyonları başkanlıklarının, komisyon'armın 

görev bölümüne dair tezkereleri; 
Gene! Kurulun bilgisine sunuldu. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20.9.1977 
tarihinde New - York'ta başlayacak olan 32 nci dö
nem toplantılarına, Giresun Üyesi Hayrettin Erk-
nıcn'in katılmasına dair Başbakanlık; 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başbakanlık; 

Tezkereleri kabul olundu. 
Mason localarına dair kurulan (10/7) Araştırma 

Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
resinin 6.8.1977; 

Toplumu etküiyen bunahnun kökenleri ve ne
denlerini hazırlayanlar ile olaylarının devamının ön
lenmesi hakkında kurulan (10/29, 10/41) Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
recinin 23.8.1977; 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarım ayrıntılarla be
lirlemek üzere kurulan (10/36) Araştırma Komisyo

nu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
27.8.1977; 

Ankara İmar üimlîted Şirketinin, Ansoy KoMektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler ve keyfî 
davranışlar hakkında kurulan (10/2) Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süre
sinin 7.9.1977; 

Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak
kında (10/25) kurulan Araştırma Komıisyonu Başkan
lığının, Komisyonun çalışma süresinin 12.9.1977; 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
açığa alınanlar hakkında (10/22) kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma sü
resinin 12.9.1977; 

İskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında cereyan 
eden olaylara dan* (10/47) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süre
sinin 18.9.1977; 

1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan ve 
yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları çe
şitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm yolu 
bulunması hakkında (10/44) kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresi
nin 19.9.1977; 

TRT hakkında (10/15) kurulan Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 
24.8.1977; 

Tarihlerinden itibaren iki ay uzatılmalarına dair 
tezkereleri kabul edildi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çe-
lebfnin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1 Ocak 
1974 tarihinden sonraki teşvik belgesi, imalât izni 
ve fiyat tespiti işlemlerine dair; 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'm, T. C. Ziraat 
Bankasının açtığı krediler ve bunlara bağlı harcama
lara dair; 

Adana Üyesi Hayri Öner'in, traktör imali, ithali 
ve bu hususa ilişkin kurulmuş şirket ve holdingler 
hakkında; 

Adana Üyesi Hayri önerlin, taban fiyatlarının 
tespit ve ilâm hakkında; 

Adana Üyesi Hayri öner in , sıtma ve bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele hakkında; 

Erzincan Üyesi Niyazi ÜnsaıTın, işkence olayları 
hakkında; 
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Senato Araştımıası isteyen önergeleri; 
Ankara Üyesi İbrahim Öztürk ve 4 arkadaşının, 

Türkiye'nin malî ve iktisadî durumu üzerinde bir ge
nel görüşme açılmasına dafir önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

Yapılan yoklama sonucunda görüşmelerin deva
mı için yeterli çoğunluğun olmadığı saptandığından; 

6 Ekini 1977 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanveMü Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Rahmi Erdem Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyon Karahisar 
Mustafa Çelik 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk'ün, 1977 - 1978 mevsimi için tahsis edi
len kömüre dair yazın soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/777) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Ankara'nın bazı semt ve mahallele
rinde cereyan eden olaylara dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/778) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'iîi, Cumhuriyet Senatosu personeline dair 

yazdı soru önergesi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına gönderilmiştir. (7/779) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, hayat pahaiüığınm etkilerini azaltmak 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair yazdı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/780) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Türkiye'de kolera bulunup buhınma-
dığtna dair yazdı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/781) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açıhna Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanı ekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Mehmet Kılıç (Gaziantep) 

BAŞKAN — 84 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı,) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbas'm, 
Hükümetin son ekonomik kararları ve uygulamaları 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üye 
Sayın Fethi Çeîikbaş, 4 Ekim Sah günü, Hükümetin 
son zamlar ve devalüasyon hakkındaki karar ve uy

gulamaları hakkında gündem dışı görüşme talebin
de bulunmuşlardır, buyurun Sayın Çeîikbaş. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye

leri. 

324 
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Cumhuriyet Hükümetinin Eylülün birinci haftası 
sonunda almış olduğu bazı ekonomik kararlarının kı
sa bir eleştirisini yapmak için huzurunuzdayım. 

İktisadî hayatın zaruretlerine göre zaman zaman 
hükümetlerin muayyen hizmet ve mallara iktisadî za
ruretlerin gerektirdiği ölçülerde zamlar yapmasını 
olağan telâkki ederim. Bu normal bir şeydir ve bu
nun zamanını seçmek de iktidarın kendi görüşüne 
göre değerlendirme yaptıktan sonra kararlarını uy
gulamasıyla belirlenir. Politik oportünitesini seçmek 
ve tercih etmek yine hükümetin kendi yetkisi dahilin
dedir. Fakat, hükümetler mal ve hizmetlere zam ya
parken sadece kendi yetkileri içerisinde kalan madde ve 
hizmetlerle ilgili zam yaptıklarını sanarak, diğer em
tia ve hizmetlere bunun sirayet etmeyeceğini hesaba 
katarlarsa bunda büyük bir hata işlemiş olurlar. 

Bu sebebîedir ki, her zamda bunun akislerinin ne
relere varacağını önceden hükümetler hesap etmeli
dirler. Ve yine bu sebepledir ki, bu zamları asgarî 
nispetler içerisinde tutmaya özel gayret sarfederler. 
Bugüne kadar ben hiç bir yerde haneleri iki rakamı 
geçen, üç rakamı bulan nispetlerde zam yapıldığını 
görmemişimdir. Zamlar mutedil ölçüler içerisinde 
yapıldığı takdirdedir ki, bunun inikası muayyen sı-
nsrlar içerisinde kalabilir; ama bir hükümet c/c 100, 
r/c 150, c/c 50 zam yaptığı takdirde diğer alanlarda 
hizmet ve mal üretenlerin hiç bir zaruret olmadığı 
ahvalde dahi zam yapmayacağını düşünmek fevka
lâde gafletli bir davranış olur. 

Bu itibarla bu % 100'ü geçen zamlar Türkiye fi
yat seviyesinde umulmadık yerlerde büyük yükselme
ler intaç etmiştir ve bunun neticesinde bir çok za
rurî ihtiyaç maddeleri tüketicilerin satmalma gücünü 
fersah, fersah aşan seviyelere ulaşmıştır. Bu büyük 
bir isabetsizlik olmuştur. Fevkalâde hatalıdır ve Tür
kiye'de fiyatlar ekonomik ve objektif faktörlerden 
ziyade bilhassa psikolojik faktörlerin tesiriyle tekev
vün ettiği için, maalesef dalga dalga halkalar bütün 
maddelere, zaruret olmadığı ahvalde dahi sirayet et
miş, fiyatlarda umumî bir yükseliş temayülü belirmiş
tir, 

Bugün toptan fiyat endekslerinde bunu görmek 
mümkün değildir. Arada fiyatların tatbike konduğu 
ile toptan fiyatlar endeksine intikal eden dekîaraj dev
resi geçtikten sonradır ki, üç dört ay sonra bunun 
umumî fiyatlara, perakende fiyatlara, geçim endek
sine intikali görülecektir. Bu isabetsiz olmuştur, bu
nu evvelâ belirtmek istiyorum. 
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; İkinci bir konu, bu çok daha dikkati çekicidir; 
Bakanlıklararası Ekonomik Kurul Başkam Sayır. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Erba-
kan, kendisine vaki kur ayarlaması ile alâkalı bir sua
le «Bunu bana değil, Maliye Bakanına sorunuz» di
ye cevaplamıştır. Eğer şahsen bunu dinlememiş olsa 
idim itimat buyurun, inanmazdım. Çünkü Hükümet 
Programının müzakeresi sırasında da arz ettim; Hü
kümet, Anayasa hükmü gereğince Anayasada mad
de olmasaydı dahi, bir hükümetin çalışma tarzına ge
reği olarak müşterek sorumluluk altında çalışan bir 
heyettir. Bundan sarfınazar ederek», bu bizi ilgilen
dirmez, zaruret yoktur, gidiniz Malîye Bakanına soru
nuz» demenin ciddiyetini bulmak imkânını bulama
dım ve hayretler içinde donakaldım. 

Bunu, vatandaş veya basın mensubu değil, eğer 
Hükümetin almış ve uygulamaya geçmiş olduğu ka
rarlarda mutabık olmayan bir kişi varsa, bunun mü
zakeresinin yeri basın mensubuna «Gidiniz falana 
sorunuz» demek değildir; bunu Hükümete bir tak
dirle getirip müzakere etmek, anlaşamadığı takdirde 
istifa etmektir. 

Hükümet programının müzakeresinde arz ettim. 
Bir şey demiyorum, takdirine bırakıyorum; ama her 
şeyde Hükümet olarak görünümünü zaafa düşürmek
te hiç bir Cumhuriyet Hükümeti üyesinin hakkı yok
tur. Devleti, topyekûn Milletin nazarında gösteren 
hükümettir. Hükümetin çalışması, umumî efkârın 
önünde böyle uyumsuzluk içerisinde sergilenirse, bu 
otorite zaafım bizzarur doğurur arkadaşlar. Buna su
reti katiyede mani olmak gerekir. 

Burada, Hükümeti oluşturan partilerin mensubu 
arkadaşlarınıza gruplarında büyük vazifeler tevec
cüh ettiği kanaatindeyim. Hükümette bu tarz çalış nta-

~"Iâr, "Hükümet içerisinde hallediîmeyip umumî efkârın 
önünde sergilenecek olursa, bu sadece bugünkü Hükü
metin değil, bundan sonra vazife görecek Hükümetle
rin dahi durumunu peşinen vatandaş nazarında zaa
fa uğratır; buna kimsenin hakkı yoktur. 

