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CUMHURİYET SENATOSU 
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TUTANAK DERGİSİ 

72 nci Birleşim 

5 . 6 .1979 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

11. — GELEN KÂĞITLAR 

111. — YOKLAMA 

Sayfa 

793 

793 

794 

IV. — BAŞKANLİK DİVANININ GE 
NEL KURULA SUNUŞLARI 794 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 
Hatay ili ve civarındaki akaryakıt sıkıntısı 
hakkında gündem dışı demeci. 794:796 

2. — İsparta Üyesi Mustafa Gülcügil'in, 
gül çiçeği taban fiyatı hakkında gündem dışı 
demeci. 796:797 

3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Devlet 
dairelerinde vatandaşın karşılaştığı zorluklara 
dair gündem dışı demeci. 797:799 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, son 
zamlar hakkında gündem dışı demeci. 799:800 

5. — Görev ile yurt dışında bulunan Dış
işleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Ba
kanı ve Başbakn Yardımcısı Hikmet Çetin'in 
ve-killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1666) 800 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e, 

Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1667) 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe
tin'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1674) 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı Lûtfi Doğan'a, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1670) 

9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1671) 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşlet
meler Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun vökillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1672) 

Sayfa 

800 

8C0 

800: 
801 

801 

801 
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Savfa 
11. — Devlet Bakanı Enver Akova'nm 

görevinden çekilme isteği ile Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ali Rıza Septioğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1673) 

12. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına. 
Kırklareli Bağımsız Milletvekili Hasan Kor-
kut'un atanmasının uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 1675) 

13. — TBMM Birleşik toplantısının, gün
deminde bulunan konulan görüşmek üzere 
6 . 6 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te 
yapılacağına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1676) 

14. — 1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teş
vik belgesi, imalat izni ve fiyat tespiti iş
lemlerine dair kuruian Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin iki 
ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/1665. 10/68) 

15. — Elâzığ Üyesi Cahit Dalokay ve ar
kadaşlarını, Amerika Birleşik Devletleri Dış
işleri Bakan Yardımcısının bir beyanına dair 
önergesi. (4/473) 

16. — Elâzığ Üyesi Cahit Dalokay ve ar
kadaşlarının. Kıbrıs konusundaki önergesi. 
(4/472) 

V. 

]01 

801 

ö U i : 

802 

802 

801 

802:803 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 803 
1. — Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına 

dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1155; C. Senatosu : 1 639) 
(S. Sayısı : 927) 803:804 

2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
119 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
503 ncü Maddesine İki Fıkra Eklenmesine 
dair Kanun Teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 2,<'677: C. Senatosu : 2/154) (S. Sa
yısı : 926) 804:809 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in. Adana İline bağlı bazı ilçe 
köylerindeki YSE ve Bayındırlık hizmetlerine 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/66) 809 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı. 
müracat ve dağıtım tarihleri hakkında kuru-

Sayfa 
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/30) (S. Sayısı : 704) 809 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si i~îa yri Öner'in, traktör imali, ithali ve bu 
hususa ilişkin kurulan şirket ve holdingler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10ı/70) 809 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, tarım ürünle; inin taban fiyat
larının tespit ve ilanı hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/71) 809 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklar
la mücadele hususunda Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/72) 809 

8. — Devlet Piankma Teşkilatı ve yatı
rımları konusunda kurulan. Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/49) 
(S. Sayısı : 783) 809 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ay
rıntılarıyla belirlemek üzere kurulan Cumhu-
ı iyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/36) (S. Sayısı : 813) 809 

10. — Traktör satışları konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. ,10,54) (S. Sayısı : 814) 809 

11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (1042, 
10 15. 10 31) (S. Sayısı : 8!8) 809.810 

12. — Çay üretimi hakkında inceleme yap
mak üzere kuruian Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10 74) (S. 
Sayısı : 882) 810 

13. — TC Ziraat Bankasının açtığı kredi
ler ve bunlara bağlı harcamalar hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu'Raporu. (10/69) (S. Sayısı : 883) 810 

14. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurt
taşlarımızın Sorunları Hakkında Kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. (.10.62) (S. Sayısı : 918) 810 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şebip Karamullaoğlu'nun. Bakırköy Akıl 
Hastanesinde cereyan ettiği söylenen olaylarla 
ilgili Araştırma önergesi. (10/79) 81»' 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyesi Hüsametin Çelebi'nin, 
TÖB - DER'deki oluşum ve gelişmelerle ilgili 
Araştırma önergesi. (10/80) 810 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teş
kilatına ve görevlerine dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/81) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Baha Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu 
•konusunda Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (10/82) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Niyazi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve 
yurt dışında sürdürdüğü işlemleri hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/84) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Do
ğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemiizin tarım
sal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
kalkınması için alınması gerdken önlemlerle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir DaldaPın, cezaevlerinin durumu hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/86) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Cahit Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge 
Müdürlüğünde yapılan bazı tasarruflar hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/87) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üye
si Safa Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunç-
kanat'ın, Devlet Demiryollarının içinde bulun
duğu durum hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/88) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si İbrahim Öztüfk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş 
sınavları ve bu kurumların durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılmadığına dair 22 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (îö/58) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâ
tınca Kurulan Kalkınma Fonuna Ayrılan 
400 Mıilyon Liranın Dağıtım Şekli hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi ve Ko
misyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılmadığına dair 29 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/32) 

Sayfa \ 

810 

810 

811 

811 

811 

81 

Sayfa 

811 

811 

26. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üye
si Erdoğan Bakkalbaşı'nm, Su Ürünleriyle 
Meşgul olan Kooperatifler ve Su Ürünleri 
Üretimi Bölgelerinde kiracı durumunda bulu
nanlar hakında Senato Araştırması isteyen 
öneıveJ ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılmadığına da îr 
10 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/37) 812:814 

811:812 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane 
ve Tevkifhanelerin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon 
Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılmadığına dair, 4 . İC . 1978 tarihli tezke
resi. (10/39) 814 

28. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep es
ki Üyesi Salih Tanyeri'nin, Belediyelere ya
pılan Devlet yardımı hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Baş
kanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırıl
madığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/26, 52) 814:815 

29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Hayri Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere ya
pılan baskı hakında Senato Araştırması iste
yen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılmadığına 
dair, 4 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 815 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğiu'nun, Türlk sporu
nun içinde bulunduğu durum hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde so-
nuçlandırıümadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/57) 815 

31. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüs
leri içinde yer alan bazı kuruluşlardaki perso
nele ödenen ikramiyeler hakkında Senato Araş
tırması isteyenönergesi ve Komisyon Başkan
lığının konunun süresi 'içinde sonuçlandırıla
madığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si. (10/61) 815:816 

32. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye-
s[ Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eği
tim Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve 
nakil tasarrufları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı-
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Sayfa 
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırıla
madığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/13) 816 

33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin Öztürk'ün, öğretmenler arasında 
yapılan nakil ve tayinlerle açığa alınanlar 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli, tezkeresi. (lCı/22) 816 

34. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun 
Demir - Çelik fabrikalarında cereyan eden 
olaylara dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun sü
resi içinde sonuçlandırılmadığına dair, 
2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 816:817 

35. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim 
yılında devamsızlılk yapan ve yapmak zorunda 
kalan öğrencilerin uğradıkları çeşitli mağdu
riyetlerinin saptanması ve bir çözüm yolu bu
lunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/44) 817 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden 
sonra, yapılan konutlar hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon 
Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 

tezkeresi. (10/25. 42) - Sİ7:818 
37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye

si Hümi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci 
bölgesinde gerçekleştirilemeyen yol yapımı 
hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komiisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılmadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/51) 8İS 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığınca 1975 - 1976 yıllarında 
verilen teşvik ve uygulama belgelerine dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli 
tezkeresi. (10/45) 818:819 

Sayfa 
39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye

si Hilmi Nalbantoğlu'nun. PTT Genel Mü-
düılüğünün uğratıldığı zararlar hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2 . 1 1 . 1978 ta
lihli tezkeresi. (10/46) 819 

49. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski 
Üyesi Lûtfi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik 
Yüksek Okulunun Adana'ya nakledilmesi 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/64) 819 

41. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay iie Kayseri Üyesi Ziya Müez-
zinoğlu'nun, yabancı devlet ve milletlerarası 
kurullarla yapılan andlaşmalara dair Sena
to Araştırması isteyen önergeleri ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 7 . 11 . 1978 ta
rihli tezkeresi. (10/43) 819:820 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Naîbantoğlu"nun, TKİ Şark Lin
yitleri Aşkale İşletmesinde sürdürülen toplu 
sözleşme anlaşmazlığı ve sonuçları hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair. 22 . 11 . 1978 ta
rihli tezkeresi. (10/76) 820 

43. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Hamdi Özerin, Mason Localarına dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi ve Ko
misyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 1 2 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/7) 820 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi ÜnsaPın, Keban Projesine dahil ka
mulaştırmalar. kamulaştırmalarla ilgili öde
meler projede olduğu halde yapılmayan işler 
ve bu projenin uygulama sonucu ortaya çıkan 
iskân işlemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılama
dığına dair, 8 . 12 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/50) 820:821 

45. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Mehmet Feyya't'ın. Van - Muradiye - çal-
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dıran ve Erciş yörelerinde husule gelen dep
rem dolayısıyıa yapılan yardımlara, inşa edi
len konutlara ve bu hususta meydana geldiği 
söylenen suiistimallere dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılma
dığına dair, 28 . 12 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/78) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'ın, İşkence olayları haîkkın-
da Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 1 . 1979 ta
rihli tezkeresi. (10/73) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi 
Talât Doğan'ın, Sağlıkta Can Güvenliği 
hakkında Senato Araştırması isteyen öner-

Sayfa i Sayfa 
gesd ve Komisyon Başkanlığının konunun sü
resi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
25 . 5 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/75) 821:822 

S21 

821 i 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye

si Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Büt
çesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin 
neler olduğuna dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Ahmet Şener'im yazılı cevabı. (7/1107) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hikmet Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Büt
çesiyle Balıkesir'e götürülecek hizmetlerin 
neler olduğuna dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in yazılı ce
vabı. (7/1107) 

822 

822 

822 

822:823 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı ani: aldığından; 

5 . 6 . 1979 Sah gü; i saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15.10Va son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekilı Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Bilecik 
Mehmel Erdem 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti

sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 ve 1976 yıl
larına ait Denetim raporları. (31 . 5 . 1979 tarihin
de TBMM Üyelerine dağıtılmış ve C. Senatosunun 
aynı tarihli 71 nci Birleşim tutanağına eklenmiştir.) 

Yazılı Soru 

2. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
grp Üner^m, İstanbul ili Kadıköy üyesi Göztepe'de-

j ki «Merdiven Köyü Tekkesine»^ dair yazılı sorusu. 
(7/1113) (Devlet Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma Sa :M : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveklli Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (B'agöi), Emanulah Çelebi (Tabii Üye) 

BAŞKAN : 72 neti Birlieşimli açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, Hatay 
İli ve civarındaki akaryakıt sıkıntısı hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 
Gündem dışı dokuz sayın üye konuşma talebinde 

bulunmuştur. Sayın üyelerden bu birleşim dört tane
sine ve perşembe günü de değişen bir durum olmaz
sa beş sayın üyeye gündem dışı konuşma imkânı ve
receğim. 

Sayın Mustafa Deliveli,, «HaLay ve civarındaki 
alkaryakıt sıkıntısının son hadde gelmesi» nedeniyle 
gündem dışı söz talep etmişsiniz. 

B uyurun efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler; 

Hatay ilindeki akaryakıt sıkıntısı mevzuunda söz 
aldım, gerçi akaryakıt bütün Türkiye'nin meselesi; 
ama ayrıca Hatay'ın bir özelliği olduğu için Hatay' 
dan bahsederek bu konuya girmek istiyorum: 

Sayın arkadaşlarım; 
Hatay hepinizin bildiği gilbi bugün sebzesiyie, 

meyvesiyle, pamuğu ile velhasıl bütün tarım ürünle
riyle önde gelen illerimizden birisidir. Konuya bir 
misalle başlamak isterim; bizim Payas denen bir na
hiyemiz vardır, Türkiye'de ilk defa turfanda fasulye
yi yetiştiren yerdir, sersiz yetiştiren yerdir. Tabiat öy
le bir imlkân vermiş ki, tarlasına kışın ektiği fasulyeyi 
turfanda olarak bütün Türkiye'nin her tarafına gön
dermek mümkündür. 

Âdet şöyledir, tarlalardan toplanan fasulyeler yol 
kenarına gelir, yol kenarında da gelen kamyon An
kara'sına İstanbul'una veya memleketin muhtelif yer
lerine gönderilir. Akşam üzeri 20-25 lira olan fasul

yenin kilosu ikinci gün 15 İraya, üçüncü gün 10 li
raya kadar düşer, hatta toplanamayan, sevkediieme-
yenler, gönderilemeyenler de ikinci gün kendi ilçele
rinde veya evinde yenir. 

Arkadaşlarım; 

O muhitte yalnız fasulye ile, sebze ile. meyve ile 
geçmen insanlar vardır. Bunun yanına bir Samandağı 
gibi Türkiye'nin ambarı yani turfanda meyve ve seb
zede ambarı olan bir yöremiz var ki, ilçemiz var ki, gün
de haziran ve temmuz aylarında 250-300 kamyon mey
ve ve sebze taşınır buradan Türkiye'nin muhtelif yer
lerine. Bugünkü şartlar altında 10 kamyonu kaldıra
mayan kazanın bir ay sonra, 20 gün sonra 200 kam
yonu nasıl kaldıracağını, nasıl dom ateşlini, bibeiinl, 
turfada meyve ve sebzesini değerlendireceğini aklım 
almıyor. Bütün Hatay bir yeis içindedir, keder için
dedir. 

Arkadaşlar; 
Ayrıca Hatay'ın bir diğer özelliği de şu: Şimdi bir

çok vilâyetlerimize illerimize Devlet sulama yapmış
tır. Hatay'da da sulama Amik Ovasından akan Asi 
Nehrinin suyu az olmakla, Murat Çayından hepci 
motopomp vasıtasıyla yani mazot kullanarak motor
ları takarlar, o motorlardan pamuğu da, sebzesi de, 
buğdayı da sulanır. Bugünkü şartlar altında pamuğu
nu sulayacak mazoto yoktur; buğdayını sulayamadı, 
mazotunu bulamadığı için birçok yerlere nadas ya
pılamadı. 

Birkaç arkadaş ile Hatay'ı gezdik, AP'nin Genel 
Sekilerinin başkanlığında gördük. Arkadaşlar hilaf
sız söylüyorum dört arkadaşım şahittir, bir tak trak
törü tarla içinde gördük. Diğer bütün traktörler ben
zin istasyonlarının başında idi; yani bugünkü şartlar 
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şu bir ay daha böyle devam ederse pamuk mahsu 
lünden, ne ekimden, ne dikimden, ne taşınmasından 
•hatta buğdayın taşınmasından ve biçilmişinden endişe 
etmek durumundayız; endişe ediyoruz ve ileride bir 
'kıtlık olacaktır. Kendi bölgemi söylüyorum. 

Hatay glibi münbit bir yerde kıtlık başlayacaktır. 
4 - 5 gün evvel bir benzin istasyonu üzerindeki «Sı
raya sen girersfi'n, ben girerim» sözü ve münakaşası 
neticesinde bir kişi öldü, 4 - 5 kişi de yaralandı. Bir 
sırada bir kişli önde bir kişi geride diye bir münaka
şa, arkadaşlar arasında da böyle bir duruma seîbep 
oldu. Bir an evvel mazotunu alabilmek için, bir an 
levvel kendi tarlasına, ekinine, pamuğuna veya mey
vesine sdbezesiine götürebilmek için mazot almanın 
gayreti adamları kaltiil de yapıyor. 

Şimdi, şuraya gelmek istiyorum. Hatay'ın, belki 
bütün vilayetlerinin bir ihtiyacı vardır. Bütün Tür
kiye'nin bir ihtiyacı vardır; ama vilâyetler arasında 
da zaman zaman mesela bir devre var ki, mazota fa
lan yerde fazla ihtiyaç yoktur, falan vilayetin de şu 
anda ihtiyacı daha fazladır. Diğer bir vilâyetin de şu 
ayda fazladır, fakat vilayetler1! yetiştirdiği sebzeye, ye
tiştirdiği zirai mahsullere göre ayarlamak lazım gelir, 
düşünmek lazım gelirse, muayyen vilâyetler üzerinde 
ihtiyacını tespit edip, Hükümetin ayrı eğilmesini İs
tirham için huzurunuza çıktım. 

Şimdi, gerçi ümidimiz yok. Ümidimiz şunun için 
yok: Hatırlarsınız Sayın Enerji Bakanı 1978 yılının 
sonunda bir beyanatta bulundu. Diyor ki, «1979 yı
lının bütün bağlantılarını devletlerle yaptık, 1979 yı
lında hiç bir akaryakıt sıkıntısı almayacaktır.» 

Şimdi, bu Sayın Bakana soruyorum, bugünlerde> 
hiç sesi çıkmıyor. Nerede bağlantılar, hangi devlet 
bağlantısına, mukavelesine riayet etmedi, nereden 
bulacak, kim verdi, kim göndermedi?.. Bu bir. 

Ne yapacağız, sonra bir beyanattı var; hani Rus
lar ile bir mukavele yapmıştık üç milyon ton. Üç mil
yon tondan bugüne kadar gele gele bir yüzibin ton 
geldi. Yüzbin ton, mal mukabili gelecekti. Yüzbin 
ton, mal mu'kabili de gelmedi, dövizle geldi; ama dö
vizdir veya maldır, bir an evvel bu mazotu, akaryakı
tı bulmakta fayda vardır. Binaenaleyh bunları düşü
necek hali yak. Bugün Enerji Bakanından hiç bir ses 
ydk. Nereye ne zaman gelecek? Geldi mi, gelecek 
mi? 

Hatta bir şeyini hatırlatmak isiterim sayın arka
daşlarım: tik vekil olduğu zaman, telefonla Akde-
nıizden tanker çevirmişti, hatırlarsınız. Bazı arkadaş
larım bana telgraf çekmişler îskenderunMan; diyor-

j 1ar ki, «Yahu bizim İskenderun Körfezinden sekiız 
| on tane tanker geçiyor petrol dolu, aman şu Vekil 
ı Beye bir haltırlatın da belki birini telefonla, telgraf

la, teleksle çevirebilir.» Alay mevzuu olduk... 