Bu itibarla, gruplarında bulunan arkadaşlara 
ehemmiyetle rica ediyorum, Türkiye'de evvelâ Hükü
metin kendi içerisinde mütecanis ve mütesanit bir he
yet olması hususunda gereken titizliği göstererek, bu
nu behemehal temin etmeleri gereklidir; aksi takdir
de her tarafta umumî bir çözülme mukadderdir. 

Sîif bunu belirtmek için huzurunuza çıktsm, he
pinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

j BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
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2. — Siirt Üyesi Süreyya Öner'in, Siirt'in il ve il
çe yollarının bugünkü durumu hakkında gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Siirt Üyesi Sayın Süreyya öner, Siirt il ve üçe yolla
rının durumu hakkında gündem dışı görüşme talebin
de bulunmuştur, 

Buyurun Sayın öner. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Her yönden geri kalmış Güneydoğu Anadolu Böl

gesinin daha da yoksul bir Mi olan Siirt'in, il ve ilçe 
yollarının insana ıstırap veren bugünkü perişan du
rumunu arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Diyarbakır'a 200 kilometre mesafede olan Siirt'in, 
bugünkü yol durumu, kelimenin tam anlamıyla bir 
faciadan ibarettir. Siirt ilinin çok bozuk olan yolları
na, orada yaşayan vatandaşlarımız bugüne kadar 
umutsuz bir bekleyiş içinde katlanmışlardır; fakat bu 
çile artık tahammül edümez hale gelmiştir. 

Kurtalan - Siirt arasındaki 30 kilometrelik yol
da, üç yıldan beri sözde çalışılmaktadır. Nasıl bir ça
lışmadır ki, bugünkü teknik olanaklara rağmen 30 ki
lometrelik kısa bir mesafe üç yıldan beri hâlâ bir toz 
ve çamur deryasından kurtulamamış olsun. Aslında 
kasten mi, ihmal sonucu mu bMmîyorum; fakat her
halde aşikâr bir kayıtsızlık eseri çok yetersiz bir ekip
le ve çok ağır bir tempo ile bu sözde çalışmalar yıllar 
yılı uzayıp gitmekte ve bu yüzden burada seyahat ar
tık işkence halini almış bulunmaktadır. 

Bu nedenledir ki, Siirt'in bugün ülke ile bağlantı
sı hemen hemen yok gibidir. Yarın, öbür gün, kışta 
karda bu çok kötü olan geçitin de kapanacağı ve 
tün tamamen mahsur vaziyette kalarak dünya Ue ir
tibatının kesileceğine muhakkak nazarı ile bakılmak
tadır. 

Fevkalâde bozuk olan bu yola, araç sahipleri, 
araçlarına hasar göreceği, parça kıracağı nedeni ile 
haklı olarak sokmak istememekte, zorunlu olarak se
fere çıkanlar da vatandaştan yine çok haklı olarak 
bir yerine beş misli ücret istemektedirler. 

Hem millî servetin heba olup gitmesine hem de 
vatandaşın işkence içinde seyahat etmesine rağmen 
yüksek ücret ödemek zorunda kalarak zarar görmesi
ne ne zaman bir son verilecektir?.. Yetkin* Bakandan 
bunu özellikle öğrenmek istiyorum; 

Değerli üyeler; 
Sosyal ve ekonomik bakımdan çok önemli bir 

yol olan Şırnak - Eruh, Eruh - Siirt arası da aynı 

perişanlık içindedir. Malumunuz olduğu üzere, Şırnak 
ilçesi zengin bir kömür üretim merkezidir. Burada 
üretilen kömürler zorunlu olarak Şırnak - Eruh, Eruh 
- Siirt güzergâhını takip ederek Türkiye'nin dört bir 
yanına dağıtılmaktadır. Siirt ili ve çevresi için sosyal 
ve ekonomik yönden böylesine önem arz eden bu 
yolun normal standartlara ne zaman kavuşturulacağı
nı 1977 yıh Bütçesinin Genel Kurulumuzda görüşül
mesi sırasında zamanın Bayındırldt Bakanından sor
muştum. Zamanın Bayındırlık Bakanı, «Bu yol geçen 
sene büyük çapta ikmal edilmiştir. Yalnız stabilizas-
yon işi ikmal edilmemiştir. Bu sene inşallah stabilizas-
yon işleri ikmal edilecek, ilâveten de asfaltlanması bu 
sene kısmen tamamlanacaktır. Kısmen diyorum; ne 
kadar yetiştirebih'rsek....» karşılığım vermiş ve bu kar
şılık zabıtlara geçmiştir. Oysa, büyük çapta ikmal edil
diği ifade edilen bu yolun henüz çok noksanları var
dır ve normal seyrüsefere açık değildir. Yoğun bir 
ağır vasıta trafiğine sahne olan bu güzergâhtan bugün 
bütün çevre halkının haklı ve büyük şikâyetleri var
dır. Çalışmaların ciddiyetle yapılmasını sağlayacak ufak 
bir ilgi, mevsim şartları iyice ağırlaşmadan bu yolların 
normal gidiş gelişe elverişli hale getirilmesi mümkün
dür., 

Yüce Heyetinize Siirt'te intişar eden mahallî ga
zetelerden bir kaç tanesinin sadece başlıklarını oku
makla yetineceğim: 

Mücadele Gazetesinin başlığı . «Siirt - Kurtalan 
- Batman yom kışa kadar bitmezse şehrimîz kapalı ce
zaevi haline gelecek...» Bu sadece başlığı. 

Yine bir diğer yerel gazete olan Siirt Gazetesinin 
başlığı şöyle «Sürt - Kurtalan - Batman ve Siirt -
Eruh - Şırtoak yoKarında çok ağır şeylerden çalışma
lar artık büyük tepki topluyor. Bu gidişle kış mev
siminde mahsur kalacağız. Şoförlerin grev söylen
tileri yoğunlaştı...» Bunîar, aynı konuda her gün de
vam eden yayınların birer örneğidir. 

Değerh' üyeler; 
Bir ili ülkesinle dört bir yanına ve ilçeleri de ken

di iline bağlayan, her mevsim geçit veren normal bir 
yoî şebekesi kurmak ve bunun bakım ve onarımını 
zamanında yapmak sosyal ve ekonomik yönden ol
sun, siyasal ve askerî yönden olsun Devletin en başta 
gelen anagörevlerinden bir tanesidir. Bu görevin, mev
sim şartları doîayısiyîe çalışma sürelerinin iyice kısal-
mış olduğu hususu da nazara ahnarak, Güneydoğu 
Anadolunun geri kaîmış bu yöresinde de gereken cid
diyet ve gereken süratle yapılmasını ilgililerden rica 
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eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (C. H. P. sı
r la r ından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öner. 
3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyafm, Van ili 

Gevaş ilçesi Dokuzağaç köyündeki bazı aileler ara
sındaki cinayetlere, bu cinayetler sebebiyle köylüle
rin huzursuzluğuna ve can emniyetine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Sayın Mehmet Feyyat, Van ili Gevaş 
ilçesinde dört - beş öiüm ile neticelenen, aileler ara-
sınıîüki cinayet sebebiyle dört beş köy halkının hu
zuru ve can emniyeti açısından gündem dışı görüş
me talebinde bulunmuştur. 

Buyurunuz Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, sayın yatırımcı bakanlar; 

Muhatabım Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakam 
değildir. Yıllar boyu süregelen çağdışı münasebetle
rin son halkasını dite getirmek istiyorum. 

Eğitim planlaması yokluğu ve Hükümet otorite
sinin olmaması ve üretim ite israf ekonomisini şiar 
edinmiş zavallı beyinsiz, kurtçular ite akılsız illegal 
solcular arasındaki kan davasından ve Başkentteki 
rezaletlerden de bahsetmeyeceğim. 

Keza, parlamenter idareyi bir aşiret idaresine ben
zetmek isteyen M. C.'nin bünyesindeki rutarsızhk-
fardam da bahsetmeyeceğim. 

Meşru ve legal yollardan değiştirilmesi gereken 
ve bozuk kafaların, özellikle çıkarcıların savunduğu 
bozuk düzenin gereği, asırlar boyu ihmal edilmiş, 
bir yöredeki, ilkçağ devirlerine dahi yakışmayan ci
nayetler silsilesinden en son haikayı dite getirmek isti
yorum. 

Bu idedenle muhatabını gündelik bekçi başı polisi
ye hadiseleriyle uğraşan ne adlî zabıta şefleri ne de 
İşiçleri Bakamdır. Muhatabım yatırımcı bakanlık
lardır; çünkü bu cinayetlerin temelinde ekonomik 
ilişkiler söz konusudur. 

Değerli senatörler; 
Van İlimin Gevaş İlçesi (Benim de doğup büyü

düğüm ilçede) asırlar boyunca cinayetlerin kol gez
diği bir belde olması, özellikte bu cinayetlerde kan 
davasının hemen hemen hiç söz konusu olmadığı göz -
önünde bulu)r4uîursa, cinayetlerin kesikli olması, bir
birinin arasında nedensellik bulunmaması, arızî ne
denlerden doğduğu aşikârdır. 

Yıöar boyu, özellikte parlamentoya gelişimden 
sorjra üç yıkîır Sayın Enerji Bakanının da bilmesi ge

reken ve emıiııde bulunan Devlet Su İşlerine de bu 
konuyu intikal ettirdim ve Devlet Su İşlerinden de
falarca bana 17 . 3 . 1976 günlü ve ayrıca (Cepleri
mizde artdt bu hale gelesi yazılar) 1974 senesinde ve 
daha birkaç tanesinde her sene programa alınır; fa
kat ertesi sene programdan çıkar. 

Şimdi, sayuı yatırımcı bakanlar size sesleniyorum. 
Eğer siz mıknatıs olarak bürokratik bünyeyi kabul 
ediyor ve siz de onun üzerinde sathî bir ibreyseniz, 
bırakın o Bakanlığı. Eğer o bünyeden gelen yazışma
lar rutin, alışılagelen, gayrî ciddî muameleler devam 
ediyorsa bunu önleyin. 

Sayın senatörler; 
Cinayet şu : Van ilinin Gevaş ilçesinin Dokuz

ağaç köyünde üç aile arasında dört kişi öldürüldü. 
Aradan bir iki ay geçtikten sonra iki kişi daha öldü
rüldü, altı kişi oldu. Bu cinayetlerin nedeni ekonomik 
ve oradaki su sütıntısı, geçim sıkıntısı, yol meselesi 
olmaktan başka bir şey değildir ve bu köy halkından 
20 kişi tutuklandı. 25 - 30 kişi İstanbul'a kaçtı, bir 
kısmı. jandarma nezaretinde okulda hapsedildi ve se
kiz - on kişi de dağda firari. 

Bir köyün düşünün bu halde ve bu köye komşu 
olan civar köylerde de huzur kalmamıştır. Akşam gü
neş batınca herkes evine girer, dışarıya çıkamaz ve 
bu köyün hayvanları, pancarı, ekini de salüpsiz bir 
duruma girmiştir. 

Bir defa gidip bunların yakınlarını, mahallî li
derleri, mahallî din adamlarıyla temas ederek teslim 
ettirmek istedik; fakat muvaffak olamadık. İkinci 
gidişimde kendileri geldi ve nihayet üç hasım ailenin, 
birbirlerinden ikişer ölü vermek suretiyle hasımlaşan 
bu üç ailenin umumî vekâletini şahsında deruhte et
miş bir vatandaş olarak gurur duymaktayım. Bu Yü-̂  
ce Parlamentonun bana vereceği oydan daha çok gu
rur vermektedir, bana bu üç ailenin verdiği vekâlet. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, çok rica ediyorum. 
Efendim, bu konuşmanızla Parlamentonun ne ilgisi 
var? Parlamentoya saygısızhk ifade eden sözlerinizi 
söylenmemiş addediyorum, dikkat buyurun efendim 
konuşmanıza. Rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Duyulmamış 
addedin Saym Başkan. Ben söylemiş olayım da siz 
duymamış olunuz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Saym Feyyat, sizi Parlamentonun 
ciddiyeti içerisinde konuşmaya davet ediyorum. Ay
rıca sadet içerisinde konuşmaya Tüzük mucibince tek
rar davet ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür 
edeıim Saym Başkan. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Özellikle Osmanlı İmparatorluğu devresindeki yö

neticilerin Cumhuriyet döneminde belli bir süre gö
rev yapmış bürokratların ve bunlara bigane kalan 
her derecedeki yöneticilerin, kuvvetler ayrılığı pren
sibine göre bütün fonksiyonel kuruluşlarda görev al
mış yetkililerin hicap duymaları gerekir. Çünkü, 600 
seneden beri ihmal edilmiş bu yörede bir köy boşal
tılıyor; jandarmanın, polisin, adaletin gücü yetmiyor. 
Vatandaşın Devlete olan irtibatının ancak feodal ya
pının gereği olan, meselenin onlara iyi bir şekilde an
latılması biçiminde sürdürülmesi bakımından ben bir 
parlamenter olarak hicap duymaktayım. Çünkü, Dev
letin otoritesinin gitmediği yerde mahallî gayriresmî 
liderler vasıtasıyle bu tip asayiş sağlama geçicidir ar
kadaşlar; aspirin tedavisi kabilindendir. Belki, p i r - i 
fani olan sizlerin ömrü için yeterlidir; ama gelecek 
kuşaklar için anarşi kaynağıdır. Çocuklarınızı düşü
nün; bu böyle devam etmez,, ama biz eğer gündelik 
hayatımızı, üç - beş günlük ömrümüzü düşünüyor
sak, rahat yaşamayı düşünüyorsak, o zaman mesele
nin, aspirin tedavisi gibi, İçişleri Bakanlığının zahirî 
polisiye tedbirleriyle önlenebileceği inancında olabi
liriz. Ben bu Yüce Senatoya geldiğimden beri kaç 
arkadaşımızın vefat ettiğini müşahade ettim. Acaba 
10 seneye kadar kaçımız kalacaktır, kaç defa saygı 
duruşuna çıkacağız?.. 

Bu itibarla, değerli millet temsilcileri; bir ayağı
mız çukurdadır. Türk halkının, Türk milletinin gele
ceği söz konusudur. Eğer Türk halkı olarak bugünü 
düşünüyor da geleceği düşünmüyorsak, halkın soyut
lanması da, milliyetçilik de söz konusu olmaz. Bugü
nü düşünen kişiler sadece bugün için anarşiyi önle
mek isterler; uzun vadeli düşünmeyenler gayrimillî 
kimselerdir. Çünkü milliyetçilik, ezelden ebede ka
dar Devlet hayatının devamını sağlamak ve bu so
rumluluğu taşımaktır; ama bugün doğan çocuk üze
rine büyük külfetler tahmü eden bir yönetici, eğitim 
planlaması, Devlet planlaması ve çeşitti alanlarda ge
leceğe dönük kalkınmaya bigâne ise, o yönetici gay-
rimiİlidir, gündelik idareyle meşguldür; onunkisi bir 
aşiret idaresinden başka bir şey değildir : Halen Baş
kanını seçemeyen Meclisin tutumu da bunun basit 
bir örneğidir. 

Değerli senatörler; 
Bu vatandaşlar üzerinde jandarma biraz zor kul-

lansaydı, savcı biraz hissî hareket etseydi, belki Yük
sekova'da şehit düşen savcının basma gelenler onla
rın da basma gelebilirdi; fakat bereket versin olgun 

1 bir savcı, olgun bir zabıta yetkilisi (Mahallî idareyi 
I suçlamıyorum) var da tedbirlerini alddar. Hatta tu-
I tuklanaıüar içerisinde 17 kişi veya % 30'i haksız yere 
I ve delilsiz olarak tutuklanmıştı. Ben bu durumu hu-
I kuk nosyonumla, hukuk tefekkürümle bağdaştıramı-

yordum; fakat bilâhara tahliye edilen 2 kişi öldürül
dü. Meğerse bu kişiler hürriyetlerinin teminat altına 

i alınması maksadıyle tutuklanmışlardı. Bugün tutuk-
I lama müessesesi, zanlıların hürriyetlerini teminat al-
I tına almak için kullanılıyor. Ceza Muhakemeleri Usu-
I Iü Kanununun 104 ncü maddesi tamamiyle amacuı-
j dan saptırılmış ve mahallî şartlara göre bir feodal ya-
I pının gereği, aşiret idare yasası gibi uygulanmaktadır, 
j ama ben de bir Devlet memuru olsam, bu uygulama

yı gerçekleştirmek mecburiyetindeydim. 

r İşte böyle bir Devlet zihniyeti söz konusu ola-
j maz, böyle bir Devlet söz konusu olamaz. İşte Sa-
I ym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam sayın senatör

ler; Van ili Gevaş ilçesi Dokuzağaç köyünde bir ba-
I rajm yapılması yular boyu söz konusu edilmiş idi; 

ama bugüne kadar İM yanının gülü mü diyelim, Boz-
kurt mu diyelim, boz hayvanat mı diyetim, jiklet dev-

J rimcileri diyelim; ne derseniz deyin, bu tip bürokrat
lar bu konunun üzerine eğümemektedir; DSİ'yi hu
zurunuzda suçlamak istiyorum. 

I Hangi tandans ve temayülde olursa olsun, dev
rimci ise, çikolata devrimci, sağcı ise, bilmem bozyi-
ğit midir, bozkurt mudur; ne olursa olsun beni ente-

I rese etmez. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir saniye efendim. 
Size gündem dışı söz verirken önergenizi oku-

| dum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, asayiş
le ilgili, uzun vadeli. 

BAŞKAN — O önergenin hudutları içerisinde, ri-
I ca ediyorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Şimdi, sayın senatörler; 
Huzurunuzda Sayın Bakandan Dokuzağaç kö

yündeki cinayete neden olan yakın köylerdeki su me
selesinin haHedilmesuri o yörenin çocuğu olarak ken-

I dişinden istirham ediyorum, meseleye eğilmesini is
tirham ediyorum; bizzat kendilerinin teftiş etmesini 
istiyorum. O yörenin halkı adına, o yörenin durumu
nu benden daha iyi takdir edip ve daha iyi biMmsel 

I yönden değerlendireceği idraki içerisinde olarak, ken-
j dilerinden istirham ediyorum. 
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Ayrıca, Gevaş ilçesinin merkezlinde her yıl hadise 
olur. Bir köyün barajı 20 senedir yapılmaz. Her se
ne programa alındığı halde, her sene keşif yapılır; fa
kat yine programdan çıkarılır. Mahallî asayişsizlikler 
bundan neşet etmektedir. Gevaş grupu merkez sula
ma ile köyün membaından çıkan suyun o yöre top
rağının sulanması meselesinin halledilmesini, üzerine 
eğilinmesini hassaten istirham ederim. 