Çok rica ediyorum; kertdi bölgem olariak, Türki
ye olarak bu akaryakıt ne zaman temin edilecek, te
min edilecek mi, edilmeyecek mi, ne olacak? Bu zi
rai istihsâli, biz ektiğimizi taşıyabilecek miyiz? Ta
şıdığımızı, muayyen şehirlere gönderebilecek mliyiz, 
veya biçebilecek miyiz? Bunları öğrenimdk istiyorum, 
bunun için kürsüye çıktım. 

Arkadaşlarım; 
Bir şeyi daha hatırlatmak isterim. Bugün yapa

caklarına kani değiliz. Dünyânın hiç bir yerinde, gel
diniz, ideolojik bir şey koydular, sanki gelir gelmez 
bir muvaffakiiyötm'iş gibi, ATAŞ Rafinerisini tuttu
lar millileştİrdiler veya öl koydular. 

Bunun neresinde akıl, mantık, ticari hesap? ATAŞ 
Rafinerisinin binasını miMiieştirdiniz; içinin h&rnpet-
roiü nereden gelecek? Hiç olmazsa o, ATAŞ Rafine
risi bugün kalsaydı, belki bir elli bin, yüz biin ton, 
ikiyüz bin ton mal çalışır, ondan da muhiti lisıtifadie 
edebilirdi. Maalesef bunu da yapamadılar. Kaldı kfi, 
bugün Devlete ait rafinerileri yüzde kırkla çalıştırı
yorlar. Diğerleri hiç çalışmıyor. Ocak ve Nisan aiyı 
itibariyle beşbuçuk milyon ton kapasiteli rafineri
ler üç milyon üçyüz bin tonla çalıştı. İki milyon iki
yüz bin ton eksik. Dışarıdan spât spot alımlarla yap
tıkları, bugüne kadar Devlete iras ettikleri zarar 70 
milyon dolardır. Sene sonu itibariyle bu zarar ikiyüz 
milyon dolara baliğ olacaktır. Bunun da hesia'bını ver
meleri lazım. 

Bırakın zararı hesabı, bugün bulalım da şu malı
mızı kaldıralım, diyoruz. Bütün endişemiz, ricamız 
bundan İbaretti r< 

Bir diğer hususu yine hatırlatmak isterim sayın 
arkadaşlarım. 

2 Mart günü Sayın Başbakan Ecevit'ln bir beya
natı var: «.Mayıs sonuna kadar akaryakıt sıkıntısı 
kalmayacaktır.» diyor. Nereden? Ve ilâve ediyor 
«Para ödenmiş, ödenmemiş bakılmaksızın Mayıs so
nuna kadar akaryakıtı sıkıntısı kalmayacaktır.» Bu
günlerde ne Başbakandan, ne Enerji Bakanından bir 
ses, akaryakıt için yok. 

Arkadaşlar; 
Eğer böyle devam ederse, Cenup Vilayetleri, kenidi 

gördüğüm yerler itibariyle, önümüzdeki sene kıtlığa 
uğrar. Ne buğdayınızı toplayabilirsiniz, ne pamuğu
nuzu toplayabilirsiniz, ne kavununuzu, karpuzunu-
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zu toplayabilirsiniz. En son, Samandağ giibi bir yer, 
•sevgüüi Halk Partililer size söylüyorum, sizlin rey de-
ponuzdur rey... Elli bin oyun kırkbeş bini sizindir, 
kırkyedü bin oyu. Rey deponuz olan yerin on, on-
beş gün içinde günde ikiiyüz kamyona meyve, set>ze 
yükleyen bir Samandağ ilçesinin kamyonlarını hare
ket ettirmeye mecbursunuz. 

Arkadaşlar; 
Bütün Türkiye'ye yayılıyor. İnanın, iftihar eder

diniz, kazanın önünden günde üçyüz, dörtyüz kam
yon sabahın dördünden itibaren bütün gündüz, gece 
devam etmek suretiyle meyve, sehze, zirai ürünleri 
bir taraftan bir tarafa, Türkiye'nin muhtelif yerleri
ne götürürler. Bugün kan ağlıyor. Yarın, orada doma
teslin kilosu bir liraya düşecek. O vatandaş alın te-
ririi ne ile karşılayacak? Çoluğunu çocuğunu nere
den geçindirecek? Taksitini nasıl ödeyecek? 

Binaenaleyh, bu sebeple söz aldım. Söylediğim 
hususlar dolayısıyla, söylediğim bu realiteden Hükü
metin bir an evvel bu işe eğilmesini istiyorum ve 
Akderiiz'den telefonla tanker çevirip rafineriye. akı
tan Sayın Enerji Bakanından, 2 Martta, «Para öden
sin, ödenmesin bakılmaksızın, Mayıs sonuna kadar 
akaryakıt ihtiyacı kalmayacak» diyen Sayın Başba
kandan, konuya eğilme'sühi istiyorum. Bütün Türki
ye içSn kendilerinden bir beyanat istiyor. Ben de bu 
beyanatı, bu kürsüden istiyorum. Ne zaman? Olacak 
mı, bulacaklar mı, bulamayacaklar mı?.. Bulamaya-
caklarsa, bu milletin zirai mahsûlleri ne olacak? 
'Ekilmesi, dikilmesi, taşınması... 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2. — İsparta Üyesi Mustafa Gülcügil'in, gül çi
çeği taban fiyatı hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügiil, «gül çiçeği taban fi
yatı» hakkında, gündem dışı konuşma istemişsiniz, 
'buyurun efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

22 Mayıs günü huzurunuza gelerek, gül çiçeği 
ıtaiban fiyatının ilan edilmediğimi, geç kalındığını arz 
etmiştim. Dün akşam, radyo bülteninde, gül çiçeği 
ıtaiban fiyatının 13.5 lira olarak ilan edildiğin'i öğ
rendim, 

Taban fiyatı ve Gül - Birliklin oynadığı rol hak
kında, mütalaamı serdetmeden evvel, gül çiçeği top
lanması, maliyeti ve gülyağı çıkarılması ve satılması 
hakkında, kısa bilgi verirsem, mütalaamın daha iyi 
anlaşılacağına kaniyim. 

Gül çiçeği taban fiyatı her sene 15 Mayıs dolay
larında ilan edilir. Dün Haziranın 4'ü adli; 20 gün 
geç kalınmıştır. Gül çiçeği her sene 15 MayMa, 15 
Haziran arasında toplanır ve mevsimlin kurak veya 
yağışlı gitmesinle göre de, Haziranın 14 ila 20'sine 
kadar devam eder. Sa'bah erken saatlerde toplan
maya başlanır ve güneş doğduktan sonra, hemen top
lama işlemine son verilir. Geç toplanan çiçekler fab
rikalarca satın alınmaz. O gün fabrikalara gelen 
çü'çekler derhal işleme konur. 

İsparta ve dvarında gülyağı çıkaran, Gül - Birlik 
ve özel sektöre ait olmak üzere, 11 fabrika vardır. 
Bu fabrikaların senelik istihsali, senesine, verime gö
re 2,5 ila 3 ton civarında gülyağı eder ve hemen ta
mamı ihraç edilir. Bu rrii'ktarın yarısına yakınını Gül -
Birlik istihsal eder. Dünya piyasalarında gülyağının 
kilosu 2 200 dolar civarındadır ve gülyağı ihracı
nın senelik toplam döviz geliri 6 milyon dolar eder. 

Halen kampanya 15 Mayısta başlamış ve 20 gün 
gül çiçeği taban fiyatı ilanı gecikmiştiir. 10 ilâ 15 gün
lük bir kampanya dönemi kalmıştır. Bundan evvel 
geçen 20 günde müstahsil, alıcının insafına terk edil
miştir. Nazım rol oynaması lazım gelen Gül - Birlik, 
şaşkın bir durumda bırakılmıştır. Gül - BirlMn elin
de tamamı bizim zamanımızda yapılmış olan 6 fab
rika vardır ve bunların 3 -tanesi çok moderndir. İşte 
bu Gül - Birlik'te, seçilerek işbaşına gelmiş idare 
kurulları, Ticaret Bakanlığınca fesh edlilmiş, gülcülük-
ten anlamayan kişiler işbaşına getirilmiş, onlara ge
niş imkânlar ve krediler .sağlanmış ve bu krediler 
usulsüz verildiği için, Ziraat Bankası eski Genel Mü
dürü istifa etmiş; bu heyette kayırmalar, savurgan
lıklar, suiistimaller ve beceriksizliklerle, tahsis edilen 
bu krediler eritilmeye doğru gitmiştir. 

22 Mayıs günü yaptığım konuşmamda, Gül - Bir-
lik'teki suiistimallerden bir nebze bahsetmiştim. İs
parta gazetelerinde aylarca tefrika edilen ve 40 say
falık bir raporla Gül - Birlk'teki bir yetkili tarafın
dan ve aynı zamanda CHP il yöneticileri tarafından 
Ticaret Bakanlığına aksettirilen bu suiEstiimaller hak
kında Bakanlık bir işlem yapmamış Ve göz yummuş
tur. Bu suiistimallerin hesabı zamanı gelince tüm me
sullerden elbette sorulacaktır. 

Gül çiçeği taban fiyatını zamanında ilân etmeyen 
ve 13,5 lira gibi çok düşük bir fiyat veren Hükümet
ten gül çiçeği müstahsili şunları sormaktadır : 

Geçen sene 14 Mayıs civarında, yanii zamanında 
gül çiçeği taban fiyatım 11 lira olarak ilân ettiniz. 
Bu sene niçin 20 gün geç kaldınız ve müstahsili alıcı 

, ile karşı karşıya bıraktınız?.. 
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Niçin taban fiyatım 13,5 Ira olarak verdiniz?.. 
Geçen seneye nazaran mücadele ilaçlan fiyatı % 400, 
işçi ücretleri % 200, mazot % 300 zam yapılarak is
tihsalde muhlim bir faktör olan bu maddelerin zamlı 
fiyatları yle bu taban fiyatını nasıl izah ederslinüz?.. 

Gül yağının dış piyasadaki değeri kilosu 2 200 do
lar, yarii doları 47,5 İkadan kabul ettiğinize göre bir 
kilo gül yağı 104 bin küsur lira eder. Azamî 3 500 -
4 000 kilodan bir kilo gül yağı elde edildiğinle göre 
ve masraflar çıktıktan sonra asgari bir kilo gül çiçe
ğine 20 lira taban fiyatı verilmesi gerekir. Böyle ve-
ıldiği takdirde dahi Gül - Birlik veya fabrikalar as
gari % 30 civarında kâr ederler. Vergi iadesi ve sağ
lam döviz geliri de ayrıca bir imkândır. Bu kadar dü
şük fiyat vermeniz ancak Gül - Birlik'in elmadan ve 
yaptırdığınız bakkallıklardan husule gelen zararı ve 
suiistimallerin, kayırmaların husule getirdiği açığı gül 
çiçeği müstahsilinden mi çıkarmak isttiiyorsunuz?.. 

SeçimHerde ve geçen sene gül çiçeği taban fiyatı 
İlânında büyük bir şovla 3 - 4 Bakanı köylere kadar 
göndererek verdiğiniz sözler nerede kaildi?.. Hanii üre
tici Devletin teminatı altındaydı, hani aracı, tefeci, 
sömürücü ortadan kaldırılacaktı, hani ne ezilen ne dle 
ezen olacaktı, hani ak günler gelecekti?.. Gül çiçeği 
talban fiyatını 20 gün geç ilân etmekle müstahsili ez
dirdiniz. Yetmiyormuş gibi 12,5 lira gibi çok düşük 
bir ta'ban fiyatı vermek suretiyle özel sektöre büyük 
paralar kazandırdınız ve gül çiçeği müstahsilini peri
şan ettiniz. Gül balhçelerii sayenizde bozulacak ve dev
let de senede 6 milyon dolarlık bir gelirden mahrum 
katacaktır. 

Eğer sözünüzün eriyseniz, dürüst devlet adamıy-
sanız geçen sene büyük bir şovla verdiğiniz sözünüz
de durunuz, müstahsili koruyunuz, Gül - Birlik'teki 
savurganlık, kayırmalar ve suiistimallerin hesabını 
veriniz. Aksi halde millet sizi gayri ciddi, sözünü tut
mayan, tutarsız, suiistimalleri himaye eden bir ik
tidar olarak bir defa daha ilân ve tescil edecektir. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, Devlet dairele
rinde vatandasın karşılaştığı zorluklara dair gündem 
dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, vatandaş - Hü
kümet (ilişkileri konusunda gündem dışı beş dakikaya 
sığacak bir konu tahmin edemiyorum. Nedir konunuz 
efendim?.. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, benden 
evvel konuşanlar 10'ar dakika konuştu, 8 - 1 0 daki
kayı gectü. 

BAŞKAN — Şimdi ben bütün üye arkadaşlarım
dan beşer dakika diyorum, sizinki de beraber 10 da
kikaya çıkacak; faik at «vatandaş ve Hükümet iliş
kileri!» derken genelleme yaparak gündem dışı konuş
maya imkân göremiyorum. Nedir konu?.. Onu de-
ğerii üyelerime duyurayım. Çok geniş bir kapsam 
olu/ bu, 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Efendim, şu anda va
tandaşın Hükümetle karşı karşıya kaldığı zaman, Dev
let dairelerinde karşı karşıya kaldığı zaman ne gibi 
sıkıntılarla karşılaştığını beş dakikada dile getirece
ğim. 

BAŞKAN — Ha «Devlet dairelerindeki iş tafciple-
rindeki sıkıntılar» diyorsunuz. Buyurun, buyurun. 
Yoksa öbürü sosyal, ekonomik, politik herşeyi içinle 
ahi'. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Efendim, süremi ge
çirmeyeceğini. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Türkiye'de Devlet hizmetleri gereğinden çök mer-
keziieştlirilmişitir. İdarenin yurt düzeyine yaygın ku
ruluşları yetkisiz hale getirilmiştir. Bu durumda işler 
mahallinde neticeye bağlanmamakta, bir odacının, 
şoförün tayininden tutunuz, köy içme ve sulama su
yu getirilmesine kadar, nerede ise bütün tasarı ve hiz
metler için Ankara'dan erdir beklenmektedir. Bu yüz
den vatandaşlarımız en ufak işler için dahi, işlerini 
'bırakıp Ankara'ya gelmek ve işini takip edecek uy
gun bir adam veya parlamenter bulmak zorunda kan
maktadırlar. Bu hal, Türkiye'de merkezi planlama 
dönemine geçişten bu yana giderek artmıştır. 

Öte taraftarı bütün Bakanlar, müsteşarından böl
ge müdürüne kadar, çeşJMi kademe görevlerini, özel
likle atama ile ilgili kanunu yetkElerini fiilen inhisar
larına almış, işler tamamen bakanların direktifi ile 
yürür hale gelmiştir. Bu suretle bütün tayinler bir 
elden yürütülmekte ve belli bir siyasi eğiiİmde olan
ların tayinlerine imkân verebilecek şekilde ayarlan
maktadır. Bu da ülkemizin en önemli sorunl'arından 
'biri olan partizanlığa sebebiyet vermektedir. 

Bürokrasi eskiden beri halkımızın en çok şikâyet 
ettiği sorunlardan biridir. Devlet memurları vatan
daşa çök kötü muamele etmektedir. Adliye ve hasta
nelerde de aynı ilgisizlik vardır. Âcil tedavi ihtiyacı 
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içinde bulunan hastaların, bazı hastanelere alınmadı
ğını, hastanelere alınan-bazı hastaların ise bakımsız
lıktan şji'kâyet ettiklerini hepimiz biliyoruz, 

Vatandaş adliyedeki davalarının yıllardan beri 
neticelenmemesi ve çok uzamasından şikâyetçi bulun
makta ve bu yüzden birçok kimse haklı oldukları hal
de dava açmaktan kaçınmaktadır. 

Rüşvet günümüzde çok daha vahim bir hastalık 
haline gelmiştir. Hiçbir iş rüşvet ve menfaatsiz ya
pılamamaktadır. Hepimiz bu feci durumu görüyoruz, 
biliyoruz; fakat bu konuda bugüne kadar herhangi 
bir etkili tedbir alınmış değildir. 

İş hayatında vatandaşlarımızın karşısına dikilen 
engeller, «Bugün git yarın gel» demek suretiyle çı
karılan zorluklar iş takip etmeyi, bir iş yapmayı ne
rede ise işkence haline getirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
İhracat seferverliği ilan edilen Türkiye'de, ihra

catın kösteklenmesi için her türlü bürokratik engel 
mevcuttur. Bir süre evvel Hürriyet Gazetesii fıkra ya
zarlarından Hasan Pulus'un pırasa ihracatı, ile ilgili 
yazısını hepimiz ibretle okuduk. Vatandaş mazot, 
benzin, tüpgaz ve margarin kuyruğunda çile doldur
makta ve kuyruk kavgalarında hayatlarını kaybeden
ler olmaktadır. 

İlaç ve röntgen filmi sıkıntısını çeken hal'k Hükü
metten acilen çareistemektedir. 

İşsiz vatandaş Devletten ekmek parasını kazana
bilmek için çalışacak bir iş istemektedir. Vatandaş 
Hükümetten pahalılığın önlenmesi için etkin önlem
ler beklemektedir. Üzülerek belirtmek isterim ki, 
Hükümet aylardan beri bu ve benzeri önemli sorun
ların halli için kendisinden ümit edilen ve beklenilen 
tedbirleri alamamış ve halkın derdine deva olama-
mıştır, 

İdare âmirlerinin ve zabıtanın bir kısmının asayi
şin sağlanmasında görevlerini yapamadıkları, anar
şik olaylarda taraf tuttukları, hatta bazen gangster şe
bekeleri ile işbirliği içinde bulundukları yolundaki 
haberler gazetelere yansımaktadır. Bu hal vatandaşın 
Devlete karşı olan güvenini sarsmaktadır. Trafik ku
rallarına uyarak kırmızı ışıkta duran vatandaş, buna 
uymak istemeyen zofbalar tarafından dövülmekıte ol
duğu bir ülkede asayişten ve kanunlara uymaktan söz 
etmek mümkün değildir. 

Türkiye'de vergiler çok ağır ve adaletsizdir. Tat
bikatta büyük bir vatandaş kitlesi ağır vergi yükü al
tında ezilirken^ bazı kimseler vergi kaçırmanın yolu
nu bulabilmektedir. 