Değerli senatörler; 
Bu cinayetlerin bir nedeni de şudur; kısaca arz edip 

vaktinizi almayacağım. Yan haricinde, Hakkâri, Ağrı, 
Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli vilâyetlerinin yapısal 
durumu ile kentle köy ilişkileriyle; Yan, Bitlis, Er
zurum, Elâzığ kent - köy ilişkileri değişiktir. 

Bilinci gruptakilerde kentle köylü yekdiğerine bü
tünleşmiş durumdadır; ama sömürücülük esası var
dır. Köylü ile diyalog kurabilir ve kendinden kabul 
eder. 

Diğer saydığım ikinci gruptaki kentlerde ise, köy
lüyü kendinden kabul etmez. Sürt'in merkezi Arapça 
konuşur, Arapça konuşmayanları hakir görür. Diğer 
bölgelerinde merkez Türkçe konuşur, Türkçe bilme
yenleri başka gözle görür ve iter. Birisinde itici selbi 
durumda, diğerinde icabî durumda. Buranın bu feo
dal yapısı halen devam etmektedir. 600 seneden beri, 
Osmanlılardan, Cumhuriyetten bugüne kadar bu ya
pı değişmemiştir, politik istismarlar bunu had safha
ya çıkarmıştır. îşte, bu düzen böyle devam ederse, 
bu düzeni müdafaa edenlerin kafalarından da, haysi
yetlerinden de şüphe ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 

4. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1123) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi var

dır, okunup gerekli oylama işlemi yapılacaktır. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazdı Cumhuriyet Senatosu üye

lerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayıl
maları hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Di
vanının 5 Ekim 1977 tarihli toplantısında kararlaştı
rılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Sim Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Adile Ayda'mn hastalığına binaen 25 . 8 . 1977 
tarihinden itibaren 20 gün, 
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Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi Ahmet Tahta-
kdıç'ın mazeretine binaen 16 . 8 . 1977 tarihinden 
itibaren 20 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral Kara-
osmanoğlu'nun hastalığına binaen 13 . 8 . 1977 tari
hinden itibaren 15 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üye Sebahattin Özbek'in hastalığına binaen 8.8.1977 
tarihinden itibaren 21 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi ŞeraTettin 
Paker'in mazeretine binaen 1 . 9 . 1977 tarihinden iti
baren 15 gün, 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Osman Nuri 
Canpoîat'm hastahğma binaen 4 . 8 . 1977 tarihinden 
itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Akın Özdemir' 
in hastahğma binaen 10 . 8 . 1977 tarihinden itiba
ren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 
Kutluk'un hastalığına binaen 6 . 9 . 1 9 7 7 tarihinden 
itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi Ad
nan Karaküçük'ün hastahğma binaen 8 . 9 . 1977 ta
rihinden itibaren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Orhan Öz-
trak'ın hastahğma binaen 25 . 8 . 1977 tarihinden iti
baren 20 gün; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf Ziya 
Ayrım'ın mazeretine binaen 11 . 10 . 1977 tarihinden 
itibaren 15 gün; 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Tezkerede mazeretleri bildirilen sayın üyelerin 

izin işlemlerini oylarınıza sunuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üyesi Sayın Adile Ayda'mn hastahğma binaen 
25 . 8 . 1977 tarihinden itibaren 20 gün süre ile izin
li sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Uşak Üyesi Sayın Ahmet 
Tahtakmç'm mazeretine binaen 16 . 8 . 1977 tarihin
den itibaren 20 gün süre ile izinli sayümasım oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Sayın Oral 
Karaosmanoğhr*nun hastalığına binaen 13 . 8 . 1977 
tarihinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayümasım 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 



C. Senatosu B : 84 6 , 10 . 1977 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üyesi Sayın Sabahattin Özbek'in hastalığına bi
naen 8 . 8 . 1977 tarihinden itibaren 21 gün süre ile 
İzinli sayılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Sayın Şe-
raf ettin PaLer'in mazeretine binaen 1 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın Osman 
Nuri Canpolat'm hastalığına binaen 4 . 8 . 1977 tari
hinden itibaren 20 gün süre ile izinli sayılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Akın Öz-
demir'in hastalığına binaen 10 . 8 . 1977 tarihinden 
itibaren 20 gün süre i!e izinli sayılması hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sayın İs
mail Kutiuk'un hastalığına binaen 6 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren 20 gün süre ile izinli sayılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kahramanmaraş Üyesi 
Sayın Adnan Karaküçük'ün hastalığına binaen 8.9.1977 
tarihinden itibaren 20 gün süre ile izinli sayılması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sayın Or
han Öztrak'm hastalığına binaen 25 . 8 . 1977 tarihin
den itibaren 20 ün süre ile izinli sayılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Saym Yusuf 
Ziya Ayrım'm mazeretine binaen 11 . 10 . 1977 tari
hinden itibaren 15 gün süre ile izinli sayılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 
yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgelerine dair 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonların görev süresinin 19 . 9 . 1977 tarihinden 
itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1121, 
10/45) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bazı araştırma komisyonlarından gelen süre uzat

ma tezkereleri vardır; okunup, gereken oylama işle
mi yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 - 1976 yu

larında verilen teşvik ve uygulama belgeleri hakkın
da araştırma yapan Komisyonumuzun çalışma müd
deti 19 . 9 . 1977 tarihinde sona ermektedir. 

Konunun aydınlanması için 19 . 9 . 1977 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere iki ay daha müddet 
verilmesini arz ederiz. 

Saygdanmla. 
Komisyon Başkanı Y. 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Kâmil Karaveîioğlu 
BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama bel
geleri hakkında kurulan Araştırma Komisyonunun 
çalışma süresinin 19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki 
ay süre ile uzatılması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Çocuk mahkemeleri kurulması hakkında ku
rulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonlarının görev süresinin 23 . 8 . 1977 tarihinden iti
baren iki ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3 j1118, 
10/38) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çocuk mahkemeleri kurulması hakkındaki Araş

tırma Komisyonumuzun çalışma süresi 23 . 8 . 1977 
tarihinde sona ermektedir. 

Araştırmanın sıhhatli olarak neticelendirilmesi 
için 23 . 8 . 1977 tarihinden geçerli olmak üzere iki 
ay müddet verilmesini arz ederim. 

Ankara 
Komisyon Başkanı Y. 

Sözcü 
Uğur Alacakaptan 

BAŞKAN — Çocuk mahkemeleri kurulması hak
kındaki Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin 
23 . 8 . 1977 tarihinden itibaren iki ay süre ile uza
tılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.- Kabul edilmiştir. 

7. — Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan 
tayin ve nakil tasarrufları hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının gö
rev süresinin 19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1119, 10/13) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
MiM Eğitim Bakam tarafından yapılmış olan ta" 

yin ve nakil tasarrufları hakkında araştırma yapmak 
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üzere kurulan Araştırma Komisyonumuzun çalışma 
müddeti 19 . 9 . 1977 tarihinde sona ermektedir. / 

Konu ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığına so
rulan sorulara ve tekit edilmesine rağmen bugüne ka
dar cevap verilmediği için, Komisyon konuyu müdde
ti içerisinde sonuçlandıramamıştır. Bu nedenle Süre
nin 19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren ikî ay daha uza
tılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkam Y. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam tarafından ya
pılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında araş
tırma yapmak üzere kurulan Komisyonun çalışma 
süresinin 19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren iki ay süre 
ile uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı za
rarlar konusunda kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 19.9.1977 
tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. 
(3/1122, 10/46) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
PTT Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar 

konusundaki araştırma yapan Komisyonumuzun gö
rev süresi 19 . 9 . 1977 tarihinde sona ermektedir. 

Konunun aydınlanması bakımından 19 . 9 . 1977 
tarihinden itibaren iki ay daha süre verilmesini arz 
etlerim. 

Saygılarımla. 
Refet Rendeei 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — PTT Genel Müdürlüğünün uğratıl
dığı zararlar konusunda araştırma yapmak üzere ku
rulan Komisyonun görev süresinin 19 . 9 . 1977 tari
hinden itibaren iki ay süre ile uzatılması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Karayolları 12 nci Bölgedeki yol yapımı hak
kında kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarının görev süresinin 19 . 9 . 1977 tarihin
den itibaren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1120, 
10/51) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Karayolları 12 nci Bölgesindeki yol yapımı hak

kında araştırma yapmak üzere kurulan Araştırma 
Komisyonumuzun çalışma süresi 19 . 9 . 1977 tari
hinde sona ermektedir. 

Araştırmanın sıhhatli olarak neticelenmesi için 
19 . 9 . 1977 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
iki ay müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı Y. 

Kara 
Muzaffer Şâmiloğlu 

BAŞKAN — Karayolları 12 nci bölgesindeki yol 
yapımı hakkında araştırma yapmak üzere kurulan 
Komisyonun çalışma süresinin 19 . 9 . 1977 tarihin
den itibaren iki ay süre ile uzatılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk ve dört arkadaşının, Türkiye'nin malî ve 
iktisadi durumu üzerinde bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/3) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir geri alma önergesi 
vardır, okunup bilgilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'nin malî ve iktisadî durumu hakkında ge

nel görüşme açılmasına dair 3 . 10 . 1977 tarihli öner
gemizi İçtüzük hükümlerine göre yeniden düzenle
mek üzere geri alıyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasını saygıyle istirham ede
riz. 