Aylık kazançları 5 - 10 bin lira olan ve halk için--
de «Bordro mahkûmları» tabir edlilen memur ve iş
çiler kazançlarının yarısını vergi olarak öderken, ge
cede 40 - 50 bin lira kazandıklarını gazetelerden takip 
ettiğimiz ses ve sahne sanatçıları âdeta hiç vergi öde-
demektedir. 

Aynı şekilde, altlarında lüks Mercedes arabaları 
ile dolaşan ve her yaz tatillerini yurt dışında geçiren 
birçok zengin kimseler de hiç vergi vermemiş olduk
larını veya çok az vergi verdiklerinli yine basından öğ
reniyoruz. 

Yıllardan beri ülkemiz barış, kardeşl'ik ve sevgiye 
çok büyük bir özlem duymaktadır. Bunu, maalesef 
halkımıza veremedik ve getiremedik. Memlekete ba
rış, kardeşlik ve sevgiyi getireceğini vaat ederek 17 
ay önce işbaşına gelen CHP ağırlıklı Hükümet, 17 ay 
(içinde maalesef bunların hiç birisini gerçekleştireme
miştir. Tersine, düşmanlığı, kavgayı yaygınlaştırmış-
tır. Bir süre evvel Halk Partisi Gençlik Kolları top
lantısını ve 24 ncü Kurultayı görenler, düşmanlık ve 
kavganın Halk Partisi içinde de ne biçim yaygın hale 
gelmiş olduğunu görmüşlerdir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — O senin bo
yunu aşar. Boyundan büyük işlere karışma. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bundan ibret al
mamız ve üzüntü duymamız gerekir. Kendi parti teş
kilatı üyelerine barış, sevgi ve kardeşliği getiremeyen
lerin ülkeye ve diğer vatandaşlara bunları verebilecek
lerini düşünmek hayal olur. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Boyundan 
büyük işlere karışma sen. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — 1975 bütçe görüş
melerinde de söylemiştim; Cumhuriyet Halk Partisi 
barış, sevgii ve kardeşliği aşılamada büyük bir fırsatı 
ele geçirmişti. Aradan 17 ay geçtikten sonra, maale
sef Türk halkına bu konuda vermiş olduğu sözü ve 
yapmış olduğu vaatleri yerine getirmemiş olduğunu 
görüyoruz. Bu, Halk Partisinin eline bir daha zor ge
çebilecek bir fırsattı. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sözlerimi bitirmeden evvel, milletimiz yıllardan 

beri Türkiye'de uygulanmakta olan ve her türlü ma
nevi değerlerden yoksun milli eğitim politikasından 
şikâyetçidir. Milletimiz, bugüne kadar uyguladığımız 
eğitim polÜtikasının nasıl kocaman bir sıfır ile nokta
lanmış olduğunu ve bu sebeple ülkenin hangi korkunç 
badirelere sürüklenmek istendiğini ibretle görmekte
dir. 

Yıllardan beri gençlerin kafalarına ezbere sokma
ya çalıştığımız bazı bilgilerin yanında, İslam dini, 



C. Senatosu B : 72 

ahlakıyla ilgüii, örf ve âdetlerimizle aynı paralelde 
bilgileri de verebilirdik. Bugün, kendi eserimizin kar
şısına geçip, dizlerimizi dövüyor, göğsümüzü yum-
rukluyoruz. Sinemalarda görmüş olduğumuz Fran-
keştayn, kenıdi eseriyle ne kadar övünmüşse, biz de 
o kadar övünebiliriz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, son zam

lar hakkında Gündem dışı demeci. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, «son zatmlar» iılıe 

ilgili Günden dışı konuşma istemişsiniz, buyurun 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayısız deslilseler ve malum yallardan işbaşına ge
len Ecevit Hükümeti, bu yere gedmeden önce, 
Allah'ın her günü pahalılıktan, enflasyondan, sana
yi mamuHeriınin suni ve aşırı fiyat artışlarından; hal
kın giderde yoksulaşttırıldığından, sayılı ellerde ser
maye birikimini hızlandırma politikası uğruna, ka
sıtlı olarak enflasyonun ve pahalılığın kamçılandığı
nı iddia ederek kendlisi hükümete gelince bu durum
lara kesimlikle son verecek ve süratle engel olacak 
ve hayatı ucuzlatacak, uygulayacağı sistemler so
nunda, güya sermaye biriklimlinirı daha sağlıklı ve 
adaletli yollardan ve öncelikle üretici halk toplu
lukları elinde oluşmasını sağlayacaktı. Bu iddiala
rını müşahhas hale getirmek için, bir talkım elbi
seyi 100 liraya, bir çift ayakkabıyı 25 liraya »at
tıracaktı. Bunlarla beralber, Silifke'nin domatesini 
de kilosu 25 kuruştan sattıracalktı. 
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Bir hafta önce, Sümerbanlk'm imalâtı kuımaışla-
ra c/c 80 zam yapıldı. Böylece, bir santim kumaş, 
10 liraya yükseldi. Bu, nasıl ucuzlatma yöntemi, 
bu, nasıl karar, bu, nasıl vicdan değerli arkadaşla
rım?.. Dünün ucuzluk müteahhitleri şimdi nerede?.. 
Durup dururken raflardaki kumaşların bir metresi 
500 liradan 900 küsur liraya çıkarılıyor. Bu ku
maşların bir metresi dün 500 liraya satılırken, satı
cıya % 25 ilâ 30 kâr sağlıyordu. Bugün aynı ku
maşların maliyetinde tek kuruş artış olmadan, % 
120'yi aşan kârla bu kumaşlar ne hakla satılıyor; 
bunu anlamak mümkün değil. 

Nerede büyük sermayenin tekelleşmesini önle
yecek, sermaye birikimlinin sağlıikh ve adaletli yol
lardan üretici halk toplulukları elinde oluşmasını sağ
layacaklar?.. Yazıklar olsun size. Bin yalanlları 
bir arada sıralayarak Hükümet olanlar; sizde insaf 
yok mu, izan yok mu, nedir bu ülkenin halli, ne 
istiyorsunuz bu masum Milletten?.. Bugünkü ortam
da 45 milyon vatandaşın kaç tanesi bir terziye veya 
bir konfeksiyon mağazasına gidip, eşline, çocuğuna 
veya kendi sine bir takım elbise atabilir?.. Bu gi
dişle sayenizde, mahalli tabirleriyle, biıt pazarlarım
dan, bayat pazarlarından veya İtfaiye Meydanı pa
zarlarından dahi, giyilmiş elbise bulup alacak imkân
dan mahrum hale gelecek Milletimizin çocukları. 

Vatandaş alım gücünü yitirtirse; bu ima! edilen 
mallar satılmayıp, depolarda kalacak, imalâtçı 
kuruluşlar imalâtı durduracak, işçi işinden olacak, 
sermaye ne hale gelecek, emek ne hale gelecek, te
şebbüs ne hal alacak?.. Bu gidişin sonu nereye 
varacak?.. «Bu gidişe, bu Millet ne der?» diye dü
şünen yok mu?.. Bu kanarın altına imza atanlar, 
Milletin huzuruna nasıl çıkacaklar?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük Milletimlkı temsilcileri; Milletimiz sizli gö

reve çağırıyor, bu haksız, mesnetsiz, zalim ve in
safsız zamlara karşı olmanızı bekliyor. Bir Hâk-
kârili, Vanlı, Muşlu, Bitlisli hasta vatandaşın teda
visi için istanbul'a refalkatçiisi ile sadece gidiş - dö
nüş uçak yol parası 12 bin lira tutmakta. Bu vatan
daşa, bu zamla Hükümet, «Tedavi ol, sıhhatline ka
vuş.» değil, «Öl» demekte, «Öl»... Hava Yoları 
uçak biletlerine yapılan % 100 nispetindeki zammın, 
hele Doğu seferlerine yapılan zamların, insafla, vic
danla bağdaşır bir yönünü söylemek asla mümkün 
değildir. 

Muhalefet yıllarında Doğu ve Güneydoğu'yu di
linden düşürmeyenler; maksadınız, bu Vatan evlât
larına el uzatmak, hizmet etmek, Devletin imlkân-

Değerlti arkadaşlarım; 
Bu taahhütlerin müteahhidi, bu sözleri sayesin

de 18 ay evvel Hükümet oldu. 18 aydan beri her 
malın fiyatını, uyguladığı yöntem sayesinde, en 
az 18'er defa pahalandırdı ve halkı itham ettiği hü
kümetler dönemline göre, 18 defa daha yoksulluğa 
sevk edip, Devleti ve Devletle beraber aynı malı 
limal eden kuruluşları 18 defıa sermaye birikimliınıe 
imkân sağlamak için, kasıtlı alarak enflasyon ve 
pahalılığı kamçıladı. Bu yöntemi ile de, daha kaç 
defa kırbaçlayacağını bilemiyorum. Bildiğim bir şey 
varsa, Eoevit'in yöntemleri sayesinde, bir talkım 
elbise, bugün 6 ilâ 10 bin liraya ancak satın alınır 
ve 125 liraya temizlenilir hale geldi. Bir ayakkabı 
binlerce liraya satılmakta, 25 liraya iki çivi çakıl
makta, 500 liraya bir ayakkabı zor tamir edilmek
tedir. 
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larından daha fazla faydalandırmak değilmiş. M ak- . 
Şadımız, onların sırtına basarak, koltuğa çıkmakmış. I 
Buma, ne sizin hakkınız, ne de hiç kimsenin hakkı I 
yoktur bu Yatanda. Bugün Ülkeyi ve Milleti, sü- I 
rükledliğıinıiz yokluklar içinde kıvrandırıyorsunuz. I 
İlaç yok; bulunanın bedeli % 500 artmış, vatan
daş bunu alamayınca, otlardan şifa arıyor artık; I 
kırlara çıkmış. Yiyecek yok, bulunan karaborsa- I 
dia; bir de giyecek zorluğu yaratıp, giderek yama- I 
lı, sonra da çıplak hale gelecek. Siz Hükümet edi- I 
yorsumuz. Ne Hükümetli değerli arkadaşlarım?.. I 
Böyle Hükümetliik olmaz... Hele konuşmamın ba- I 
şındla arz ettiğim taahhütlerim müteahhiti olarak Hü- I 
kümete gelenlere sesleniyorum; yaptığınız zam de- I 
ğil, açıkça zulüm. Bu millet esir değil. Varsa, I 
aklınızı başınıza toplayın, yoksa artık çekip gidin. I 
Bu zamları kaldıracak ne işçide, ne köylüde, ne I 
memurda, ne emekli ve dul, yetimde artık takat I 
kalmadı. Bu ne kadar acelecilik?.. Bir yılda % 10 I 
enflasyon hızını başarısızlık sayan Ecevit, şıimdli Ni- I 
san 1979 ayı içerisinde bu hızı sağlamış... Bu, ne I 
güzel başarı. Tebrikler, tebrikler doğrusu. I 

Bütün yokluklara, karaborsalara, buhranlara I 
ilaveten, ayda c/c 10 fiyat artışını başarı sayan Hü- I 
kümeDin başı Ecevit, sonra Hükümetini kutlamak I 
için, yoksul, fakir, fukara adına huzurunuza gel- I 
dim değerli arkadaşlarım. Kendileri burada yok. I 
Ümit ederim zabıtları okuyarak milletin derdini tes- I 
pit etme imkânına kavuşurlar. J 

Beni dinlediğiniz için Yüce Heyetlinize saygılar I 
sunanken, tekrar milletin derdini getirip zabıtlara: I 
geçirdim; Hükümet lütfen üzerinde dursun, taah- I 
hüdünü hatırlasın, ona göre kendisine bir yol I 
çizsin. I 

Saygılar sunarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuza!. I 
5. — Görev ile yurt dışında bulunan Dışişleri i 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başba- i 
kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin I 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı I 
tezkeresi. (3/1666) I 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. Su- I 
nuşlar var takdim ediyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
İlgi : 2 Mayıs 1979 gün ve 4-479 sayılı yazımız. I 

Görev ile yurt dışında bulunan Dışişleri Bakanı I 
Prof. Gündüz Ökçün, 1 9 - 2 1 Mayıs 1979 günleri I 
arasında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El I 
Ahmet El Sabah'ın çağırüısı olarak anılan ülkeye I 
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gideceğinden, dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı-. 
na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çeitn'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğumu arz ederim. 

Fahri S. Koruıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 

ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'e, Ulaştırma Bakanı 
Güneş Öngüt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1667) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var, ta'kdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sanayi konularında görüşmelerde bulunmak 

üzere 23-26 Mayıs 1979 günleri arasında Kıbrıs Türk 
Federe Devletine gidecek olan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Orhan ALP'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Güneş 
Öngüt'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşıkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1674) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
NATO Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına 

Hükümetimizi temsilen ve delege olarak katılmak 
üzere 28-31 Mayıs 1979 günleri arasında Lohey'e 
gidecek olan Dışişleri Balkanı Prof. Gündüz Ökçün' 
ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz edenim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Lütfi Doğan'a, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1670) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var takdim edi
yorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs İslam Kültür Merkezinin açılış töreninde 

bulunmak üzere 29.5.1979 tarihinde Kıbrıs Türk Fe
dere Devletine gidecek olan Devlet Bakanı Lütfi 
Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet BaJkanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan 
Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz edenim. 

Fahri S. Koratürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Güneş Öngüt'e, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam Mete Tanın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(S/1671) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var takdimi edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi Bulunduğumuz Ulaştırma Bakamları Avru

pa Konferansının 160 n o Süpfeanlar Komitesi top
lantısı ile 49 ncu Balkanlar Konseyi toplantısına ka
tılmak üzere 29 Mayıs - 1 Haziran 1979 günleri ara
sında Belgrad'a gidecek olan Ulaştırma Balkanı Gü
neş Öngüt'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Balkanlı-
ğına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın 
vekildik etmesinin, Başbakanın teklifi üzenine, uy
gun görülmüş olduğunu arz edenim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10 .— Görev ile yurt dışına gidecek olan Mali

ye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na, İşletmeler Bakanı 
Kenan Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1672) 

BAŞKAN — Bir Başka sunuş var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu ıBaşjkanJığına 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşlklilatı çerçe

vesinde 30 Mayıs 1979 günü Paris'te yapifacalfctoplan -
tıya katıtoaık üzere Fransa'ya gidecek olan Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar, Ma
liye Bakanlığına, İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Ke
nan BuMoğlu'nun vekillik etaesıidin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahni S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
/ / . — Devlet Bakanı Enver Akovdnın görevin-

I den çekilme isteği ile Devlet Bakanlığına, Devlet 
I Bakanı Ali Rıza Septioğlu'nun vekillik etmesinin 

uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/1673) 

I BAŞKAN — Bir başka sunuş var; takdim ediyo-
I rum. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Devlet Bakanı Enver Akova'nın görevinden çe-
I küme isteğinin kabulü ile Devlet Bakanlığına, Dev-
I let Bakanı Ali Rıza Septioğlu'nun velkilik etmesinin, 
I Başbakanın teklifi üzenine, Aniayasanın 106 ncı 
I maddesi gereğince uygun görülmüş olduğunu arz 
I ederiım. 
I Fahni S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
I 12. — Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Kırk-
I lareli Bağımsız Milletvekili Hasan Korkut'un atan-
I masının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş-
I kanlığı tezkeresi. (3/1675) 
I BAŞKAN — Bir başika sunuş var; takdim edîiyo-
I rum. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Açık bulunan Devlet Bakanlığına, Kırklareli 
I Bağımsız Milletvekili Haşlan Korkut'un atanmasının, 
I Başbaikanın teklifi üzerine. Anayasanın 102 ve 106 
I ncı maddeleri gereğince uygun görülmüş olduğunu 
I arz ederim. 
I Fahni S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
I 13. — TBMM Birleşik toplantısının, gündemin-
I de bulunan konuları görüşmek üzere 6.6.1979 Çar-
I samba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkan

lık tezkeresi. (3/1676) 
I BAŞKAN — Bir başka sunuş var; takdim edü-
I yorum. 
I Genel Kurula 
r Gündeminde bulunan konulan görüşımıek üzere 

6.6.1979 Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı îçtü-
I züğü gereğince kararlaştırılmıştır. 
I Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgile-
I nine saygı ile arz olunur. 
I Sırrı Atalay 
1 Cumhuriyet Senatosu Baş/kanı 
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BAŞKAN — Efendim, yannkii Çarşamba günü 
saıat 15.00'te Birleşik Toplantı olduğunu biilglilerinli-
ze arz ederim. 

14. — 1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik 
belgesi, imalat izni ve fiyat tespiti işlemlerine dair 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonun görev süresinin iki ay uzatılmasına dair 
tezkeresi. (311665, 10/68) 

BAŞKAN — Bir başka sunuş var takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 Ocak 1974 tarihlimden sonraki teşvik belgesi 

imalat izni ve fiyat tespitli işlemleri hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
27.5.1979 tarihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğün 136 ncı maddesi gereğince iki ay 
müddetle görev süresinin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Tabii Senatör 
Kâmlil Karavellioğlu 

BAŞKAN — Adı geçen Komisyona iki ay müd
detle görev süresinin uzatılması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

15. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşla
rının, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan 
Yardımcısının bir beyanına dair önergesi. (4/473) 

•BAŞKAN — Sayın üyeler, bugün saat 14.45'te, 
Birleşimi açmadan 15 dakika evvel, Divana iki öner
ge geldi. Bu geç geliş nedenini izah etmek zorunlu-
ğundayım, çünkü biraz sonra onun gereği kendiliğin
den meydana çıkacak. 

İki önerge var; okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yar

dımcısı Christopherin, «Amerikan Senatosu Komis
yonunda, İMF'nin Türk ekonomisinin düzeltilmesi 
için bazı zecri tedbirler tavsiye ettiğini, ancak Tür-
kiye"deki muhalefetin gerekli ekonomik ve reform
larının yapılmasına yardımcı olmadığı gibi, bunları 
önlemeye çalıştığını; ama Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu ekonomik durum muvacehesinde Türk 
Parlamentosunda bulunan siyasi görüş ve kanaatleri 
değişik de olsa, birtakım parlamenterlerin Hüküme
te destek olmaları gerektiğini» ifade ettiği Türk Rad
yo Televizyon Kurumu radyolarından ve televizyo
nundan 1 Haziran 1979 günü akşamı Türk kamu
oyuna ve dünyaya ilan edilmiş bulunmaktadır. 