Burdur Ankara 
Ekrem Kabay tbrahim Öztürk 

Erzincan Bursa 
Niyazi Unsal Şebib Karamullaoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
- Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önerge sahipleri öner
gelerini geri istemiş olmaları hasebiyle, kendilerinin 
önergeleri iade edilmiş ve konu gündemden çıkarıl
mıştır. Bilgilerinize sunulur. 

11. — Traktör satışları hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonuna (10/54) üye seçimi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunca kurulmuş bulunan araştırma komis-
lonlan için gruplar adaylarını bildirmişlerdir. Aday
ları bildirilen komisyonlar için işarı oyla seçim yapı
lacaktır. Bu işlemlere başlıyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Işarî oyla nasıl 
seçilir?.. 

BAŞKAN — Işarî oyla efendim. 1964 yılında Yü
ce Genel Kurulun bu konuda özellikle almış olduğu 
bir karar vardır. İçtüzüğümüzün maddelerinde bu ko-
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mıda sarahat yoktur. Ancak, komisyonun kaç üye
den teşekkül edeceğine dair işarı oyla seçim yapda-
cağma dair hüküm vardır. Fakat, 1964 yılından bu 
yana Genel Kurulumuzun karanyle Araştırma Ko
misyonu üyeliklerine işarı oyla seçim yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi-Sayın Ekrem 

Kabay'm, Traktör satışları hakkında kurulmasını is
tediği ve Genel Kurulun, kurulmasına karar verdiği 
11 üyelik Komisyon için Cumhuriyet Halk Partisi 4, 
Adalet Partisi 4, Millî Birlik Grupu 1, Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üyeler Grupu 1 aday göstermişlerdir. 
Grup kuramayanlarca aday gösterilmemiştir. Grup 
kuramayanlardan bir aday rica ediyoruz efendim... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Süleyman Ergin'i aday 
gösteriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin, aday göste
rilmiştir. 

Sayın üyeleri teker teker oylarınıza sunuyorum 
efendim : 

Sayın Kemâl San ibrahim oğlu'nu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Nejat Sarhcalı'yı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Erdoğan Bakkalbaşı'nı kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saynı Makabil Abay's kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Adnan Karaküçük'ü kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Vefa Poyraz'ı kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Akın Özdemir'i kabul edenler... Kabul et-
meyenle*... Kabul edilmiştir. 

Sayın Süleyman Tuncel'i kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Suphi Gürsoytrak'ı kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sebahattin Özbek'i kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Süleyman Ergin'i kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikası 
hakknıda kurulan Araştırma Komisyonuna (10/55) 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Saym Sırrı Atalay'ın, Kars İlinde temeli atılan şeker 
fabrikası hakkında araştırma yapmak üzere kurulma
ğım talep ettiği ve Yüce Genel Kurulun, 11 üyelik 
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bir araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı
ğı... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Geri alıyorum, 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Atalay geri aldıktan için bu konuda işlem 

yapmıyoruz. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, kurulması kararlaştırılmış bir araştırma komis
yonu için geri alma olabilir mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; önerge 
sahibi bu talepte bulunmuştur. Biz durumu, gündemi 
tanzim eden Başkanlık Divanında görüşürüz, gerekli 
karan alırız ve uygularız efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — 
Umumi Heyet karanyle olacaktır. 

BAŞKAN — Evet, biliyorum efendim; Umumî 
Heyet karanyle olduğu için biz tekrar görüşür, gere
keni Yüce Genel Kurula getiririz efendim. 

13. — DİSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonuna (10/56) üye se
çimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Hayri öner'in; DİSK'e bağlı işçilere yapdan 
baskı hakkında kurulmasını talep ettiği araştırma ko
misyonunun 11 üyeden kurulması kararlaştınlmıştı. 
Bu komisyon için üye seçimi yapacağız. Keza, grup 
kuramayanlardan bu komisyon için de bir aday rica 
ediyorum. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Ali Oğuz'u 
aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Saym Ali Oğuz aday gösterilmiştir. 
Efendim, aday olan üyeleri oylarınıza sunuyo

rum. 
Sayın Hayri Öner*! kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Cengizhan Yorulmaz'ı kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Solmaz Belül'ü kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Şebib KaramuHaoğlu'nu kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım'ı kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Münip İslâmoğlu'nu kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym İbrahim Kirazoğlu'nu kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Lütfi Tokoğlu'nu kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Sami Küçük'ü kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Adile Ayda'yı kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Oğuz'u kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önerge sahibi aynı zamanda Komisyon üyesi mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel bu konuda tar
tışma yapıldı, üye olmasında bir mahzur olmadığı 
Yüce Genel Kurulca kabul edildi. 

14. — Türk Sporunun içinde bulunduğu durum 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonuna (10/57) 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Kemâl Sanibrahinıoğlu'nun, Türk Sporunun 
içinde bulunduğu durum hakkında araştırma yapmak 
üzere kurulmasını talep ettiği ve Genel Kurulun, 11 
üyeden kurulmasına karar verdiği Komisyon için 
Adaîet Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 4, Millî 
Birlik Grupu !, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler 
Grupu l'er aday bildirmişlerdir. 

Grup kuramayan sayın üyelerden bu konuda da 
bir aday istiyoruz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın İsmail tlhan. 

BAŞKAN — Sayın İsmail tlhan aday gösterilmiş
lerdir. 

Adayları teker teker oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Hüsej/in Öztürk'ü kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Mehmet Feyyat'ı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Abdullah Köseoğlu'nu kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Abdullah Emre îleri'yi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Mustafa Deliveli'yi kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Mustafa Gülcügil'i kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Talip Özdolay'ı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Erdoğan Adalı'yı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Sezai O'Kan'ı kabul edenler... Kabul etme

yenle?... Kabul edilmiştir. 
Sayın Cihat Alpan'ı kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İsmail İlhan'ı kabui edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Eğitim enstitüleri giriş sınavları ve bu ku
rumların durumları hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonuna (10/58) üye seçimi. 

BAŞKAN — Sumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın İbrahim Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sı
navları ve bu kurumların durumları hakkında araş
tırma yapmak üzere kurulmasını talep ettiği Komis
yonun, Yüce Genel Kurulca 11 üye ile kurulması ka
rarlaştırılmıştır. Gruplar adaylarını bildirmişlerdir. 
Grup kuramayan sayın üyelerden bir aday istiyoruz. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Saym Ahmet 
Remzi Hatip. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Remzi Hatip aday oia-
rak bildirildi. 

Adayları teker teker oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Niyazi Ünsal'ı kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Naim Taşan'ı kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Fevzi Özer'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ahmet Tahtakdıç'ı kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Haldun Menteşeoğlu'nu kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayan Ragıp Üner'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Refet Rendeci'yi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Hasan Oral'ı kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Vehbi Ersü'yü kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Şerif Tütcn'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip'i kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusunda kuru
lan Araştırma Komisyonuna (10159) üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Kemâl Sanibrahimoğîu'nun; deprem ve dep
remle ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve de
polama konusunda araştırma yapmak üzere kurul
masını talep ettiği ve Yüce Genel Kurulun (11) üye
lik bir Komisyon kunıknasım kararlaştırmış olduğu 
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Araştırma Komisyonuna gruplar adaylarını bildirmiş
lerdir. Grup kuramayan sayın üyeler aday bildirme
mişlerdir. Aday istiyoruz efendim.» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Osman Al-
bayrak. 

BA.ŞKAN — Sayın Osman Albayrak aday göste
rilmişlerdir. 

Adayları teker teker oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nu kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ali Cüceoğlu'nu kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Kemal Kıhçoğlu'nu kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın îmadettin Elmas'ı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Sıtkı Yırcalı'yı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Şeref Kayalar'ı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Barlas Küntay'ı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın İsmail Kutluk'u kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ahmet Yıldız'ı kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Şerif Tüten'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Osman Albayrak'ı kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

77. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair kurulan Araştırma Komisyonuna (10/61) üye se
çimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Sayın Hamdi Özer'in; Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
içinde yer alan bazı kuruluşlardaki personele ödenen 
ikramiyelere dair araştırma yapmak üzere kurulması
nı talep ettiği ve Yüce Genel Kurulun 11 üye ile ku
rulmasına karar verdiği komisyon için gruplar aday
larım bildirmişlerdir. Grup kuramayan sayın üyeler
den aday istiyoruz efendim... 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Saym Meh
met Bilgin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın 
Ferid Melen. 

BAŞKAN — Efendim iki aday va r : Saym Meh
met Bilgin ve Sayın Ferid Melen. 
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MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Adaylığımı geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin adaylıklarını 
geri almışlardır. 

Adayları teker teker oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Selâhattin Cizrelioğlu'nu kabul edenler... Ka

bul ermeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Fevzi Hakkı Esatoğlu'nu kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın İdris Gürsoy'u kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Mehmet Feyyat'ı kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Gürhan Titrek'i kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Baha Akşit'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Hayrettin Erkmen'i kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Ömer Naci Bozkurt'u kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Haydar Tunçkanat'ı kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Özer Derbdi'i kabul edenler... Kabu! etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ferid Melen*i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

18. — Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın 
sorunları hakkında kurulan Araştırma Komisyonu
na üye seçimi. (10/62) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sayın Ziya Müezzinoğlu ve arkadaşlarının; yaban
cı ülkelerde çalışan yürttaş'anmızın sorunları hakkın
da araştırma yapmak üzere kurulmasını talep ettik
leri ve Genel Kurulumuzun (11) üye ile kurulmasına 
karar verdiği Araştırma Komisyonu için1 seçim ya
pılacaktır. Grup kuramayan saym üyeler aday bil
dirmemişlerdir. Grup kuramayan sayın üyelerden 
aday istiyoruz efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Saym Ali Oğuz. 
BAŞKAN — Saym AK Oğuz, aday gösterilmiş

tir. 
Adayları teker teker oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Fevzi özer'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Solmaz BeKiFü kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Saym Bahri Cömerfi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir, 
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Sayın Ziya Gökaîp Müîâyim'i kabul edenler... Ka
ba] etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Atıf Benderlioğlu'nu kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Şerafettin Paker'i kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Metin Taş'ı kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hikmet ArsIanoğiu'iiÂftı kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmişetk". 