I Bağımsız Türk Devletinin hükümranlık ve hak-
I larına Türk Milletinin ve Devletinin içişlerine müda-
I hale suretiyle Devleti ve Milleti Amerika Birleşik 
I Devletlerinin görüşleri istikametinde davranışa davet 
I eden ve hükümranlık haklarına Birleşmiş Milletlerin 
I başka devletlerin içişlerine karışmama prensibine ve 
I nihayet 1950'lerden beri süregelen Türk - Amerikan 
I dostluğuna gölge düşüren ve Türkiye Büyük Millet 
I Meclisi ve O'nun çatısı altında Türk Milletine niya-
I betle vazife gören Türk senatör ve milletvekillerini 
I dünya kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyan 
I hakkında Hükümetin, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü-
I günün 131 nci maddesi uyarınca Yüce Senatoda açık-
I lamada bulunmasını arz ve teklif ederiz. 
I Çankırı Elazığ 
I Gürhan Titrek Cahit Dalokay 
I Amasya izmir 
I Macit Zeren Münir Daldal 
I İsparta 
I Mustafa Gülcügil 

I 16. — Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşla-
I rının, Kıbrıs konusundaki önergesi. (4/472) 
I BAŞKAN — Aynı sayın üyelerin bir başka öner-
I gesi var; onu da okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I 4 . 6 . 1979 günlü gazetelerde, son defa Birleşmiş 
ı Milletler Genel Sekreterinin gözetimi altında Lefko-
I şe'de gerçekleşen Denktaş ile Kipriyanu arasında ce-
I reyan eden görüşme sonunda varılan prensip anlaş-
I malan sonunda, 16 Haziran 1979 günü başlayacak 
I olan toplumlararası görüşmelerden önce Kıbrıs zir-
I vesi sonunda varılan prensip anlaşmalarının uygula-
I maya konulacağı ve bu cümleden olmak üzere, halen 
I Kıbrıs Türk Federe Devletinin kontrolunda bulunan 
I Maraş bölgesinin Kıbrıs Rum Devletine terk oluna-
I cağı ve burada ve civarda daha önce iskân edilmiş 
I bulunan Türklere Amerika Birleşik Devletleri tara-
I fından gönderilmiş bulunan fonlardan aile başına 
I 12 bin dolar ödenmek suretiyle bölgenin Türklerden 
I arındırılacağı ve bu maksatla bölgenin etrafına beton 
I direklerle mücehhez tel örgüler çekilmekte bulundu-
I ğu haberleri yer almış bulunmaktadır. 

I Türk Milletinin gurur ve haysiyet meselesi haline 
I gelmiş bulunan Kıbrıs konusunda, yüzlerce şehit ka-
I nı pahasına elde edilen ve Londra ve Zürih anlaşma-
I larının verdiği haklardan bir ölçüde sarfınazar edil-
I diği intibaını veren bu konu hakkında, Cumhuriyet 
I Senatosu İçtüzüğünün 66 ncı maddesi uyarınca, giz-
1 lilik talep hakkı mahfuz bulunmak kaydıyla, Hükü-
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metin yine Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 131 
nci maddesi uyarınca gerekli açıklamada bulunmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Elazığ 
Gürhan Titrek Cahit Dalokay 

İsparta Amasya 
Mustafa Gülcügil Macit Zeren 

İzmir Manisa 
Mehmet Münir Daldal Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğün 131 nci 
maddesini bir kere daha ıttılaınıza arz ediyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu üyeleri Hükümeti iç ve dış 
durum hakkında açıklama yapmaya davet eden öner
geler verebilirler. Hükümetin açıklamasından sonra 
önerge sahiplerinden birisine ve grup sözcülerine söz 
verilir.» 

Bu önerge, biraz evvel de arz ettiğim gibi, Baş
kanlığımıza Birleşim açılmadan 15 dakika evvel gel
di ve bu itibarla da Hükümete haber verme olana
ğını bulamadık. 

Önergenin mahiyeti Hükümete iletilecek; tuta
naklara geçti, okundu. Yarınki Birleşim, tahmin et
miyorum, biraz sonra arz edeceğim gibi, müşterek 
toplantı olduğu için yapılamayacak. Perşembe günü 
Hükümet bu açıklamayı yapmak üzere davet edile
cektir. Sayın üyelere duyurulur. 

1. — Baha Alluğ Altınay'm Özel Affına dair Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/155; C. Senatosu : 
1/639) (S. Sayısı : 927) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir öncelik ve ive
dilik teklifi var, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına dair Kanun 
Tasarısıyla Komisyonumuz raporu basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmıştır. 

Anılan kanun tasarısının biran önce yasalaşma
sında yarar vardır. 

Bu nedenle, 927 S. Sayısı ile basılan tasarının 
gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşmeleri bi-

(1) 927 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

zapta geçmesi için arz etmek mecburiyetindeyiz. Bu
gün biz bu önergeyi, bizzat bendeniz saat 10.30'da 
Başkanlığa tevdi etmiş bulunmaktayız. Başkanlık Di
vanına geç gelmiş olabilir. Bu bizim suçumuz değil
dir. Lütfen, bundan böyle emir buyurulsun, verilen 
önergeler vaktinde Başkanlığa tevdi edilsin. 

BAŞKAN — Daha dikkatli olunur Sayın Dalo
kay, teşekkür ederim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Kayıtlardan ancak gelmiş Sayın 
Dalokay, onun için geç kalmış; ama arkadaşlarımız 
böyle önergeler verdikleri zaman o gün çıkacak Baş
kana haber verirler ve hemen görürlerse çok daha ko
lay olur ve daha süratli yaparız. Yani biz konular 
biran evvel açıklansın istiyoruz. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Hay hay Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu suretle, arz ettiğim gi
bi, gelecek Birleşim için Hükümete haber verilecek 
ve icap eden açıklama ve konuşmalar yapılacaktır. 

tinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı Yerine 
Sözcü 

Manisa 
Mustafa Fahri Dayı 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz efendim. 
Komisyon ve Hükümet temsilcisi hazırlar. 
Öncelik teklifi vardır. Oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik tekHfi vardır. Oylarınıza sürtüyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden sa
yın üyeler... Raporun okunmamasını kabul eden sa
yın üyeler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

Baha Altuğ Altmay'ın Özel Affına Dair Kanun 
Tasarısı 

Madde 1. — Çocuk düşürmek suçundan üç yıl 
dört ay.hapis cezasına çarptırılmış bulunan, Mehmet 
Ali oğlu Fikriye'den olma 1934 doğumlu, Ankara 
merkez Ahituran Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Baha 
Altuğ Altmay'ın çekmekte olduğu cezası bütün so
nuçlarıyla birlikte affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı ile yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 
537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Mad
desine İki Fıkra Eklenmesine dair Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 21677; C. Senatosu : 2/154) (S. Sayısı : 
926) (1) 

BAŞKAN — Bir başka öncelik, ivedilik teklifi 
var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine 
İki Fıkra Eklenmesine dair Kanun Teklifi ile Ko
misyonumuz raporu basılmış ve sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

(1) 926 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

Anılan kanun teklifinin biran önce yasalaşmasın
da büyük yarar vardır. 

Bu nedenle, 926 Sıra Sayısı ile basılan teklifin 
gündemdeki bütün işlere takdimen, görüşmeleri bi
tinceye kadar, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkam Yerine 
Sözcü 

M. Fahri Dayı 

BAŞKAN — Hükümet hazır, Komisyon hazır. 
Öncelik ve ivedilik teklifi var. Öncelik teklifini 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İvediliği kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za sunacağım. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine 

İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 
Madde 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

119 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 119. — Kabahat failinin, eylemine uy
gun kanun maddesinde; 

Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (her gün 
için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üze
rinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının alt sı
nırını karşılayan miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para ce
zası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için 
yukardaki şekilde saptanacak miktar ile hafif para 
cezasının alt sınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yar
gılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeyeceği
ni bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve 
suçun işlenmesindeki özelliklere göre; bu istemin ka
bul edilmesini izleyen on gün içinde, 

Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırılır. 
Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasın

dan yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukar-
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daki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar, para 
cezası esas alınarak saptanır. 

Suçla ilgili kanun maddesinde ayrıca muayyen bir 
meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu mad
de hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Davanın ortadan kaldırılması, kişisel hakkın is
tenmesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin 
hükümleri etkilemez. 

Ceza Kararnamesine itiraz üzerine, duruşma ya
pılması gereken halde de, bu madde hükmü uygula
nır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Karşılıksız çek keşide edenler bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin 
bir misli ağır para cezası verilir. 

Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal 
tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşı
lıksız sayılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören 
daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğre
tim kuruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara 
yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan 
veya olmayan her türlü belge, resim, yazı veya lev
haları. bulundukları yerlerden çıkarır ya da yırtar ve
ya tahrip eder veya bunları her ne biçimde olursa 
olsun okunamayacak veya içeriklerinin başka biçim
de anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe 
yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu 
oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif 
hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para 
cezasına mahkûm edilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya ma
betlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda 
sayılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz
ların her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya 
öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt veya ben
zeri yerlerin veya bunların eklentilerinin her hangi 
bir yerine basılı olan veya olmayan, elle yapılmış ve

ya yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya benzerleri
nin yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş 
yazılı müsaadesi olmaksızın asanlar veya koyanlar 
yahut bunlardan suç konusu teşkil edenlerin asılma
sına veya konulmasına müsaade edenler eylem başka 
bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan iki yıla ka
dar hafif hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere 
hafif para cezasına mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada sayılan yerlerin veya eklentilerin 
veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sayılı eski 
eser niteliğindeki taşınır ve taşınmazların her hangi 
bir yerini her ne suretle olursa olsun, boyayanlar 
veya bu yerlere yazı veya resim ya da işaret yapan
lar, yapıştıranlar hakkında da ikinci fıkrada yazılı 
cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştiraki ile yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu işleyen veya suça bu yoldan ka
tılan dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen 
fıkralardaki cezalar iki katı olarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarı oranında 
artırılarak hükmolunur. 

Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarına göre hükmolunacak cezalar erte
lenemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfa
zı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen 
ceza ve tedbirler uygulanamaz. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin 
izlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer 
hakkında bu kanunun 230 ncu maddesinde yazılı 
cezalar uygulanır. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine resen 
hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya ide
olojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımın
dan bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda ya
zılı cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerleri bu madde hüküm
leri dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklı
dır. 
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Bu maddeye göre hükmedilecek hafif hapis ceza
sı iki yılı aşamaz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Saym 
Başkan, 2 nci maddenin tamamı okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, maddeyi dinlediniz. 
Ancak, Sayın Esatoğlu'nun açıklaması haklı ola

rak bir yanlış tertibi gösteriyordu. Ben hemen onu 
ifade edeyim : 

2 ndi maddede Sayın Divan Üyesi arkadaşımın 
okuduğu kesim doğru kesimdir, işaretlenmiştir. Mat
baada basılırken 3 ncü maddenin son kısmı yanlışlık
la 2 nci maddenin devamı gibi geçmiş ve Millet Mec
lisi metni gibi geçmiş. O bir hatadır, düzeltildi ve 
silindi. Okunma şekli de Komisyonumuzdan gelen 
şeklidir. Bu şekliyle Yüce Kurula durumu tavzih 
ederim. 3 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı efendim?.. Buyurun. 

REFET RENDECt (Samsun) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Hakikaten bir kanunda ve mevcut mevzuatımızda 
bir eksikliği 'tamamlamak niyetiyle hazırlanmış ve 
gdtirilmiş bir teklif. Getirilmiş; ama bizde herşey ma
lûm yarım getiriliyor, tam getirilmiyor, ben o kana
atteyim. Bazı noktalarım da anlayamadım. O sebep
lerle anlayamadığım cihetler eğer benim anlayama
dığım gibiyse, Sayın Komisyondan da açıklanmasını 
istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün resmi kuruluşlara ait binaların duvarları

na, hatta cami duvarlarına kadar en galiz, mill'i gö
rüşlere aykırı, kanaatlerimize aykırı ve okuduğumuz 
zaman bizi rahatsız eden yazılar hakikaten önlenme
lidir. Bu kanun bu maksatla getirilmiş; ama ben tam 
olarak getirildiği kanaatinde değilim. 

Bir müessesenin kapısında bekçisi var, dışarıdan 
kimse giremez; ama içerisine girersiniz envai türlü 
kötü, bugünkü Anayasamıza, mevzuatımıza, anlayı
şımıza, ahlakımıza aykırı, görüşlerimize aykırı yazı
larla dolu. Kim yazar?.. Elbette içeriye girmek yasak 
olduğuna göre içeridekiler yazıyor. İçeridekiler yaz
dığı zaman işin mesulü olarak o müessesenin başını 
evvela başta tutmak lazım gelir. Üniversite içerisinde 
üse üniversite yöneticileri bu ihmallerinden dolayı bv 
kanuna göre ceza almalılar ki, işe sahip olsunlar. 
kendi görevlerini, kendi kon'trolları altındaki yeri 
görsünler, murakabe etsinler, önlemeye çalışsınlar. 
önleyemiyorlarsa önleyecek kişilere haber versinler. 

Bu bakımdan, yöneticilere sadece silinmemesinden 
veya haber verilmemesinden dolayı, ihmalden dolayı 

I 230 ncu maddeye göre ceza verilmesi isteniyor. Şirn-
I diye kadar ihmalden dolayı kime ceza verilmiş Tür-
I kiye'de, hangi memura ne yapılmış, pek nadirdir? 
I Hani Montesquieu'nun sözü gibi, bir dairede bir ih-
I mal olur, en küçük memurun kafasına yıkılır, yuka-
I rıdakiler yine kendisini kurtarır. Montesquieu diyor 
I ki : «Kanunlar örümcek ağlarına benzer, büyük si-
I nekler deler geçer, küçük sinekler takılır.» İhmal su-
I cunda da ekseriya Türkiye'de tatbikat bu yoldadır. 

I Bu bakımdan, bu kanıma bu yönüyle açıklık ge-
I tirilmemiştir, kesinlik getirilmemiştir, kanun bu çıkış 
I haliyle maksadına matuf hizmeti göremez. Ben bu 
I kanaatteyim. Bu böyle. 
I İkincisi; bir üniversitede veya bir işyerinde kuru-
I lu sendikalar var, dernekler var yahutta işin icabına 
I göre kurulmuş bazı teşekküller var, bu yazıların çoğu 
I bu derneklerin veya sendikaların veya içerideki 
I grupların fikirleri olarak duvarlara aksediyor ve gö-
I ülüyor. 

I Şimdi, derneğin bu işte yetkili kişileri, yazıyı yaz-
I dıranlar bu işten haberdardırlar; kendi fikirlerini, tü-
I züklerindeki maddelerini, mücadelelerini getirip ora-
I /a koyuyorlar, duvarları kirletiyorlar. Yöneticiden 
I bir kişiye ceza veriyorsunuz. Peki dernek ne olacak? 
I J adam gidiyor öbürü geliyor yerine. Bu kanun ge-
I tirmeliydi ki, bu mevi derneklerin bu hareketleri tek-
I rar edilirse, (bir veya iki halde) bu dernekler de ka-
I patılmalıdır. Eğer kanun gelecekse o maksatla geti-
I rilmeliydi. Bir madde evvel okuduk, bir kişiye ka-
I rarname ile iş yerini kapatma cezası veriyorsunuz da, 
I bir derneğin böyle bir kasıt altında bilerek yaptırdığı 
I hareketten dolayı dernek hükmi şahsiyetine niçin ce-
I za vermiyoruz?.. Verilmesi lazım ve kanunun mak-
I şadına da uygun olur, umumi ceza anlayışına da ay-
I kırı düşmez idi. Bu noksanı da bu kanunda görmüş 
t olmaktan dolayı üzgünüm. İyi tetkik etmek fırsatını 
I da daha evvel bulamadım, mevzudan yeni haberim 
I oldu. Özür diliyorum arkadaşlarımdan; fakat gözü-
I rne çarpan birkaç noktayı da böylece işaret etmek is-
I "edim. 

I Üçüncü bir nokta da şu; bunu da yüksek huzur-
I arınızda Senato zabıtlarına tescil etmeden geçmeye -
I "-eğim : 
I Biz Cumhuriyet devrinde yetiştik. Tarih kitapla-
I -ımızı, okul kitaplarımızı, hocalarımızın bize verdi-
I ğini öğrendiğimiz, gürdüğümüz zaman; bir bozkur-
I tun Orta Asyadan yol göstericiliği ile at sırtında ay-
I rılmışız, çıkmışız, Anadoluya gelmişiz, muhtelif yer-
I lere yayılmışız. Bu Türklüğümüzün gidişinde bir 
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işarettir, bir amblemdir yahutta saygı duyduğumuz 
diyelim ki, bir tablodur yahutta ne ise... 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi bir parti bunu bir yerde amblem aldı ve-
yahutta bilmem ne yaptı diye bozkurta karşı yahut
ta bu nevi tablolara karşı Türkiye'de bir husumet 
meydana gelmiştir. Bu, bugün mevcut Hükümet iş
başına geldiği zaman birçok yerlerde buna mümasil 
tablolar vardı ve bu tablolar kaldırıldı. Şimdi, niye 
kaldırıldı, ne vardı bozkurt orada dursa bir şey mi 
olurdu?.. Eğer elimizde mevzuat yönünden noksanlık 
varsa, mesela diyoruz ki, «Bazı meseleleri, bazı işa
retleri ve kelimeleri partiler, şirketler, kuruluşlar, 
dernekler, amblem olarak alamaz.» Bu kanunu böy
le düzelterek bu nevi meseleden dolayı hakikaten 
amblem alınmış, ve saire olmuşsa bunu önleyici yo
la gitmek, ona kanunda bir yer vermek lazım gelir
ken, bunların dün iftihar ettiğimiz tabloların ve re
simlerin duvarlardan indirilerek bodrumlara atılma
sı, attırılması hepimizi üzmüştür, üzmektedir ve ren
cide etmektedir. 

Bunun Ceza Kanunu içerisinde ve bu Kanun l;çe-
risinde de bu nevi hareketlere girenler hakkında da 
bir muamele yapılması lazım gelirdi zanmmca. 

Muhterem arkadaşlar; 
Fatih'in tablosunun ne günahı var?.. İstanbul'da 

camisi ile iftihar edeceğiz, «Bir çağı açıp, bir çağı 
kapayan adam» diye iftihar edeceğiz, senelerce «Fa-
t :h» diyeceğiz, halen ismi ile, semti ile yaşayacak 
bize bir belgeyi, bir bölgeyi, bir kıtayı ihsan edecek, 
onun üzerine Türklüğün, İslamiyetin • yayılmasına 
hizmet edecek duvardaki tablosunu bu memlekette 
yetkili bir zat indirecek... Olmaz böyle şey arkadaş
lar, olmaz bu. Evvela günah, ayıp ve yarın bu mem
lekete hizmet edeceklerin şevklerini kıracak, zevk
lerini kıracak, gayretlerini kıracak bir davranış ola
rak görmek mümkündür. Bu nevi hareketleri de bu 
kanunlarla önleyebilseyd:ik. Söylediklerimin belki bu 
kanunda yeri yok; ama bu vesileyle bunları bu kür
süde belirtmeden de geçmenin haksızlık olacağı kana
atindeyim. 