Sayın Suphi Gürsoytrak'ı kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Halil Tunc'u kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Oğuz'u kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

19. — Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Ada-
na'ya nakledilmesi hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonuna. (10/64) üye seçimi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üye
si Sayın Lûtfi Bilgen'in; Tarsus İşletmecilik Yüksek
okulunun Adana'ya nakledilmesi hakkında araştır
ma yapmak üzere kurulmasını talep ettiği ve Genel 
Kurucun (11) üye iîe kurulmasına karar verdiği Ko
misyon için grupîar adaylarım bildirmişler. Grup ku
ramayan sayın üyeler aday bildirmemişlerdir, aday 
istiyoruz efendim... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Orhan 
Öztrak 

BAŞKAN — Sayın Orhan Öztrak, aday gösteril
mişlerdir. 

Adayları teker teker oylarınıza sunuyorum. 
Sayın Hayri Öner'i kabul edenler... Kabul etme-

yenjer... Kabul edilmiştir. 
Sayın Kemal Kıhçoğiu'nu kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Hilmi Nalbantoğîu'nu kabul edenler... Ka

bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Sayın İsmail Çataloğhı'nu kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğhı'nu kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ahmet Karayiğit'i kabul edenler... Kabul 

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Kasım Küfrevi'yi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Macit Zeren'i kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Şükran Özkaya'yı kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nihat Erim'i kabul edenler... Kabuî etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Orhan Öztrak'ı kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20. — (10/2, 10/7, 10/12-15-31, 10/13, 10/22, 
10/25,-42, 10/26-52, 10/29-41, 10/32, 10/36, 10/37 
10/38, 10/39, 10/43, 10/44, 10/45, 10/46, 10/47, 
10/49, 10/51, 10/16, 10/23, 10/30) Numaralı Araştır
ma komisyonlarında açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, daha evvel kurulap 
muhtelif sebeplerle bazı üyelikleri boşalan Araştırma 
komisyonlarında boş olan üyeîlikfer için gruplar aday
larını biîdinnişlerdir. Bu boş olan üyelikler için yine 
aşari oyla seçim yapacağız. 

Ankara İmar Limitet Şirketinin), Arısoy Kolektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve keyfî dav
ranışlar hakkında kurulan 9 kişilik Araştırma Ko
misyonunda açık bulunan C. H. P. üyeliği için Sayın 
Orhan Vural aday gösterilmiştir. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Partisi Grupu tarafından Sayın Vefa Poy
raz ve Sayın Orhan Çalış aday gösterilmişlerdir. 

Saym Vefa Poyraz'ı Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Orhan Çalış'ı kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mason Locaları hakkında kurulan (15) kişSk 
Araştırma Komisyonunda Cumhuriyet Halk Parti
sinden 2, Adalet Partisinden 1 üyelik boşalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi bu üyeliklere Saym Şe
ref Bakşık ve Sayın Abdullah Ercan'ı aday göstermiş
lerdir. 

Sayın Şeref Bakşık'ı kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Abdullah Ercan'ı kabul edenler... Kabuî et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Partisi tarafından Saym.' Münir Dalda! aday 
gösterilmiştir. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TRT (11) sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ye müsteniden, TRT Genel Müdürlüğüne yapı'an 
atamaya ve TRT GerJeî Müdürleri ile yargı kararla
rının tatbiki hakkında Kurulan (15) Kişilik Araştır
ma Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi üyelik
lerinden (3), Adalet Partisi üyeliklerinden (î) üyelik 
boşalmış; Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Yusuf Çc-
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tin, Sayın Ekrem Kabay, Sayüa Ergiin Ertem'i aday 
göstermiştir. 

Sayın Yusuf Çetin'i oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ekrem Kabay'ı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ergiin Ertem'i kabul edenJer... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. boş üyelik için Sayın Oraî Karaosmanoğlu' 
mı aday göstermişlerdir. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakam tarafından yapılmış buîu-
n&n tayin ve nakil tasarrufları hakkında kurulan (15) 
kişilik Araştırma Komisyonunda A. P.'nin (2), C. H. P. 
lîin (3), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu-
mın (1) üyelikleri boşalmıştır. 

C. H. P. bu üyeiikîer için Tevf ik Ehnasyazar, Sa-
ytiü Mehmet Seydibeyoghı ve Sayın Beyti Arda'yı aday 
göstermiştir. 

Sayın Tevfîk Elmasyazar'ı oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edü-
mlşetır. 

Sayın Mehmet Seydibeyoglu'ttu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Beyti Arda'yı kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. boş üyelikleri için Saytit Ata Bodur ve Tah
sin Türkay'ı aday göstermiştir. 

Sayın Ata Bodur'u kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tahsin Türkay'ı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cum hur başkanınca Seçilen Üyeler Grupunca Sa
yın Sadi Irmak aday gösterilmiştir. Kabul edenler... 
Kabu! etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayinlerle 
pçjğa almaalar hakkında kurulan 11 kişilik Araştır
ma Komisyonunda Adalet Partisinin 2 üyeliği ile 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupunun 1 üyeli
ği boşalmıştır. Adalet Partisi bu üyeliklere Sayın Mü
nir Daîdal ve Sayın Tahsin Türkay'ı aday göstermiş
lerdir. 

Sayın Münir DaidaTı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tahsin Türkay'ı oylarınıza sunuyorum. Ka
bu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına 
Sayın Sadi Irmak aday gösterilmiştir. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lice'de depremden solura yapılan konutlar ve Li
ce depremiyle ilgili bazı olaylar hakkında kurulan 
15 kişilik Araştırma Komisyonunda Cumhuriyet Halk 
partisinin 1, Adalet Partisinin 3, MiHi Birlik Grupu-
ıjun birer üyeMkleri boşalmıştır. Cumhuriyet Halk Par
tisi boş üyelikler için Sayın Akıp Aksaç'ı aday gös
termiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul ediîmiştİT. 

Adalet Partisi, Sayın Lûtfi Tokoğiu, Sayın Ruhi 
Tunakan ve Sayın Orhan Çatoş'ı aday göstermiş
tir. 

Sayın Lûtfi Tokoğhı'nu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Ruhi Tunakan'ı oylarınıza sunuyorum. Ka
ba! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul ediimiştir, 

Sayın Orhan Çaîış'ı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabuî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mi'M Bin'k Grupu boş üyeliği için Sayın Kadd 
Kapîan'ı aday göstermiştir. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenîer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Belediyelere yapılan Devlet yardımı ve belediye
lerim malî durumları hakkında kurulan 9 kişilik 
Araştırma Komisyonunda A. P.'den 1 üyelik, C. H. P. ' 
den 1 üyelik, Grup Kuramayan ÜyeJer Kontenja
nından 1 üyelik boşalmıştır. 

Grup Kuramayan Sayın üyelerden aday istiyo
ruz efendim?... Sayın Sami Turan. 

Say m Kâmuran Erkmenoğlu'mı oylarınıza sunu
yorum. Kabuî edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Ahmet Özmumcu'yu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenîer... Kabu! etmeyenler.,. Kabuî edilnıişştir. 

Sayın Sami Turan'ı oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Kabuî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve ne
denlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi ve gençlik oîaylan ve gerektirdikleri çözüm
lerin saptanması hakkında kurulan 15 kişilik Ko-
misyondan C. H. P.'den 3, A. P.'den 1 üyelik boşal
mıştır. 

C. H. P. bu üyeliklere Sayın Hikmet Savaş, Sa
yın İmadettin Elmas, ve Sayın Fahri Dayı'yı, A. P. ise 
Sayın Adnan Karaküçük'ü aday göstermiştir. 

Sayın Hikmet Savaş'ı oylarmıza sunuyorum, Ka
bul edenîer... Kabul etmeyenler... Kabuî edilmiştir. 

Sayna İmadettin EEmas'ı oyunuza sunuyorum. Ka
bu* edenîer... Kabul etmeyenler... Kabuî edilmiş
tir. 
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Sayım Fahri Dayı'yı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ailuan Karaküçük'ü oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etrneyeoler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan Kalkınma 
Fonuna Ayrıîan 400 milyon liranın dağıtım şekli 
hakkında kurulan 15 k.şiLk Araştırma Komisyonun
da C. H. P.'den 2, A. P.'den 2 üyelik boşalmıştır. 
C. H. P. bu üyeliklere Sayın Nurhan Artemiz ve Sa
yın Hasan İldan'ı, A. P. boş üyeliklere Sayın Akın 
Özdemir iie Sayın Osman Nuri Campolat'ı aday gös
termişlerdir. 

Sayın Nurhan Artemiz'i oylarınıza sunuyorum. 
KabuJ edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edihnıiş-
tir. 

Sayın Hasan İldan'ı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edetrJİer... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıia Akın Özdemir'i oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Osman Nuri Canpoîat'ı oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarım aynntılarıy-
le belirlemek üzere kurulan 11 kişiük Araştırma Ko
misyonunda C. H. P.'den 1, A. P.'den 1 üyelik bo
şalmıştır. 