Senelerce at sırtında hudutlarda kılıç sallamış, 
memlekete, mallete hizmet etmiş medarı iftiharımız 
olan kişilerin bugün «Sosyalist anlayışa, sol görüşlü 
anlayışa uymuyor, özgürlük anlayışına uymuyor» 
diye tarihimizi inkâr etmenin, aslımızı inkâr etme
nin :iyi bir hareket olmadığını huzurunuzda ifade 
etmek isliyorum. Hakiki özgürlüğe aykırı, hürriyetçi 
görüşe aykırı düşünce budur. Onu da göre!:m, onu 
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da görelim; ama herkes onun hakkında özgürce ne 
söylemek istiyorsa onu söylesin, öyl'e düşünsün, gör
sün, mukayese etme [imkânını bulabilsin. Bunun bu
lunması özgürlüğe aykırı değil, bulunmaması özgür
lüğe aykırıdır. Serbest düşünce fikrine aykırıdır. Bu
nu yapanları da Yüksek huzurunuzda ben ayıplıyo
rum; bu şekilde davranışları ayıplıyorum. Herkes is
tediğini sevmekte, istediğine inanmakta, istediğine 
bağlanmakta serbest olduğuna göre, istanbul'a hiz-

, met etmiş, İstanbul'u bize hediye etmiş kişinin !bir 
resmini görmekten bu Milleti mahrum etmeye kalk
manın da sadece milli vicdan yönünden değil, ka
nunlar tarafından da cezalandırılması lazım geldiği 
kanaatindeyim. 

Anlayamadığım noktaları Komisyonun aydınlata
cağı kanaatiyle Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Esatoğlu. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Kanun teklif ve tasarılarının öncelikle, ivedilikle 

görüşülmesi teklifleri ve bunların kabulü âdeta Cum
huriyet Senatosunda gelenek haline gelmiş bulunu
yor. Bu yüzden de sayın üyeler kanun teklif ve tasa
rılarını yeteri kadar 'inceleme olanağını bulamıyorlar. 

Bu, müzakeresini yapmakta olduğumuz teklifin 
de öncelikle, livedilikle müzakeresi kararını verdik; 
ama eğer daha önce bunu incelemiş olsaydık, herhal
de bu kararı vermezdik. 

Müzakeresi yapılan üçüncü madde ile suç sayılan 
fiillere birinci fıkrada bin liradan az olmamak üzere, 
ikinci fıkrada beş bin liradan az olmamak üzere,. 
üçüncü fıkrada bunun iki katı hafif para cezası ta
yin ediliyor. 

Türk Ceza Kanununun 24 ncü maddesine göre 
hafif para cezası, üç liradan bin liraya kadar tayin 
olunacak bir paranın Devlet Hazinesine- ödenmesin
den ibarettir. Şu anda yürürlükte bulunan Türk Ceza 
Kanununun 24 ncü maddesine göre, bin liradan faz
la hafif para cezası tayini mümkün değildir. 

Ancak, iki hafta önce Türk Ceza Kanununun 
24 ncü maddesi bu Senatoda değiştirilmiş ve Komis
yondan öğrendiğimize göre de, on bin liraya kadar 
çıkartılmış; fakat değiştirilen bu Yasa henüz Resmi 
Gazetede yayımlanarak keslinleşmemiş, yasalaşma
nı ıştır. Değişiklik olduğu için Cumhuriyet Senatosun-

— 807 — 



C. Senatosu B : 72 

da, Millet Meclisine iade edilmiş ve Millet Meclisin
den de henüz çıkmamıştır. 

Bu teklif de Cumhuriyet Senatosunda değiştiril
miş bulunduğundan, Millet Meclisine geri gidecek 
ve belki bu, Millet Meclisinde daha önce müzakere 
edilecek, çıkacak:; diğer 24 ncü maddenin değişikliği 
üle ilgili tasarı belki de çıkmayacaktır. O takdirde, 
24 ncü maddeye aykırı olarak ceza tayin edilmiş ola
cak ve bu da tabi atiyi e mümkün bulunmayacak. 

Şu halde bizim önce 24 ncü maddeyi değiştiren 
yasanun kesinleşmesini beklememiz gerekmektedir. 
O kesinleşecek, ondan sonra bunun müzakeresini ya
pacağız. O kesinleşmeden bu haliyle bunu kabul ede
meyiz. 

Bunun için söz aldım, Komisyon şayet bu teklifi 
geri alır da tekrar müzakere eder ve bekletirse, bir 
yanlışlık yapılmamış olur. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın başka üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen

dim, Komisyon bir söz söylemiyor mu? 

BAŞKAN — «Söz isteyen var mı?» dedim Sayın 
Esatoğlu, «Yok»' dediler. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Üye
lerden sordunuz, geriye alıyor mu, almıyor mu?.. 

BAŞKAN — Efendim, tümünü kapsar konuşmam 
Sayın Esatoğlu; filhakika Komisyon bir şey söyle
mek... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Mad
de üzerinde konuşuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz Başkanlık yaptınız Sayın Esat
oğlu, bilirsiniz bu usulleri. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen
dim, sorulsun, komisyon geri alıyor mu almıyor mu? 

'BAŞKAN — Efendim, böyle bir usulümüz yok 
ki. Yazılı bir teklifiniz yok, nasıl ben bunu götürü
rüm oraya Sayın Esatoğlu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
Efendim, eğer Komisyondan bir şey soruyorlarsa, ce
vap veririz. 

BAŞKAN — Bir soru yok da «Geri alıyorlar mı» 
diyorlar? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — 
Almıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Almıyorlarmış efendim. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?... 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirayak. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
«Tedbirler paketi» cümlesinden yapılmış bulunan 

bu Yasamızın 537 nci maddesinde yapılan değişiklik, 
terörist hareketlerine karşı... 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, lehinde m!i, aley
hinde mi; ben not alayım da? Çünkü, ikinci bir ar
kadaşım söz isterse, ona göre sıra vereceğim. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Devamla) — Le
hinde efendim. 

Terörist hareketlerinin bir nevi başlangıcının ön
lenmesine matuf bulunmaktadır. Bu nedenle takdirle 
karşılamak ve ülkemizdeki terörist hareketlerinin da
ha yaygınlaşmasını, bizatihi eğitim yerlerimizde, yurt 
ve ünversitelerirnizde bu nevi olayların önlenmesi 
için, getirilen Yasayla hiç olmazsa bir nebzecik olsun 
önleme yöntemlerimin içine girmş bulunacağız. 

Endişe ettiğimiz bir yön bu madde içerisinde ken
disini göstermektedir. Yıllar öncesi Türk Ceza Ya
sası, Yasama Meclislerinde hazırlandığı zaman, ka
nunlarımızın tekniğine, usulüne vakıf bir şekliyle ha
zırlanmış ve her yıl geçtikten sonra yapılan değişik
likler, kanun maddelerinde âdeta sayfalar dolusu yer 
işgal etmektedir. Nitekim, bugün üzerinde görüştü
ğümüz bu madde değişikliği de Ceza Yasamızın âdeta 
2 sayfasını dolduracak niiteMkte ve vasıfta bir madde 
hükmünü taşımaktadır. Şayet, Türk Ceza Yasasını 
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1 neti miaddesımiden son maddesine kadar, yeni baştan 
bir değişiklik yapmak gereği duyulur ise, teknik adarn-
larımızca bu yöntemin içline girildiğinde, bu madde
nin ışığı altında görüyoruz ki, 13 ciltlik bir «Meydan 
Larou&se» şeklinde bir Türk: Ceza Yasası ile karşı 
karşıya geleceğiz. 

O nedenle derim ki, bumdan sonraki Ceza Yasa
larımızda değişiklikler yapılırken, Bakanlığımızın tek
inlik elemanları, kısa, öz ve her şeyi içerecek nitelikte 
madde metniyle huzurumuza getirsinler ve Ceza Ya
samızın metin hacmi, sayfa hacmi çok geniş bir şe
kilde tutulmaktan önlensin. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 
Başkaca söz isteyen sayım üye?.. Yak. 
Görüşülen kanun teklifinin tümünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun 
teklifi değişitiirilerek kalbul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; 
Gündemin sorular kısmına geçiyoruz. Ancak, so

ru sahipleri ve sayın balkanlardan kimse olmadığı 
için, soruları görüşme olanağımız bulunmuyor. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Önerin, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Araştırma önergeleri kesimine ge
çiyoruz. 

Bininci sıradaki önerge- Sayın Hayri Öner?.. Yok
lar. 

Olmadığına göre gelecek birleşime bırakıyorum. 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) 

BAŞKAN — Rapor 18.4.1977 tarihinde dağıtıl
mış. 

Komisyon Başkanı Sayın Ahmet Demir Yüce?... 
Buradalar. 

Komisyonu temsilen buyurunuz efendim. 
Rapor 18.4.1977 tarihinde dağıtılmıştı. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yo'k. 
Söz isteyen olmadığına göre bu araştırma böylece 

neticelenmiştir efendim. 

(1) 704 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öder?... Yolklar. 
Bu itibarla bunu da gelecek, birleşime bırakıyorum. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Örter?.. Ydkiar. 
Bunu da gelecek biri eşlime bırakıyorum. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?.. Yoklar.. 
Gelecdk birleşime bırakıyoruz. 

8. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) 

BAŞKAN — Rapor 31.5.1978 tarihinde dağıtıl
mıştır. 

Sayın Süreyya Öner?.. Yoklar. 
Bunu da gelecek birleşime tehir ediyoruz. 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) 

BAŞKAN — Rapor 29.8.1978 tarihinde dağıtıl
mış. 

Komisyon Başkam Sayın Şükran Özfkaya?.. Yok-» 
lar. 

Başkanvdkili Sayın Macit Zeren?.. Yoklar. 
Sözcü Sayın Naci Cidal?.. Yoklar. 
Bu itibarla gelecek birleşime tehir ediyoruz. 
10. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum

huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu, 
(10/54) (S. Sayısı : 814) 

BAŞKAN — Raporun dağıtımı 29X1978^© ya
pılmış. 

Komisyon Baş'kanı Sayın Kemâl Sarıiıbrahıim-
oğlu?... Yoklar. 

Sözcü Sayın Suphi Gürsoytrak?.. Yolklar. 
Bu da gelecek birleşime ertelenmiş oldu. 
11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena

tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) 
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BAŞKAN — Rapor 3.10.1978'de dağıtılmış. 
Sayın Suphi Gürsoytrak?.. Yoklar. 
Sayın Hikmet Savaş?. Yoklar. 
Bu da gelecek birleşime tehir edildi. 

12. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak 
üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10174) (S. Sayısı : 882) 

BAŞKAN — Rapor 15.2.1979'da dağıtılmış. 
Sayın Talât Doğan?.. Yoklar. 
Sözcü Şajban Demirdağ?.. Yoklar. 
Bu da ge'lecelk birleşime bırakılıyor. 

13. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10;69) 
(S. Sayısı : 883) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şükran Özıkaya?... 
Yoklar. 

Sözcü Sayın Metin Taş?.. Yoklar. 
Bulunmadıklarına göre gelecek birleşime tehir 

edildi. 

14. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10; 62) (S. Sayısı : 
918) 

BAŞKAN — Raporun dağıtımı 23.5.1979'da ya
pılmış. 

Başkan Sayın Ziya Müezzinoğlu?.. Yoklar. 
Sözcü Sayın Hayri Öner?... Yoklar. 
Bunu da gelecek birleşime tehir ettik. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
. Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce

reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10/79) 

BAŞKAN — Sayın Şebip Karamullaoğlu?.. Bu
radalar. 

Sayın Karamullaoğlu, önergeniz evvelce okun
muştu, bir kere daha okunması ister misiniz? 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Gerekmez. Önergemde talebim, isteğim etraflıca an
latılmıştır. O bakımdan söz almak da istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Önerge evvelce de okunmuştu. Bu itibarla okun

mak için yarı bir talep gelmediğine göre böylesine 
• bir komisyonun, Araştırma Komisyonunun kurul

ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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I Kaç üyeden olacağı hususunu saptayacağız; 11 
veya 13 olabilir. 

j 11 üyeden oluşmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 11 üyeden kurulması ka
bul edilmiştir. 

Bu Komisyonun görev süresinin üye seçimi tari
hinden başlamak üzere ve iki ay süreli olması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekirse Komisyon üyelerinin Ankara dışına da 
gidebilmeleri hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır efendim. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebinin, TÖB - DER' 
deki oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. 

I (W; 80) 
BAŞKAN — Sayın Çelebi?.. Yoklar. Bu icbarla 

gelecek birleşime bırakıyoruz. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilatına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi .(10/81) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Buradalar. 
Önergeniz evvelce okunmuştu. Ayrıca izah etme

ye lüzum görmüyorsunuz değil mi efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görmüyorum. 

BAŞKAN — Böylesine bir Araştırma Komisyo
nunun kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaç üyeden olacağı huşunu saptayacağız, l l 'de 
olabilir, 15'de olabilir. 

I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 11 üye olsun 
efendim. 

BAŞKAN — 11 üyeden Komisyonun kurulması
nı kabul eden sayın üyeler?.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak 
I üzere iki ay olmasını kabul eden sayın üyeler... Et

meyenler... İki ay olarak kabul edilmiştir. 
J Gerekirse Komisyon üyelerinin Ankara dışına da 

gidebilmeleri hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır efendim. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

BAŞKAN — Sayın Akşit?.. Yoklar efendim. 
j Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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19. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sür
dürdüğü işlemleri hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/84) 

BAŞKAN — Sayın Unsal?.. Yoklar. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu?... Yoklar. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
21. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

BAŞKAN — Sayın Daldal?.. Yoklar. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/87) 

BAŞKAN — Sayın Dalokay?.. Yoklar. 
Gelecek birleşime ertelenmiştir. 
23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 

Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteye önergeleri. (10/88) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat?.. Yoklar. 
Sayın Safa Yalçuk?.. Yoklar. Her iki Sayın üye de 
yoklar. 

Gelecek birleşime bırakılmıştır, 

24. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bundan evveT kurulmuş olan arapırma komis

yonları var ve bu komisyonların bir kısmı süresinde 
komisyon çalışmalarını tamamlayamamış ve bizler
den bu durumu uzatma veya kısaltma takdir yetki
sine de olanak yoktur; Yüce Kurula bırakmak su
retiyle görevi tamamlayamadıklarını bildiren öner
gelerle dosyaları iade etmişlerdir. 

Bu husus Danışma Kurulunda görüşüldü ve Yü
ce Kurulun da tasvibine sunuldu. Komisyon dahi 

aranmadan konu ele alınacak, söz isteyen varsa so-; 
nunda bir karara bağlayacağız. Zira, şimdi tezkere
ler burada tek tek okutuyorum efendim. 

Malumu âliniz Komisyonu aramıyoruz, teskere
yi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
İlgi : 3 . 5 . 1978 gün ve 6434 sayılı yazınız* 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.1.1977 

tarihli 24'ncü Birleşiminde «Eğitim Enstitüsü Giriş 
Sınavları ve Bu Kurumların Durumları» Hakkında 
kurulan Araştırma Kom'isıyonumuzun görev süresi1 

28 . 6 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 

tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma 
Kurulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 no lu Karann 
a, b ve Geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun 
çalışma süresini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Baş
kanlığa iadesi uygun görülmüştür. Bilgilerinize arz 
ederim^ 

Saygılarıma 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Vehbi Ersü 
Tabii Üye 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Vehbi Er
sü esasen yoklar. 

Sayın üyeler; 
Bu tezkereyi dinlediniz. Daha evvelce Danışma 

Kurulu kararı ve dolayısıyla Yüce Genel Kurulun 
tasvibine sunulan bir karar gereğince ikinci veya 
üçüncü kez artık komisyon sürelerinin uzatılması
na cevaz verilmedi. Bu itibarla, Komisyon süresinde 
bitirememiş. Bu hususta söz isteyen Sayın üye var 
mı?.. Olmadığına göre işlem tamamlanmıştır^ 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Dosyanın hıfzına. 

BAŞKAN — îşlem tamamlanmıştır efendim. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-> 
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da-> 
ğıtım Şeklî Hakkında Senato Afdştirmasi isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılmadığına dair 29.9.1978 tarihli tez* 
keresi. (10/32) 

BAŞKAN — Gündemdeki 23 ncü sırayı okuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niyazi Ün
sal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan Kal
kınma Fonuna ayrılan 400 milyon liranın dağıtım 
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şekli hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve bu husustaki Komisyon Başkanlığının yazısını 
okutuyorum. 

Bununla bütün işlemler kalkıyor efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10.5.1978 gün ve 3401 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.6.1976 

tarihli 74 ncü Birleşiminde «Devlet Planlama Teş
kilatınca Kurulan Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 
milyon liranın dağıtım şekli hakkında» kurulan 
Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 22.9.1978 
tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 gün ve 3 no'lu Kararının a,b 
ve Geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun ça
lışma süresini bir daha uzatma olanağı bulunmamak
tadır. 

Ahnan karar gereğince de dosyanın Yüksek Baş
kanlığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
İstanbul Senatörü 

Solmaz Belül 
BAŞKAN — Sayın Solmaz Belül de yoklar. Tez

kereyi dinlediniz. Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Bu itibarla, bu husustaki Senato Araştırması 
işlemi de tamamlanmıştır efendim. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan 
Kooperatifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde 
kiracı durumunda bulunanlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
10.10.1978 tarihli tezkeresi. (10/37) 

BAŞKAN — Gündemdeki 24 ncü sırayı okutu
yorum: 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan 
Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle»Meşgul olan Koope
ratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresinde bitirilemediğine dair önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23.5.1978 gün ve 10/373568-8321 sayılı ya

zınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27.4.1976 

tarihli 59 ncu Birleşiminde «Su Ürünleriyle Meşgul 

olan Kooperatifler ve Su Ürünleri üretimi bölgele
rinde kiracı durumunda bulunanlar» hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 21.9.1978 
tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 gün ve 3 nolu Kararının a, b ve 
Geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun çalış
ma süresini bir daha uzatma olanağı bulunmamakta
dır. 

Anılan karar gereğince dosyanın yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Konya Senatörü 

Erdoğan Bakkalbaşı 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, aynı zamanda 
önerge de sahibisiniz; ancak... 

Efendim?.. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI ER

DOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — İzin verir mi
siniz efendim, zapta geçmesi bakımından konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii, tabii görüşme hakkı vardır. 
Buyurun. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI ER
DOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Vermiş olduğum bir araştırma önergesi üzerine 
açılan araştırmada arkadaşlarımın teveccühü üzerine, 
aynı zamanda da Komisyonunun Başkanı oUcm. 

Komisyonumuz, aslında çok iyi bir çalışma yaptı. 
Ancak, zamanın darlığı yüzünden tam rapor aşama
sında iken, Danışma Kurulunumuzun kararı gereğin
ce biz dosyayı aşağı sevk etmek zorunda kai'dJk. 

Aslında, bir belge olarak arşivlerimize geçecek 
bir araştırma önergesidir. Sadece, bunda raporumuz 
eksiklıir. Ayrıca bir mehil, yeniden bir m edil alma 
nakkımız olmadığına göre, Sayın Başkan izin verir
se raporumun iki ananckiasınm zabıtlara geçmesi 
bakımından çok kısa olarak açıklamalarda bulunmak 
is'tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Su ürünleri kooperatifleri, aslında doğal kaynak-

• iar bakımından, Yurdumuzda dar gelirli ve özellikle 
kırsal alanda çalışan vatandaşlarımızın gelir kaynağı 
şeklinde değerlendirilebilirken, maalesef Komisyonu
muzun da saptadığı gibi, evvela mevzuat kargaşalığı 
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tyfüızlLİniden; ikincisi de, konunun öneminin gereğince 
anlaşılmaması madeniyle de, ihmal edilmiş durumda-
dır. Özellikle su ürünleri ile uğraşan 8 tane Devlet 
(kuruluşu varıdır ve bunların hiç birlimin arasında bir 
(koordinasyon yiolkltur. Bu koordinasyonsuzluk, su 
ürünleri, ile uğraşan kooperatiflerin, özellikle gelişme
lerini emgelletmeıktfedir. Bir kere, bunun tekeliden yö-
neJimtinide bjüiyiülk yarar vardır. 

llIkıincOili; ortada 249Q sayılı Yasa dururlken, Hazi
ne mailarımlian olan göl, gölet de diğer lagünler, me-< 
ıhir ağızlları̂  idenizl'er gibi su ürünlerinin yetişebileceği 
yerlerde, ayrıca 1380ı sayılı Yasa çıkarılmıştır. Bun
dan amaç; buralarda oturan ve su ürünleri kooperati
fi kuran dar gelirli ve yalnız avcılıkla geçlimenlerün 
maddi durumlarını daha iyiye götürmek açısından 
çıkarıllmış olan bu Yasa olduğu halde, geleneksel ola-
ralk bir Hazine menfaati, Hazinıeeililk egemen olmak
tadır ve sanıyorum, evvela bürokrasimiz içinde bu 
kalblil konularda Hazine menfaatinin kaldırılması dü
şüncesinin egemen oifması lazım. Bu olmadığı müddeit-
çe, 1380. sayılı Yasanın özellükle dördüncü maddesi
nin hiç bir zaman işlemöyeceği ve su ürünlerinden 
istifade eden dar gelirli vatandaşlarımızın da bumdan 
istifade ademıeyecelkl'erii kesim olaralk anlaşılmıştır. 
Özeliilkle bu konularda, ileıttdclki yasama dönemleri
mizde yasa teklif ve tasarılayla düz'eJt ilmesi temen
nisini huzurunuzda arz eiderilm. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşelkkür ederiz. 
İM. ŞBBİP K A R A M U L I J A O Ğ L U (Bursa) — Sa

yın Başkan; bu konuda bendeniz de söz almak işiti
yorum. 

BAŞKAN — Aynı konuda mı?: 
ıM. ŞBBİP KARAMiULLAOĞLU (Bursa) — Su 

ürünleri konusunda. 
(BAŞKAN — Buyurun, 

-M. ŞBBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın Balkan, değerli üyeler; 

Halkilkaten Erdoğan Bey aralkaJdaşılmızın işaret et-
(fciği gM, su ürünl'erl ile alakalı bu araştırmanın ra
porunun huzurünıüzıa gelmemesinden üzürSSu duyu
yor umı 

lUzun yıllar başıiboş bırakılan su ürünleriyle ala-
Ikalı işlemler, 1380 sayılı Kanunla bir nizam altına 
akınimiafk isltenimüıştür. Arkadaşımın da işaret ettiği giibii, 
daha zlîyalde göllere Mtap eden bu Yasa, maalesef biü-
r*ökraslinlin ters işleyişi sonumda, 2490 sayılı Yasanın 
Ikatı hükümleriyle çelişmişjtir. Örnek vermek ister
sem; Bursa ilimizde İznik, Apolyont ği'bi büyük göl

ler, daha önce şu veya bu şekilde kurulan köopera-
füifierin tekeline verilmiş gibidir. Çünkü, bazı koope
ratifler, daha önce kurulmuş ve maddi gücü fazla 
olduğu için, bu göllerde avlanıma hakkı 2490, sayılı 
Kanuna göre ihaleye çılkarıfcnialkta ve Bakamın bazı 
müdahderlime rağmen, Yasa elvermediği içsin, gölün 
etrafım çevreleyen 20 köy varsa, bu 2Q köyden biri
min içimdeki kooperatif giüjçlü ise, bu kooperatif ba
lık avlama hakkını elde etmektedir. Nitekim, Ulu-
aJbant ve ona bağlı olarak Apollyomt gölümde de dun 
rum, budur, İznük gölünde de durum, buldur. Ezcümle, 
örnek olarak arz etmek istiyorum; Apalyont ve Ulu-
aJbanit gölünün etrafınlda, Apalyonlt Akçalar, Kara
ağaç, Karaoğlan gibi köyler vardır ve bunların büyük 
iblir kusmı balıkçılıkla geçinir, Ancak, 1380 sayılı Ya
sanın hedefi ve ruhu talm anlaşılamaldığı için, balıik 
avlama işi ihaleye çıkarılmakta ve bu ihaleye çıkar
ma somunda da, mali bünyesi zayıf olan köyler bu 
ihaleyi alamamaktadırlar. Bimmetice bu, asayiş bakı
mından da büyülk huzursuzlluk yaratrnaklildır. 

İhaleyi alan köyün kooperatif mlemisupları, yetmtek 
içlin dahi bu göllerde Yasanın emrime rağmen- diğer 
köylerin avlanımasırıa müsaade etmemektedirler. Ağ
larını kesmekte, kayıklarımı baitırmlalkfcaidırlar. 

Şu halde, Türkiye'nin hemen her tarafında rast
lanan göl ve büyük sularda; hilhalssa barajlar nede
niyle de oluşan balıik ve diğer su ürünleri gibi avlama
ları, (Yalnış söylemiyorsaım) 1380 sayılı Yasayı daha 
etraflıca elden geçirmek ve bu göllerin etrafınlda bu
lunan köylerim, kasabaların bu ürünlerden yararlan-! 
masını sağlama, yararlanmasına imkân ve fırsat ver
mek lâzımdır. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan ko
par, Yıllarca gölün, göldüm etrafımda duran köylerin; 
«yok siz bu ihaleyi alamadınız, sizin hakikimiz yolktur» 
gibi zecri, zor tedbirlerle bu köylerin halklarını berta
raf etmek mümkün değildir. 

Yasama Meclislerinim ve daha doğrusu Yaisama 
meclislerine bu kısaca arz ettiğim eksiklikleri gidere
cek tedbirlere haıyi tasarılar ve teklifler getirmesini 
temenni ediyor ve Koımliisiyonum raporunun hazır ol
mamasınla rağmen, çalışmalarımdan dolayı kendilerini 
küüuyorıuirm 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
IBaşkaca söz isteyen sayın üye?.. 

ÖMER UCUZAL (Elslkişelhir) — Söz istSyöruir* 
elemdim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuza!. 

— 813 — 



C. Senatosu B : 72 5 . 6 . 1979 O : 1 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım; 
>Şim!dli, günldemün 24'iden 45'e kadar olan 20 kü

sur maddesi hep aynı mahiyettedir. 

Zaiten sayın üyelerden konuşacak kimsede yok. 
(izin vörirseriiz günldeim, olduğu gliıbi zapta geçer ve bu 
iş de burada Kimiş olur, Tek tek olkumaya gerek 
fyokltur efendiim. 

IBAŞKAN — Yalnız, Sayın Ucuzal, bir müşküla-
tırnız olur; Danışma Kurulunda karar alırken sizler 
ide mevcutlunuz, «Komisyon bulummalsına lüzuma kal-
tmadan görüşmeler» demişti, onun için bu yolu seç
tik. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zaten görüşüle
cek hüç bir say yok. 

[BAŞKAN —• Bilyiorum efendim, biliyorum da; 
yani böylesine bir yön var. Ben de çok isterim, şu 
anda bir hayli bir rahatlık da olur; ama bu karar 
(böyle geçince... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin talkdiıiinize 
arz ediliyorum efendim,. 

BAŞKAN — Komisyon aranmaksızın görüşül
mesi kararını... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görüşme de 
mümkün değil efenıdlim. 

IBAŞKAN — İşte çıkıver'iyor bir tane, onun için 
ben kısa kısa bitireyim izin verirseniz. 

İM. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Sayın Başkan, usul hakkında açıklamada bulunmak 
(istiyorum. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Sayın Ucuzai'ın işaret ettiği nokta şöyle uygulana
biliri: Okunur, bunların içimde hangi konu üzerinde 
mz alıyorsa o belli olur, almayanlar da zaten oldu
ğu gibi okunur zapita geçer. 

BAŞKAN — Zaten biz de aynısını yapıyoruz; 
okuyoruz geçiyoruz, okuyoruz geçiyoruz; ama siz 
söz almasaydınız mesela bu biterdi. Söz alan olmasa 
biter. 

Şimdi hemen süratle okutturuyorum efendim. 
Gündemin 24 ncü sırasında yer alan tezkere hak

kında söz isteyen sayın üye? Yok. 
Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için

de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 15 . 5 . 1978 gün ve 3659 - 10/39 sayılı ya

zınız. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.6.1976 
tarihli 79 ncu Birleşiminde, «Hapishane ve Tevkifha
nelerin Durumu Hakkında» kurulan Araştırma Ko
misyonumuzun görev süresi 20.9.1978 tarihinde so
na ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma 
Kurulunun 1 9 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı kararının 
a, b ve geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun 
çalışma süresini bir daha uzatma olanağı bulunma
maktadır. Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek 
Başkanlığınıza iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
28. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üye

si Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yar
dımı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

BAŞKAN — 26 ncı sıraya geçiyoruz efendim. 
Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 23.5.1978 gün ve 10/26 - 5016 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27.4.1976 

tarihli 59 ncu Birleşiminde «Belediyelere yapılan 
Devlet yardımı hakkında» kurulan Araştırma Ko
misyonumuzun görev süresi 3 . 10 . 1978 tarihinde 
sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 gün ve 3 numaralı kararının 
a, b ve geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun 
çalışma süresini bir daha uzatma olanağı bulunma
maktadır. 
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Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Ankara Üyesi 
ibrahim Öztürk 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

29. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandı
rılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/56) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 9 . 5 . 1978 gün ve 4019-10/56 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.1.1977 

tarihli 24 ncü Birleşiminde «DİSK'e yapılan baskı 
hakkında» kurulan Araştırma Komisyonumuzun gö
rev süresi 28 . 6 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma Ku
rulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı kararının 
a, b ve geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun 
çalışma süresini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Adana Üyesi 
Hayri Öner 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/57) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İlgi : 15.5.1978 gün ve 5099-10/57 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18.1.1977 

tarihli 23 ncü Birleşiminde, «Türk sporunun içinde 
bulunduğu durum hakkında» kurulan Araştırma Ko
misyonumuzun görev süresi 20 Eylül 1978 tarihinde 
sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 gün ve 3 numaralı katarının 
a, b ve geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun 
çalışma süresini bir daha uzatma olanağı bulunma
maktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığınıza iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerimize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Kornüsyoinu 
Başkanı 

Niğde Üyesi 
Abdullah Emre İleri 

BAŞKAN — Tezlkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

31. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandı-
rılamadığıa dair, 4.10.1078 tarihli tezkeresi. (10/61) 

BAŞKAN — Tezkereyi okultuyoruım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 23.5.1978 gün ve 5279-10/61 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Genıel Kurulunun 18.1.1977 
tarihli 23 ncü Birleş iminde «Kamu İktisadi Teşebbüs
leri içlinde yera lan bazı kııruluşlardaM personelle öde
nen ikramiyeler hakkında» kurulan Araştırma Ko
misyonumuzun. görev süresi 27 Eylül 1978 taririmdte 
sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Gmel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 noi Birleşimii'nd'e kabul edilen Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 gün ve 3 numaralı kararının a, b 
ve geçiici c fıkraları uyarınca Komisyonumuz çalışma 
'süresini bir daha uzatma olanağı bulunmamaktadır. 
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Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığınıza iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Ordu Üyesıi 
İdris Gürsoy 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yoik. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

32. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3.10.1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 2.5.1978 gün ve 6434 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.4.1976 

tarihli 57 nci Birleşiminde «Milli Eğitim Bakanı tara-
fnıdan yapılan tayin ve nakil tasarrufları hakkında» 
'kurulan araştırma komlisyonumuzun görev süresi 
3.10.1978 tarihinde sona errnfiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Ku
rulunun 19.4.1978 gün ve 3 nolu kararının a, b ve 
geçici c fıkraları uyarınca komisyonumuzun çalışma 
süresini uzatma olanağı bulunamamaktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı Yerine 
Sözcü 

Reşat Oğuz 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26.9.1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2.5.1978 gün ve 6434 sayılı yazınız, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.1.1976 

tarihli 26 nci Birleşiminde «Öğretmenler arasında ya
pılan nakil ve tayinlerle açığa alınanlar hakkında» 
kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süretsi 
20.6.1978 tarihinde sona ermektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Ku-
ulunun 19.4.1978 gün ve 3 nolu kararının a, b ve ge
çici fıkraları uyarınca Komisyonumuzun çalışma sü
resini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
34. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik Fab
rikalarında cereyan eden olaylara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
2.10. 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 2 . 5 . 1978 gün ve 6434 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16.12.1976 

tarihli 14 ncü Birleşiminde, «İskenderun Demir - Çe
lik Fabrikasında cereyan eden olaylara dair» kuru
lan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
2. 10 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Damşma Ku
rulunun 19 . 4 . 1978 günlü 3 nolu kararının (a), (b) 
ve geçidi c fıkraları uyarınca komisyonumuzun ça
lışma süresini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
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Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır, 
35. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 ta
rihli tezkeresi. (10i44) 

BAŞKAN — Tezkereci okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2. 5 . 1978 gün ve 6434 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.6.1976 

tarih ve 74 neü Birleşiminde kurulmasına karar ve
rilen, «,1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık ya
pan veya devamsızlık zorunda kalan Öğrencilerin 
uğradıkları çeşitli mağduriyetlerini saptamak ve bir 
çözüm yolu 'bulmak için Araştırma Komisyonumuz, 
25 . 11 . 1976 günü ilk toplantısını yaparak görev 
bölümü yapmıştır. 

Bu toplantıdan sonra arka arkaya yapılan 15 çağ
rıya rağmen, çoğunluk sağlanıp çalışmalarla geçileme-
mti'ştir. Sekiz defa süre uzatımı yapılmıştır. 

•Cumhuriyet Senatosunun 25 . 4 . 1978 tarihli 
51 nci Birleşiminde kabul edilen Danışma Kurulu 
kararının a, b ve geçici c fıkraları uyarınca yenliden 
süre isteme olanağı da katmamıştır. 

Bu nedenle dosyanın olduğu gibi Başkanlığınıza 
gönderilmesi uygun görülmüştür < 

Gereğini saygıyla bilgilerinize sunarım. 
Komisyon Başkanı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nülbaıttoğlunun, Lice'de depremden sonra, ya
pılan konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde souçlandmlamadığına dair, 26 >. 9 „• 1978 ta
rihli tezkeresi. (10/25, 42) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 2 . 5 . 1978 gün ve 6434 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.4.1976 

tarihli 57 nci Birleşiminde, «Lice'de depremden son
ra, yapılan konutlar» hakkında 'kurulan Araştırma 

Komisyonumuzun görev süresi 26 , 9 . 1978 tarihinde 
sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senalto'su Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edlüen, Danışma 
Kurulunun 19 . 4 . 1978 günlü 3 nolu kararının a, 
b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Komisyonumuzun 
çalışma süresini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Anılan 'karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim-
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Muş 

İsmail İlhan 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz, ben 34, 35, 36, 37 ve 
40 nci maddeler üzerinde de aynı şeyi konuşmuş ola
yım. 

BAŞKAN — Hay 'hay efendim, öyle kabul ede
riz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

Bendeniz bu maddelerde geçen araştırma önerge
lerini veren kişiyim. Bir araştırma önergesii niiçin 
verilir?.. Tabiatıyla bir kuşkuyu, yanlış bir uygula
mayı veya bir yanlışı, haksız uygulama varsa onu 
ortaya koymak için verilir. Bir usulsüzlük var veya 
yok; olabilir, araştırma neticesinde ortaya çıkacak
tır. Talbii araştırma önergesini verirken kimseyi de 
peşinen suçlamış olmuyoruz. Birçok arkadaşlarımız da 
birçok konularda araştırma önergesi vermişlerdir. 
Ancak, araştırma önergeleri neHJicelenseydi, bunun 
netiiceslinde, bir kuşku var mı, doğru mu; yanllış uy
gulama var mı, haksızlık yapılmış mıdır Usulsüzlük 
var mıdır, yok mudur; bunlar ortaya çıkacaktı. Araş
tırma komisyonları iyi çalışmış veya çalışmamış, konu 
rieticelertememiş, riihayet süre uzatımı da alınama
mış olduğu için, bu konular aydınlığa çıkamamıştır. 

Bazı konular hâlâ da su yüzüne çıkmadığına gö
re, «Doğruluk var mı, yanlışlık var mı» 'iddiaları da 
meydana çıkmadığına göre, bu şekilde belki bazı hak
sızlıklar bizden sonra da devam edecek ve bizden 
evvel araştırma konusu olan bu konularda bazı hak-
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sızhklar neticelendirilemediği liçin, yapanların yanına 
bırakılmış olacaktır. 