C. H. P. bu boş üyelik için Sayın Rıza Akgün'ü 
aday göstermiştir. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

A. P. boş üyelik için Sayın Metin Taş'ı aday gös
termiştir. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Su ürünleriyle meşgul olan kooperatifler ve su 
ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda bu-
lunan'ar hakkında kurulan 9 kişilik Araştırma Ko
misyonunda C. H. P.'den 2, A. P.'den 2 üyelik bo-
ŞFilıiîîşhr. C. H. P., bu üyelikler için Sayın Erdoğan 
Baldtalbaşı ve Sayın Kemal Kıiıçoğîu'nu aday gös
termiştir. 

Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'm kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kemal Kıiıçoğlu'nu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P., bu üyeîikıer için Saym Safa Yaîçuk ve Sa
yım Osman Nuri Canpoîat'ı aday göstermiştir. 

Sayın Safa Yalçuk'u kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Osman Nuri Canpoîat'ı kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmişitir. 

Çocuk mahkemeleri kurulması hakkında kurulan 
11 klşiiik Araştırma Komisyonunda C. H. P.'den 1 
üyelik, A. P.'detoı 2 üyelik boşalmıştır. C. H. P., boş 
üyelk için Sayın Fahri Dayı'yı aday göstermiştir. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P., boş üyelikler için Saym Gürhan Titrek ve 
Sayın Metin Taş'ı aday göstermiştir. Sayın Gürhan 
Titrek'i kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayımı Metin Taş'ı kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hapishane ve tevkifhanelerin durumu hakkında ku
rulan 11 kişiLk Araştırma Komisyonunda A. P.'nin 
2 üyeliği boşalmış ve A. P. bu üyelikler için Sayın 
Münif İslâmoğlu ve Saym Muzaffer Demirtaş'ı aday 
göstermiştir. 

Sayın Münif İslâmoğhıVju kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Muzaffer Demirtaş'ı kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla ya
pılan Antlaşmalar hakkında kurulan 15 kişilik Araş
tırma Komisyonunda C. H. P.'den 3, A. P.'den 2 üye
lik boşalmış, C. H. P. bu üyelikler için Sayın Orhan 
Vural, Sayın Sırrı Ergun ve Sayın Temel Kitapçı'yi, 
A. P. Sayın Talip Özdolay ve Sayın Süleyman Tun
celi aday göstermiştir. 

Sayın Orhaıa Vural'ı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sırrı Ergun'u kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Temel Kitapçı'yı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Taüip Özdolay'ı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Süleyman TuncePi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan 
ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları 
çeşitH mağduriyetlerin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında kurulan 15 kişilik Araş
tırma Komisyonunda C. H. P.'nin üyeliği, A. P.'nin 
2 üyeliği, Cumhurbaşkanınca seçilen Üyeler Gru-
punun 1 üyeliği boşalmış ve C. H. P. bu üyelikler 
için Saym Tevfik Ehnasyazar, Sayın Selâhattin Ço-
lakoğlu, Sayın İsmail Çataloğîu'nu aday göstermiş
tir. 
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Sayın T e v M Efatta^azar'i kabul edenler... Ka
bul! etmeyetrtfer... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sefahattin Çolakoğhfmı kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabili edıîîmiştir. 

Sayın İsmail Çataloğîu'hu kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A. P. bu boş üyelkîer için Sayın Safa Yâ-Tçuk 
ve Sayni Ata Bodur'u aday göstermiştir. 

Sayın Yalçuk'ü kabul ederÜer... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Saym Ata Bodur'u kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu boş 
üyelk için Sayın Nihat Erlm'i aday göstermiştir. 

Sayın Erim*i kabul edenler... Kabu3 etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sancyi ve Tekcioloji Bakanlığma 1975 ve 1976 yıl
larında veriSen teşvik ve uygulama belgeleri hakkın
da kurulan 11 kTşilik Araştırma Komisyonunda 
C. H. P.'nin 1 üyeliği boşalmış ve C. H. P. Grupu 
ba üyelik içim Sayın tdris Gürsoy'u aday göstermiş
tir. 

Sayın tdris Gürsoy'u oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabuî edTnrştir. 

P.T.T. Genel Müdürlüğünün uğratıldığı zararlar 
konulunda kura'an 11 kişilik Araştırma Komisyonun
da Cumhuriyet Ha^k Partislndefır, 2, Adalet Partisin
den 2 üyelik boşalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi boş üyelikler için Sa
yın Tevfik Elmasyazar ve Sayın Sırrı Ergun'u aday 
göstermiştir. 

Saym Tevfik Eîmasyazar'ı kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sırrı Ergun'u kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul ediîmişSir. 

Adalet Partisi boş üyeükler iç3n Sayın Ahmet Ce
mil Kara Oe Saym Ahmet İhsan BMncioğlu'nu aday 
göstermiştir. 

Sayın Ahmet Cemil Kara'yı kabul edenler... Ka
bul etmeyen'er... Kabul edilmiştir. 

Saym Ahmet İhsan BirincioğlU'nu kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

iskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında Cere
yan eden olayFar hakkında kurulan 11 kişilik Araş
tırma Komisyonunda Adalet Partisinin 2 üyeliği bo
şalmış ve Adalet Partisi Grupu bu boş üyelikler için 
Saym Süleyman Tuncel ve Sayın Muzaffer Demir-
laş'ı aday göstermiştir. 

Sayım Süleyman füncelft kabul edenler... Kabul: 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Muzaffer Demİrtaş'ı kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı ve yatırımları konu
sunda kurulan İ l klşiik Araştırma komisyonunda 
açık bulunan üyeliklere seçim yapılacaktır. Bu Ko
misyonda Cumhuriyet Halik Partısimin 2, Adalet Par
tisinin 1 üyeliği boştur. Cumhuriyet Halk Partisi 
bu boş 2 üyelği İçm Saym Hikmet Savaş ve Sayih 
Mukb.1 Abay'i aday göstermiştir. 

Sayın Hikmet Sâvaş'ı kabul edenîer... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Mükblî Abay'i kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilin ştir. 

Adalet Partisi Grupu boş üyelik için Sayın Vefa 
Poyraz'ı aday gosternrştr. 

Sayın Vefa Poyraz'ı kabul edenler... Kabuî etme
yenler... Kabul edihniştir. 

Karayolları 12 rici bölgesindeki yol yapımı hak
kında kurülab 11 kişilik Araştırma komisyonunda 
Adalet Partisi Grupünun 2 üyeKği boşalmış ve Ada
let Partisi Grupu boş üyelikler için Sayın Adnan Ka-
raküçük ve Sayın LütFi Tokoğhı'nu aday göstermiş-
tir. 

Sayın Karaküçük'ü kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Lütfi Tokoğîu'nu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yönetme
likler hakkında kurulan 15 kişilik Araştırma Komis
yonunda Cumhuriyet Halk Partisi kon&ttjâmîidan 
3 üyelik boşaümış ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu bu boş üyeSkler için Saym AbdüSgani Demirkol, 
Sayın Tevfik Elmasyazar ve Sayın Behiç Sonbay'ı 
aday göstermiştir. 

Sayın Abdülgani Demirkol'u kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayım Tevfik Eîmasyazar'ı kabul edenler... Kabul 
etmeyenîer... Kabul edilmiştir. 

Sayın Behiç Sonbay'ı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti Arasında Akdolunan Kredi Anlaş
ması hakkında Kurulan 11 kişilik Araştırma Komis
yonunda Cumhuriyet Haük Partisinden 2, Adalet 
Partisinden 2 üyelik boşalmıştır. 
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Cumhuriyet HâSk Partisi boş üyelkleri için' Sa-
yiii Ergüri Erteni ve Sayın Abdüîgani DeöürkÖ?u 
aJay göstermiştir. 

Sayın Ergüuı Ertem'i kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıcı Abdüîgani DemirkoPu kabul edenler... Ka
bul! etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Partisi Grupu boş üyelikleri için Sayın 
Akın Özdemir ve Sayın Ahmet Demir Yüce'yi aday 
göstermiştir. 

Sayın Akın Özdemir'i kabul edenler... Kabu] et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Demir Yüce'yi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri konuşurda kurulan 15 k'şilk Araş
tırma Komisyonunda, Cumhuriyet Haik Partisi Gru-
pundacı 4, Adalet Partisi Grupundan 4 üyelk boşal
mıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, boş üyelikleri içirt Sa
yın Erdoğan Bakkalbaşı, Sayın Mehmet ABİ Pcstiîci, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin 1 inci 
maddesi, komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çimdir. Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere giz ili 
oyla seçim yapmak gerekmektedir. Başkanlık Divanı 
şu anda Yüce Genel Kurulda çoğulluğun olmadı
ğı görüşündedir. Bu tereddüdümüzü izale için İç
tüzüğün Başkanlık Divanına tanıdığı yetkiye binaen 
yoklama yapılacaktır. 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Erzurum merkez ve ilçelerindeki 
lise ve ortaokulların boş öğretmen kadrolarına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Nahit Mente-
şe'nin yazılı cevabı. (7/647) 

SSİyni Selâhâtİhİ Çöiaiöğlü, Sayın 23y£ GÖfcaİp Mü-
Jâyim'i; 

Adalet Partisi Grupu, Sayın Safa Yaüçuk, Sayın 
Ahnıet Özmumcu, Sayın Ragıp Üner, Sayuı Ahmet 
Demir Yüce'yi aday göstermlşîir. 