Ben bu bakımdan istiyorum ki, demin maddele
rini de zikrettiğim ve araştırma önergelerini de biz-
zalt vermiş olduğum konularda; bu konular, ilgili ba
kanlıkları tarafından hiç olmazsa bu araştırma dos
yaları olduğu şekilde (ilgili bakanlıklara gönderisin. 
Geçmişte husul bulmuş olan bu konularda haksızlık 
yapılmış mıdır, uygulamalarda eksiklikler var mıdır, 
yanlışlıklar var mıdır, bu uygulamaları yapanlarda 
hata var mıdır?.. Bunlar bizzat bakanlıklar tarafın
dan tetiktik edilir ve sonunda da bizim Senatomuza 
veya Senato Başkanlığımıza bir bilgi verilirse, o bil
gide; «Ben şu araştırma dosyasına göre tetkik yap
tım. Uygulamalarda kusurlu olanlar şunlardır, ceza
landırdım veyahut da hiç bir kusur görmedim, hiç bir 
yanlış da görmedim. Sizin kuşkunuza da yer yoktur. 
Binaenaleyh, kuşkunuz yersizdir.» şeklinde olsun. Biz 
de hiç olmazsa vicdani <bir ferahlığa varmış olalım, 

Dolayısıyla "bu 'bafasettüğim 34, 35, 36, 37 ve 40 
ncı maddelerde yer alan araştırma dosyalarının ilgili 
bakanlıklara gönderilmesini ben önermekteyim. Ba
kan veya bakanlıklar, ki, (bakardık denetleme kurul
ları vardır) bu kurullar eliyle bu konularda tetkik ve
ya tahkik yaptırmak suretiyle ne gibi sonuçlar elde 
ederlerse, ona göre kanuni gereklerini yapmış olsun
lar ve tabiatıyla kusurlu olanlar da varsa, cezalarını 
da vermiş olsunlar; gerek idari yönden, gerek hukuki 
yönden cezalarını da vermiş olsunlar. 

Benim isteğim budur. Eğer bu isteğimi Genel Ku
rulunuz kabul buyurursa çok memnun olurum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın Nalbantoğlu'nun talebi, biliyorsunuz daha 
evvelce Yüce Genel Kurulun onayından geçen Danış
ma Kurulu kararıyla snırlandırılmış ve daha derin
liğine inme imkânımız kalmamıştır. Ancak, sayın 
üyelerin İçtüzük gereğince dilediği konuyu dilediği şe
kilde tekrar yürütme olanağı vardır. Başka imkân
lar vardır. Onu kullanırlar, bu hakları ellerinden alın
mış değildir; fakat bu önerge üzerinde başkaca ya
pılacak bir işlem bulunmamaktadır. Bu itibarla tez
kere üzerinde konuşma bitmiş ve önergenin de yapı
lacak işlemi kalmadığı için... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben bir 
daJha seçilsem, gelsem bir komisyon kur sam yine altı 
sene sürecek, yazıktır. 

BAŞKAN — Efendim, çok haklısınız; ama bu İç
tüzükte birtakım değişiklikler yaparak belki imkân

lar doğa'bilir. Belki başka imkânları diğer yollardan 
getirilebilir, mevcut kalıplanmış kaideler içerisinde, 
daha dışarı çıkma olanağımız kalmıyor tabii. 

Bu önerge üzerindeki işlem de böylece tamamlan
mıştır efendim . 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci Bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

BAŞKAN — Gündemin 35 nci sırasını okutuyo
rum w 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 2 . 5 . 1978 gün ve 6434 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11.11.1976 

tarihli 5 nci Birleşiminde, «Karayolları 12 nci Bölgede 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı» hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 3.10.1978 
tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma Ku
rulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 nolu kararının a, b 
ve geçici c fıkraları uyarınca Komisyonumuzun ça
lışma süresini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Anılan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı Yerine Sözcü 
Lütfü Doğan 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10 j 45) 

BAŞKAN — Gündemin 36 ncı sırasını okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 23 . 5 . 1978 gün ve 10/26-5016 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29.6.1976 

tarihli 82 nci Birleşiminde «Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığınca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve 
uygulama belgeleri hakkında» kurulan Araştırma Ko-
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mlîsyonumuzun görev süresi 1 . 11 . 1978 tarihinde 
sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tar ihi 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma Ku
rulunun 1 9 . 4 1978 gün ve 3 numaralı kararının a, 
b ve geçici c fıkraları Uyarınca Komisyonumuzun ça
lışma süresini bir daha uzatma olanağı bulunmamak
tadır. Alınan karar gereğince dosyanın Yüksek Baş
kanlığa ia'desi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Cengizhan Yorulmak 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

BAŞKAN — Gündemdeki 37 nci sırayı okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi: 23 . 5 . 1978 gün ve 10/26 - 5016 sayılı ya-

zınız< 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29.6.1976 

tarihli 82 nci Birleşiminde «PTT Genel Müdürlüğü
nün uğratıldığı zararlar hakkında» kurulan Araştır
ma Komisyonumuzun görev süresi 1.11.1978 tarihin
de sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Da
nışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı 
kararının a, b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Ko= 
misyonumuzun çalışma süresini bir daha uzatma 
olanağı bulunmamaktadır. Alınan karar gereğince 
dosyanın Yüksek Başkanlığa iadesi uygun görülmüş-

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Samsun 

Ref et Renıdeci 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
40. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-

fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun 
A dana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinle sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

BAŞKAN — Gündemdeki 38 nci sırayı okutu
yorum, 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi: 1 2 . 6 . 1978 gün ve 10/64-5409 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.3.1977 

tariiMi 44 ncü Birleşiminde «Tarsus İşletmedik Yük
sekokulunun Adana'ya nakledilmesi hakkında» ku
rulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
2 . 1 1 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kalbul edilen, Da
nışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 nuimaraih 
kararının a, b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Ko* 
misyonumuzun çalışma süresini bir daha uzatma 
olanağı bulunmamaktadır. Alınan karar gereğince 
dosyanın Yüksek Başkanlığa iadesi uygun görülmüş
tük 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
İçel 

İsmail Çataloğlu 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
41. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atday ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığını konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7 . 11 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

BAŞKAN — Gün'demdeki 39 ncu sırayı okutu
yorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29.6.1976 

tarihli 82 nci Birleşiminde «Yabancı devletler ve mil
letlerarası kurumlarla yapılan andlaşmalara dair» ku
rulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
1 . 11 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Da
nışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı 
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kararının a, b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Ko= 
rriisyonumuzun çalışma süresini bir daha uzatma 
olanağı 'bulunmamaktadır. 

Alınan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkanlı
ğa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Ordu 

Orhan Vural 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
42. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22 . 11 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10176) 

BAŞKAN — Gündemdeki 40 ncı sırayı okutu
yorum., 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
ilgi : 9 . 5 . 1978 gün ve 5966-10/76 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2.3.1978 

tarihli 34 ncü Birleşiminde kurulması kararlaştırılan 
«TKÎ Şark Linyitleri Aşkale işletmesinde sürdürülen 
Itoplusözleşme anlaşmazlığı ve sonuçları» hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
6 . 1 1 . 1978 tarihinde sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Da
nışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı 
kararının a, b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Ko^ 
misyonumuzun çalışma süresini bir daha uzatma 
olanağı bulunmamaktadır. Alınan karar gereğince 
dosyanın Yüksek Başkanlığa iadesi uygun görülmüş
tü^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
43. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-

di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen öergesi ve Komisyon Başkanlığının konu

nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12. 1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

BAŞKAN — Gündemdeki 41 nci sırayı okutuyo
rum^ 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 6 . 6 . 1978 gün ve 10/7-1492-3563-29 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22.1.1976 

tarihli 27 nci Bideşim'inde «Mason locaları ve faali
yetleri hakkında» kurulan Araştırma Komisyonumu
zun görev süresi 3 . 1 2 . 1978 tarihinde sona ermiş
t i , 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Da
nışma Kurulunun 19 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı 
kararının a, b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Ko= 
misyonumuzun çalışma süresini bir daha uzatma 
olanağı bulunmamaktadır. Alınan karar gereğince 
dosyanın Yüksek Başkanlığa iadesi uygun görülmüş
tük 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkam 
Balıkesir 

Hikmet Arslanoğlu 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıka iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8 . 12 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

BAŞKAN — Gündemdeki 42 nci sırayı okutuyo-
run'H 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi: 12 . 6 . 1978 gün ve 5029-10/50 sayılı yazı

mı, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.4.1978 

tarihli 45 nci Birleşiminde «Keban projelerine dahil, 
kamulaştırmalarla ilgili ödemeler, projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri» hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 1.12.1978 
tarihinde sona ermiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kalbul edilen, Danış

ma Kurulunun 14 . 4 . 1978 gün ve 3 numaralı 
kararının a, b ve geçici (c) fıkraları uyarınca Ko
misyonumuzun çalışma süresini bir daha uzatma 
olanağı bulunmamaktadır. Alman karar gereğince 
dosyanın Yüksek Başkanlığa iadesi uygun görülmüş
tü/. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sivas 

Tahsin Türkay 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

45. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içide sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12. 1978 tarihli tezkeresi. (10/78) 

BAŞKAN — Gündemdeki 42 nci sırayı okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İlgi: 9 . 5 . 1978 gün 10/78-6135 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Gen'el Kurulunun 2.3.1978 

tarihli 34 ncü Birleşim'inde «Van, Muradiye, Çaldıran 
ve Erdiş yörelerinde husule gelen deprem dolayısıy
la yapılan yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu 
hususta meydana geldiği söylenen suiistimallere dair» 
kurulan Araştırma Komisyonumuzun görev süresi 
6 . 1 1 . 1978 tarihlinde sona ermiştir. Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 25 . 4 . 1978 tarihli 51 nci 
Birleşiminde kabul edilen Danışma Kurulunun 
1 9 . 4 . 1978 gün ve 3 No. lu kararının (a), (b) ve geçidi 
(c) fıkraları uyarınca Komisyonumuzun çalışma sü
resini uzatma olanağı bulunmamaktadır. 

Alınan karar gereğince dosyanın Yüksek Başkan
lığa 'iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla, 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Suphi Gürsoytraik 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

5 . 6 . 1979 O : 1 

46. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4.1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

BAŞKAN — Gündemdeki 44 ncü sırayı okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 6 . 1 1 . 1978 gün ve 5902-10/73 sayılı yazı

nız. 
1. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 11.5.1978 

gün, 56 nci Birleşimde, Erzincan Senatörü Sayın 
Niyazi Ünsal'ın önergesi üzerine kurulan «İşkence 
Olaylarını Araştırma Komisyonumuz» 11 birleşim 
yapmış, bunların ikisinde çoğunluk sağl'ayabilm'iştJir. 

2. Üçüncü birleşiminde Sözcü ve Kâtip seçilmiş, 
beşinci birleşiminde Başkan seçilmesiyle Divan te
şekkül etm'işıtür. 

3. Ancak, sözcü seçimine vaki itiraz incelenmek 
ve bir karara bağlanmak istenmişse de, çağrılarda ek
seriyet sağlanamamıştır. 

4. Bu suretle, Danışma Kurulunun 19.4.1978 gün 
ve 3 No. lu kararının (a), (b) ve (c) fıkralarının uya
rınca çalışma süremizi uzatma olanağı da kalma
mıştır. 

Bu nedenle dosya, «Hali hazır durumu» ile ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz eder, saygılar sunarım. 
Araştıma Komisyonu Başkanı 

Bursa 
Şebip Karamullaoğlu 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 

47. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğanın, Sağlıkta Can Güvenliği hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 25 . 5 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/75) 

BAŞKAN — Gündemdeki 45 nci sırayı okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 . 4 . 1979 gün ve 5963-13223-10/75 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16.5.1978 

tarihli 57 nci Birleşimimde «Sağlıkta Can Güvenliği 
Hakkında»1 kurulan Araştırma Komisyonumuzun gö
rev süresi 25 . 5 . 1979 tarihinde sona ermiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.4.1978 
tarihli 51 nci Birleşiminde kabul edilen, Danışma 
Kurulunun 19.4.1978 gün ve 3 numaralı kararının 
(a), (b)' ve geçici (e) fıkraları uyarınca Komisyonu
muzun çalışma süresini bir daha uzatma olanağı bu
lunmamaktadır. Alınan karar gereğince dosyanın 
Yüksek Başkanlığa iadesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla, Araştırma Komisyonu Başkanı 
Rize 

Talât Doğan 
BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Önerge üzerindeki işlem tamamlanmıştır. 
Sayın üyeler; 
Gündemin bundan sonraki kısmı 46 ncı sıradan 

73 ncü sıraya kadar olan maddelerde Dilekçe Karma 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 Mali Yılı Bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Ahine t Şener'in ya
zdı cevabı. (7/1107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 Mali Yılı Büt

çesiyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri 
hizmetlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve 
rica ederim. C. Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hikmet A si an oğlu 
TC 

Başbakanlık 30.5.1979 
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 

Planlama ve Araştırma 
Dairesi Başkanlığı 

Konu : Sayın Hikmet 
Aslanoğlu'nun soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 01086/06.212.00248-7/1107 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik

met Aslanoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 

5 . 6 . 1979 O : 1 

Komisyonu raporları ve yazıları var. Ancak, Dilek
çe Karma Komisyonu raporlarının görüşülebilmesi 
için Hükümetin, ilgili bakanın bulunması zorunluğu 
vardır. Genel Kurulumuzda ilgili bakanlar görüleme
diğinden, gündemimizde görüşülecek başka bir iş 
kalmadığı saptanıyor. 

Her ne kadar çarşamba günleri de toplanmamız 
gerekiyorsa da, yarınki çarşamba günü Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik toplantısı vardır. Toplan
tı açılıp yoklama bitinceye kadar en azından iki saat 
geçecektir. Bu itibarla, bizim yarın toplantı yapma 
imkânımız da bulunmadığından, 7 Haziran 1979 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17=15 

önergesinde 1979 mali "yılı bütçesi ile Balıkesir'e gö
türülecek hizmetler istenilmektedir. 

Anılan ilde 1979 yılı programı yatırım projeleri 
çerçevesinde (8 090 000 TL.) tapulama ve kadastro 
hizmetleri planlanmıştır. 

Bigilerihize saygıyla arz ederim. 
Ahmet Şener 

Devlet Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hik
met Aslanoğlu'nun, 1979 mali yılı bütçesiyle Balı
kesir'e götürülecek hizmetlerin neler olduğuna dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı. (711107) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bakanlıkların 1979 mali yılı bütçe
siyle seçim bölgem olan Balıkesir'e götürecekleri hiz
metlerin neler olduğunun yazılı olarak cevaplandırıl
masına delalet buyurmanızı saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Senatörü 
Hikmet Aslanoğlu 

1»« ^ j a a ı ^ ı » « 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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TC 
'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4.6.1979 
Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MF-1-3735 

Konu : Sayın Hikmet As-
lanoğlu'nun sorusuna ce
vabımız Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bilâ tarih ve 01086/06.212.00248 sayılı yazınıza ce

vap. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Hik
met Aslanoğlu'nun 1979 mali yılı Bütçesiyle Balıke
sir'e götürülecek hizmetlere ait yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Bakanlığımız ile ilgili yatırımlara ait çizelgenin 
yazımız ekinde sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Alp 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

1979 Yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Olarak Balıkesir'e Götürülecek Yatırımların Çizelgesidir. 

Projenin adı 

Başlangıçtan Mart 1979 1979 yılı 
Başlama sonuna kadar kümülatif Prog. ödeneği 

Proje sahibi bitiş tarihi Proje tutarı harcama 1 000 TL. 1 000 TL. 

Balıkesir gazete kâğıdı ve SEKA 1969-1980 3 328 000 
kereste Fab. entegre Tes. 
Susurluk Şeker T. Şeker 1976 - 1980 760 000 
Fab. Tevsii Fab. Gn. Md. 

2 169 915 1 202 400' 

119 848 (*) 300 000 

•(*) Başlangıçtan 1979 Nisan sonuna kadar yapılan kümülatif harcamadır. 