Sâyıri Erdbğaîi Bafckalbaşı'nl kabul edenler... Ka
bil! etmeyenler... Kabul . e^fttişiir. 

Sayın Mehmet Ali PestÜci'yl kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selâhattirt ÇftlafaHpiu'ba kabul etffehler... Kii-
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Ziya Gökalp Mülâyim'i kabul edenler... 
Kabu* etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Safa Yalçuk'u kabul edenler:.. Kabul etme-
yeirüer... Kabul edilmiştir 

Sayın Ahmet Özmumcu'yu kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Raıgıp Üner'i kabul edenler... KabuH etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Demir Yüce'yi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan yoklama so-

ırosnda görüşmelerin devamı için yeterli çoğunluğun 
bulunmadığı saptanmıştır. Bir saat içerisinde de ço
ğunluğun temini mümkün görülmediğinden 11 Ekim 
1977 Salı günü saat 15.00'de topanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.18 

12 . 11 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakam tara
fından vazıh olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

II. — YOKLAMA 

I \ . — SORULAR VE CEVAPLAR. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 33Ö -
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Erzurum Merkez ve ilçelerindeki liselerin ve orta-
okuîîarm 30 Kasım 1976 talihinde ki; 

1. Boş öğretmen kadrolarının her lise ve or
taokul için ayrı ayrı, listesinin, 

2. Bu boş öğretmen kadrolarının kimler ve 
hangi menşeli okul mezunları tarafından dolduru
larak ders verdLrüebiidiğinin, 

3. Bu boş kadrolara hangi tarihe kadar uygun 
vasıf ve okul çıkışlı öğretmenlerin tayin edilebilecek
lerinin bitirilmesini. 

T. C. 
MM Eğitim Bakanlığı 5.10.1977 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 031.364 
Bölün : Parlamento - İrtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

tlgi : 17.11.1976 tarih ve 10527-5134-7/647 saydı 
yazınız^ 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bamtoğ3u'mın yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Millî Eğitim Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Erzurum merkez ve ilçelerindeki Ese ve orta
okulların 30 Kasım 1976 tarihindeki, boş öğretmen 
kadro'arı her lise ve ortaokul için ayrı ayrı ekteki lis
tede gösterilmiştir. 

2. - 3. Öğretmen yetiştiren kaynaklardan sağla
nan öğretmenlerin dengeli bir dağıtıma tabi tutul
maları için Ağustos 1976 tarihinden itibaren kur'a 
sistemi getirilmiş ve ihtiyaç duyulan branşlarda 1886 
sayı!ı Tebliğler Dergisinde yayımlanan kur'a yönet
meliğine göre öğretmen verilmiştir. Bu öğretmenler 
fakülte ve Eğitim Enstitüsü mezunlarıdır. Boş geçen 
dersleri doyurabilmek maksadıyle ilkokul öğretmen
leri, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ile diğer branş-
lardaki memurlardan faydalanılmaktadır. 

Nahit Menteşe 
Millî Eğitim Bakanı 

Erzurum merkez ve ilçelerdeki lise ve ortaokulların, 
30 Kasım 1976 tarihindeki boş öğretmen kadrolarını 

gösteren çizelge 

Okulun adı 

E. Atatürk Lisesi 
E. Lisesi 
E. İspir Lisesi 
E. Horasan Lisesi 
E. Pasinler Lisesi 
E. Şenkaya Lisesi 
E. Hınıs Lisesi 
E, Kız Lisesi 
E. Aşkale Lisesi 
E. Ilıca Lisesi 
E. Tortum Lisesi 
E. Tekman Lisesi 
E. Narman Lisesi 
E. Cumhuriyet Lisesi 
E. Olur Lisesi 
E. Çat Lisesi 
E. Oltu Lisesi 
E. Akşam Lisesi 
E. Cumhuriyet Ortaokulu 
E. Şair Nef'i Kız Ortaokulu 
E. 23 Temmuz Ortaokulu 
E. Karayazı Ortaokulu (Lise) 
E, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu 
E. Dadaş Köy Ortaokulu 
E. Aksar Ortaokulu 
E. Çamhkaya Ortaokulu 
E. Dumîu Ortaokulu 
E. Şenkaya Gaziler Ortaokulu 
E. Kandilli Ortaokulu 
E. Karaçoban Ortaokulu 
E. Köprü'köyü Ortaokulu 
E. Oyacık Ortaokulu 
E. Pazaryolu Ortaokulu 
E. Uncular Ortaokulu 
E. Uzamdere Ortaokulu 
E. Araş Ortaokulu 
E. Bağbaşı Ortaokulu 
E. Azap Ortaokulu 
E. Aşağı Karacasu Ortaokulu 
E. Kömürlü Ortaokulu 
E. Oltu Ortaokulu 
E. Gezköy Ortaokulu 

Boş 
öğretmen 
kadrosu 

7 
16 
9 
4 
8 
9 

— 
3 

U 
10 

8 
11 
11 

8 
11 
11 
11 
13 
— 

4 
2 
7 
2 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
7 
4 
7 
5 
6 
5 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
7 
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Okulun adı 

E. Kırık Ortaokulu 

E. Çataksu Ortaokulu 

E. Orcuk Ortaokulu 
E. Akşam Ortaokulu 
E. Karaköprü Ortaokulu 

E. Yavi Ortaokulu 
E. Karakaya Ortaokulu 

E. Karayazı Güllü Ortaokulu 
E. Akşam Ortaokulu (Lise) 

Boş 
öğretmen 
kadrosu 

8 

6 

7 

9 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ekonomik abluka nede
niyle Yunan bandıralı gemilerin Kıbrıs Türk Federe 
Devleti limanlarına uğramalarının yasaklanmasına 
karşı, adı geçen gemilerin Türk limanlarına uğrama
larının yasaklanmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Vekili Seyfi 
Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/769) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarım
la rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Prof. Fethi Çelifcbaş 

Kıbrıs Türk Federe Devletine karşı, Kıbrıs Rum 
idaresinin uyguladığı iktisadî ablukaya, geçen Haziran 
başından beri Yunan bandıralı gemilerin Kıbrıs Türk 
kesimindeki limanlara uğramalarını yasaklamak sure
tiyle Yunanistan'ın da resmen katıldığı söylenmekte
dir. 

Bu doğru mudur? Doğru ise Yunanistan'ın bu dav
ranışına karşı Cumhuriyet Hükümeti de Yunan ban
dıralı gemilerin Türk limanlarına uğramalarını yasak
lamayı düşünmez m!? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 5 . 10 . 1977 

SKYG/SKYD/KIBRIS Gn. Md. 
Sayı : 5005-1980-24 

Konu : Kıbrıs Türk limanlan hk. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

tîgi : 8 . 9 • 1977 tarihli ve Kanunlar Müdürlüğü 
12949-5851 b7/769 sayılı yazılan. 

1. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Saym Fethi 
Çelikbaş'ın ilgideki yazılarıyla * iletilen yazılı sorusu
nun cevabı aşağıda sunulmaktadır. 

2. Yunan bandıralı gemilerin KTFD limanüanna 
uğramadığı gerçektir. Bu durum şüphesizkii Yunanis
tan'ın Kıbrıs Rum Yönetimlini desteklemek arzusun
dan ileri gelmektedir. Zira Kıbns Rum Yönetimi, 
uluslararası planda sahip olduğu, «Kıbns Hükümeti» 
görüntüsünden istifade ederek 4 Ekim 1974te Kıb
rıs Türk bölgesindeki Magosa, Gime ve Gemikona-
ğı Iimanlannı yük ve yolcu gemilerine kapattığım, bu 
umanlara uğrayacak gemiler hakkında yasal işlem 
yapılacağını ilân etmiştir. 

Rum Yönetîmıinin, Kıbns Türk toplumunu eko
nomik alanda olduğu kadar, siyasî yönden de tecrit 
etme çabalannın bir cüzü olan bu kapatma keyfiyeti
nin başlangıçta yabancı gemilerin Kıbns Türk li-
manlanna uğramalannı kayda değer ölçüde etkiledi
ği müşahade edilmiş, bu durumu gidermek amacıyle 
ügiüi devletler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde ge
rekli girişimlerde bulunulmuştur. Halen Rum yöneti
minin bütün önleme çabaianna rağmen yabancı ge
miler Kıbrıs Türk limanlarına ve Özellikle Magosa 
limanına uğramaya başlamış bulunmaktadırlar. 

Yunanistan'ın ise Kıbns Rum yönetiminlin söz 
konusu kapatma karanna ve doîayısıyle hükümet gö
rüntüsüne aykırı düşecek davranışlardan sonuna ka
dar kaçınmayı tercih etmesini beklemek olağandır. 
Türk gemilerinin aynı şekilde Kıbrıs Rum limanla
rına uğramaması ile bir anlamda bu Yunan tutumu
nun karşılığı verilmiş olmaktadır. Bu alanda daha da 
ileri gidilerek Yunan gemilerinin Türk Emanlarma 
uğramalannı yasaklamanın, şu safhada, KTFD ve 
Türkiye'nin çıkarlan bakımından daha uygun sonuç
lar verebileceği sanılmamaktadır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakan V. 

Seyfi Özrürk 
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GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 10 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir Divan 

Üyeliğine seçim. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öztürk ve 4 arkadaşının, Türkiye'nin malî ve 
iktisadî durumu üzerinde bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/3) 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 

KARARLAŞTIRILAN 
İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK 

KARARI VERİLEN 
İŞLER 

B— TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcah'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

7. — Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu. (10/16) (S. Sayısı : 668) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdolunan Kredi Andlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702) 

9. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında meyda
na gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/68) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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