»&<\ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
72 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 6 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'üri, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» d d r İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamüllaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanyalar "ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerimin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personelline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamüllaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayrna dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriş tarihi: 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi: 30.1.1979) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya-
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zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/10.8) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu, (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, İstanbul Topkapı 
Müzesinde bulunan «Emamet-i Mukaddese» nin 
Hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülerek ser
gileneceğinin doğru olup olmadığına dair Kültür 
Bakanından sözlü sorusu. (6/112) (Gündeme giriş ta
rihi : 24 . 4 . 1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRIl AN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner*in, Adana İline "bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine âs'-r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kuruJan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

7. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

9. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

10. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

11. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

12. — Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurttaşlarımızın 
Sorunları Hakkında Kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamuîlaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10t/79) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerie ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 



19. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Karayolları 8 nci Bölge Müdürlüğünde 
yapılan bazı tasarruflar hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergesi. (10/87) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

23. _ Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liramn Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşfnın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 , 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (1C1/37) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 , 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 10 . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 s 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 
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28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . T0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner-
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 , 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 



Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

38. — Cumhuriyet Senatosu İçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andîaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7,11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKÎ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so* 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 

Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

43. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 , 1978 tarihli tekeresi (10/78) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât 
Doğan'ın, Sağlıkta Can Güvenliği hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 25 . 5 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/75) 

46. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdül-
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

47. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kanı) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 , 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tamer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

48. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 



3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3 . 1979) 

49. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 , 11 , 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 , 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 .2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

50. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu: 4/181-) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi : 1 9 . 3 . 1979) 

51. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

52. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul-

, da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu-
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nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 165 sayılı Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 .. 2 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

53. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

54. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilökçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

55. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

56. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

57. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet-
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velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

58. — Eski Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

59. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu îzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezikerele-
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

60. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Milli 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

61. — İstanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Ilhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayüı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar Kaleli'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 

Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

62. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı Ishak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 saydı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

63. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi Selâhattin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

64. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez Öz-
ipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayüı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

65. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayüı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

66. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayüı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 



Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 ,: 1974 tarih j 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının I 
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

67. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka- I 
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel I 
Kurulunun 8 . 6 . -1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa- I 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20 .2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : I 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 2 1 . 3 . 1979) 

6o. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
2 2 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve- I 
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun I 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda I 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun I 
21 .2 .1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon I 
Başkanlığının 8 .2 .1978 ve 20 .2 .1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 ,3 . 1979) 

69. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye- I 
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 .5 .1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20 .6 .1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 .2 .1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 .1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 ncı Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

70. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk- I 
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü- I 
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın S.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se-

j natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575"e 6 ncı ek) 
-Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

I 71. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta-

I lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
I ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
I sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 

I 31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da-

• ğitma tarihi : 22.3.1979) 

i 72. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka-
I nı) Ali Naili Erdcm'in Dilekçe Karma Komisyonu 
I Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
I Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
I Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge-
I nei Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko-
I misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı Raporu ile 

Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

I 73. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 

I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve-

I lindeki 5S75 Sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
I Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
I Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 

Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 
I 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 
I 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Mad-
I desine İki Fikra Eklenmesine dair Kanun Teklifinin 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi ; 2 677; C. Senatosu : 2/154) (S, Sayısı: 
926) (Dağıtma tarihi : 3 1 5 , 1979) (C, Senatosundaki 

I bitiş tarihi : 9 . 7 . 1979) 



2. — Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına dair 
Kanun Tasarısının1 Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
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I Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1,155; C. Sena
tosu : 1/639) (S. Sayısı : 927) (Dağıtma tarihi : 

30 . 5 . 1979) (C. Senatosundaki bitiş tarihi : 26 . 7 . 1979) 



Topianü : i8 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :926 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ye 537 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifinin Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 2/677; C. Senatosu : 2/154) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 291) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 19 . 4 . 1979 
Sayı : 2845 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclislinin 17 . 4 . 1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 765 sa
yılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 5Q3 ncü maddesine iki fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakuş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 25 . 1 . 1979 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17 . 4 . 1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 291) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119, 537 nci maddelerinin değiştirilmesi ve 503 ncü maddesine iki fık
ra eklenmesine ilişkin yasa teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Gaziantep Milletvekili 

Celâl Doğan 

G E R E K Ç E 

Dinamik bir yapıya sahip olan toplumdaki hızlı gelişme karşısında yasaların bu gelişmenin gerisinde 
kaldığı ve ihtiyaçları karşılayamadığı bilinen bir gerçektin 

Türk Ceza Kanununun kabulünden bu yana zaman süresi içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Kanunun tümünün yeniden ele alınması ideal bir durum olmakla birlikte temel yasalardan olan bu ya

sanın tümünün gözden geçirilmesi uzun zamana bağlı bir husustur. Ancak toplumun ihtiyaç duyduğu bazı 
maddelerin zaman zaman günümüz koşullarına uygun biçimde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bu hususlar gözönünde tutularak TCK 119 - 503 ve 537 nci maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla 
bu teklif hazırlanmıştır, 
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1. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 1696 sayılı Kanunla eklenen ek 5 npi madde ile 
uygulamada başarılı sonuç veren «Ön ödeme» konusunda yeni bir mesafe daha alınması için TCK 119 ncu 
maddesinde yapılan değişiklikle daha geniş bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Kabahat fiilleri için; sanığın suça uyan kanun maddesinde hürriyeti bağlayıcı cezanın öngördüğü durum
da, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 1 nci bendinde tayin edilen para cezasının asgari sınırı üzerinden 
ve hürriyeti bağlayıcı cezanın altsınırma tekabül eden miktarını, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte para cezası öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için, yukarıda 
belirtildiği gibi saptanan miktar ile, para cezasının altsınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce muhakeme masrafları ile birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi halinde mahkemece sanığın kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri gözönünde tutularak bu 
talebin kabulünü izleyen\on gün içinde merciine ödenmesi halinde davanın ortadan kaldırılmasına hükmolu-
nacağı esası getirilmiştir. 

Kabahat niteliğindeki suçu tespit eden maddede ayrıca meslek ve sanatın icrasının tatili cezasının bulun
masının, bu madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği; ceza kararnamesine itiraz üzerine, 
duruşma yapılması gereken durumlarda, bu hükmün uygulanması gerekeceği tasarıda belirtilmiştir. 

Tasarı; yukarıda belirtildiği gibi ek 5 nci maddedeki uygulamanın genişletilmiş bir biçimde devamı ni
teliğinde olup özellikle mahkemelerin işini önemli ölçüde azaltma amacını gütmektedir. 

Maddenin uygulamaya girmesiyle, nitelikleri yönünden diğer fiillere göre daha az vahim olan kabahat fiil
lerinde, hem yargılamanın ve dolayısıyla mahkeme işlerinin çabuklaştırılması yanında, sanığın da bu mah
kûmiyet hükmü ile karşı karşıya kalması önlenebilecek, ayrıca devamı gereken yargılamadan önce, sanığın 
ön Ödemede bulunması da mağdur yönünden değer yargısını olumlu yönde etkileyecek ve tarafları da mem
nun edecektir. 4M'"T.": -:•.' : 

Bu uygulamada, madde metninde açıkça belirtildiği üzere, zoralıma, malın geri alınmasına engel olma
yacağı gibi, kişisel hakka ilişkin konularda da mağdurun hakkım talep etmesine de engel teşkil etmeyecek
tir. 

2. Halen mevzuatımızda karşılıksız çek keşidesini cezalandıran müstakil bir hüküm bulunmamaktadır. 
Büyük Millet Meclisinin 7 Ocak 1929 tarih ve 471 sayılı Kararında bu suçun Türk Ceza Kanununun do
landırıcılıkla ilgili 503 ncü maddesine dahil sayılması gerektiği sonucuna varılmış. Yargıtay da bazı kararla
rında aynı sonuca ulaşmıştır. Ancak dolandırıcılık suçunun unsurlarının aranmasını gerektiren 503 ncü mad
denin mevcut metni karşısında, ekonomik düzeni sarsıcı nitelik taşıyan karşılıksız çek keşidesini bazı hal
lerde cezalandırma olanağı bulunamayacağından anılan maddeye ve uygulamaya açıklık getirilmek için bu 
fıkraların ilavesi gerekli görülmüştür. 

3. 536 nci madde için önerilen değişiklik teklifine paralel olarak 537 nci maddede de cezalar artırıldığı 
gibi bu suçların dernek ve benzeri kuruluşlar mensupları tarafından işlenmesi veya azmettirilmesi yahut kü
çüklere veya ceza ehliyeti bulunmayan kişilere işlettirilmesi halinde ceza oranlarının artırılmasını öngören 
4 ve 5 nci fıkralar maddeye eklenmiş ve 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkralardaki cezaların ertelenemeyeceği ve hakla
rında 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve tedbirlerin uygulanamayacağı prensibi getirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 926) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 4 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

291 926 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503- ncü 
Maddesine İki Fıkra Eklenmesine dair Kanun Teklifi. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

82 Gün. 
82 Gün. 
9 Temmuz 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR. TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu. 
2. — 
3. — 

15 Gün. 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 2/154 
Karar No. : 74 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

16 . 5 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 17 Nisan 1979 tarihli 79 ncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla ka
bul edilen, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesi
ne İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Nisan 1979 tarihli ve 2845 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 20 Nisan 1979 
tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 

Anılan teklif, Komisyonumuzun 10 ve 16 Mayıs 1979 tarihli toplantılarında Adalet Bakanlığı Kanunlar -
Planlama, Araştırma Genel Müdürü Kemalettin Alikâşifoğlu da hazır olduğu halde görüşülmüştür. 

I - Türk Ceza Kanununun yürürlükte bulunan 119 ncu maddesi üst sınırı elli liraya kadar hafif para ce
zasını gerektiren kabahat faillerinin, kabahat için öngöülmüş para cezasının en üst miktarını yargılama gider
leri ile birlikte duruşmadan önce ödemeleri halinde kamu davasının ortadan kalkmasını hükme bağlamıştır. 
Çağdaş ceza hukuku uygulamasında önemli bir yeri olan «Ön ödeme» müessesesinin ilkelerini içeren bu 
hüküm, 5 Mart 1973 gün ve 1696 sayılı Kanunla, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen ek 5, 6, 7, 8 
ve 9 ncu maddelerle bir miktar genişletilmiş ve uygulamaya ilişkin usul kurallarına bağlanmıştır. 

Yukarıda sözü edilen Ek 5 nci Madde, Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesindeki elli liralık sınırı 
kaldırdığı gibi ön ödemenin yalnız kabahatlerde değil, salt para cezasını gerektiren diğer suçlarda da uygulan-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 926) 
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masını sağlamıştır. Şimdiye değin başarılı sonuçlar veren bu uygulamanın daha da genişletilmesi, mahkeme
lerin iş yükünün kamu yararı gözetilerek azaltılması ve toplum yararı açılarından gerekli görülmüştür. 

1. Teklifin getirdiği en önemli değişiklik, 119 ncu maddenin birinci fıkrasında yer almıştır. Buna göre, 
yalnız para cezasını değil, hafif hapis cezasını gerektiren kabahat faillerinin de ön ödemeden yararlandırıl
malarına olanak sağlanmıştır. Salt hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren kabahatlerde, o kabahat için öngö
rülen cezanın saltsımrını oluşturan hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılr Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun 4 ncü maddesinin (1) sayılı bendine göre paraya çevrilmesi gerektiğinde tayin edilecek miktarın öden
mesi halinde dava ortadan kaldırılacaktır. 

2. Hem hürriyeti bağlayıcı hem de para cezasını gerektiren kabahatlerde, birinci fıkraya göre hesapla
nacak hafif hapis karşılığı para ile para cezasının saltsımrını oluşturan miktarın ödenmesi koşulu ikinci fık
rada yer almıştır. 

3. Kabahatin para veya hürriyeti bağlayıcı cezalarından birinin uygulanmasını gerektirmesi halinde ön 
ödemenin hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınarak birinci fıkradaki ilkelere göre hesaplanacağı 4 ncü fıkrada 
belirtilmiştir. 

4. Maddenin üçüncü fıkrası, ön ödemenin mahkemece kabulüne ilişkin koşulları belirlemiştir. Buna göre; 
a) Sanığın böyle bir istemde bulunması; 
b) İstemin duruşmadan önce ya da en geç sanığın sorgusuna geçilmeden önce yapılması, 

c) İstemin hâkim önünde yapılması ve mahkeme masraflarının da ödeneceği beyanını kapsaması; 
d) Sanığın kişiliğine ve kabahatin istenmesindeki özelliklere göre edinilecek kanaat uyarınca buna karar 

vermesi; 
e) Paranın kabul kararının verilmesini izleyen on gün içinde merciine ödenmesi; 
Gerekmektedir. Paranın ödenmesinden sonra mahkeme, davanın ortadan kaldırılmasına karar verecektir. 
5. Ön ödeme, ceza kararnamesi ile ceza tayin edilen hallerde de buna itiraz edilmiş ve itiraz üzerine du

ruşma yapılması gereken durumlarda da uygulanacaktır. 
Davanın ön ödeme ile ortadan kaldırılmasının kişisel haklarını istenmesine, zoralıma ve malın geri alın

masına engel olmadığı ve suçun belirli bir meslek ve sanatın tatilini gerektirmesi halinde de ön ödemenin 
uygulanabileceği maddenin diğer fıkralarında hükme bağlanmıştır. 

II - Toplumumuzun gelişen ticari ilişkilerinde olduğu kadar genel ilişkilerde de bir ödeme aracı olarak 
kullanılması nedeniyle çok büyük önem taşıyan çeklerin keşidesinde çok yaygın olan suiistimalleri cezalan
dıran bir özel ceza hükmü bulunmamaktadır. Büyük Millet Meclisinin 7 Ocak 1929 gün ve 471 sayılı yo
rum kararında her ne kadar karşılıksız çek keşide etmenin dolandırıcılık suçunu teşkil ettiği ve Türk Ceza 
Kanununun 503 ncü maddesine göre cezalandırılması gerektiği belirtilmiş ise de dolandırıcılık unsurlarının 
karşılıksız çek keşidesinde aranması, bazı hallerde bu tür eylemlerin cezasız kalmasıyla sonuçlanmakta ol
duğundan, bunları özellikle cezalandıran bir hükmün varlığı zorunlu görülmüştür. Türk Ceza Kanununun 
503 ncü maddesine eklenen iki fıkra konuya açıklık getirmesi, suça uygun ceza tayin etmesi ve suçu tanımla
ması bakımlarından önemli bir eksikliği gidermiş bulunmaktadır. 

Eklenen birinci fıkra, karşılıksız çek keşidesini ikinci fıkradaki .mevsuf dolandırıcılık için öngörülene eşit 
bir ceza ile cezalandırdığı gibi ekonomik bir suç olması bakımından ayrıca, karşılıksız kalan miktarın bir ka
tını para cezası olarak saptamıştır. 

Eklenen ikinci fıkra, Türk Ticaret Kanununun 695 nci maddesindeki hüküm gözetilerek karşılıksız çekin 
tarifini içermektedir. 

III - Teklifin 3 ncü maddesi, daha önce Komisyonumuzca benimsenip Genel Kurulda kabul edilen 536 
ncı maddedeki değişikliklere paralel olarak 537 nci maddeyi yeniden düzenlemiştir. Teklif üzerinde, Millet Mec
lisince kabul edilen metin esas alınarak ve yukarıda sözü edilen 536 ncı maddede yapılan değişikliklere paralel 
olarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre : 

1. Birinci fıkra, daha açık bir ifadeyle, yeniden düzenlenmiştir. 
2. İkinci fıkrada yapılan değişiklikle, Millet Meclisince üç yıl olarak benimsenen hafif hapis cezasının 

üst sınırı Türk Ceza Kanununun 21 nci maddesindeki genel ilke doğrultusunda iki yıla indirilmiştir. 
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3. Üçüncü fıkra, Millet Meclisince benimsenen metin esas alınarak uygun görülmüş ise de fıkranın son 
bölümünde yazım kurallarına uygun olarak «Aynı hüküm uygulanır» deyimi yerine «... ikinci fıkrada yazılı 
ceza uygulanır.» ibaresi konmuştur. 

4. Dördüncü fıkranın. Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, zararın tazmin edileceğine dair ibare çıkarı
larak yalnız bu fıkrayla sınırlı değil, tüm maddeyi kapsamak üzere 8 nci fıkra olarak düzenlenmiştir. 

5. Bu maddeye göre verilecek cezaların ertelenemeyeceğine ve 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki 
tedbirlere çevrilemeyeceğine dair 6 ncı fıkra, Komisyonumuzca eklenen ve az vahim halleri içeren 9 ve 10 
ncu fıkraları bu hüküm kapsamından çıkarmak için değiştirilmiştir. 

6. Yedinci fıkra aynen benimsenmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere bu maddede sözü edilen suçların iş
lenmesinden doğan zararların tazminini öngören hüküm, ayrı bir fıkraya dönüştürülmüş ve bunlara istemde bu
lunmasa bile resen hükmedileceği açıkça belirtilmiştir. 

7. Maddeye, değişik 536 ncı maddeye paralel olarak üç fıkra eklenmiştir. Bunlara göre; siyasal ve ide
olojik amaçla işlenmeyen ve aynı zamanda bizatihi suç teşkil etmeyen eylemlerin maddede muayyen cezaları
nın onda birine kadar indirileceği, maddenin ikinci fıkrasındaki eylemlerin görenek ve gelenek gereği yapıl
ması halinde ceza verilmeyeceği ve bu maddeye göre hükmedilecek hafif hapis cezalarının, Türk Ceza Ka
nununun 21 nci maddesindeki genel ilkeye uygun olarak iki yılı aşamayacağı hükümleri getirilmiştir. 

IV - Teklifin 4 ncü maddesi, Anayasamızın 105 nci maddesindeki ortak sorumluluk ilkesine uygun olarak, 
«Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» şeklinde değiştirilmiştir. 

V - Komisyonumuz; Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 5 nci maddelerini aynen, 3 ve 4 ncü maddelerini ise 
yukarıda belirtilen değişikliklerle benimseyerek, oy birliğiyle kabul etmiştir. 

İşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Beril 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı. 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D e mir d ağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtahlıç 

• 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ CELÂL DOĞANIN TEKLİFİ 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 119̂  — Kabahat failinin, eylemine uygun kanun maddesinde; 
Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (her gün için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 

4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üzerinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının alt sınırını 
karşılayan miktarı. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para cezası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza içdn yu-
kardakİ şekilde saptanacak miktar ile hafif para cezasının alt sınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yargılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, bu istemin kabul 
edilmesini izleyen on gün içinde, 

Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırılır. 
Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasından yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukardaki 

fıkralara göre ödenmesi gereken miktar, para cezası esas alınarak saptanır. 
Suçla ilgili kanun maddesinde ayrıca muayyen bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu madde 

hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 
Davanın ortadan kaldırılması, kişisel hakkın istenmesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hü

kümleri etkilemez. 
Ceza Kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapılması gereken halde de, bu madde hükmü uygulanır.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 
«Karşılıksız "çek keşide edenlere bir yıldan beş yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin beş 

katı ağır para cezası verilir. 
Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşılıksız 

sayılın» 
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MLLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

765 sayılı- Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncii maddesine 

İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
119 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş-
tirilmüştir. 

«Madde 119. — Kabahat failinin, eylemine uy
gun kanun maddesinde; 

Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (her gün 
için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üze
rinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının alt sı
nırını karşılayan miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birilikte hafif para ce
zası da öngörülmüş ise. hürriyeti bağlayıcı ceza için 
yukardaki şekilde saptanacak miktar dle hafif para 
cezasının alt sınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yar
gılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeyeceği
ni bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve 
suçun 'istenmesindeki özelliklere göre. bu istemin ka
bul edilmesıini izleyen on gün içinde, 

Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırı
lır. 

Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasın
dan yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukar
daki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar, para 
cezası esas alınarak saptanır. 

Suçla ilgilıi kanun maddesinde ayrıca muayyen bir 
meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması bu mad
de hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Davanın ortadan kaldırılması, kişisel hakkın is
tenmesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin 
hükümleri etkilemez. 

Ceza Kararnamesine itiraz üzerine, duruşma ya
pılması gereken halde de, bu madde hükmü uygula
nır.» 

MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Karşılıksız çek keşide edenlere bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin 
bir misli ağır para cezası verilir. 

Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal 
tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşı
lıksız sayılır.» 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine 

İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — MiHet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet MecMsi 
maddesi aynen kabul edilimiştir. 

metninin 2 nci 
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(Teklif) 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim ku
ruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan veya ol
mayan belge, resim veya el yazısı kâğıt veya levhaları bulundukları yerlerden çıkarır ya da yakar veya tah
rip eder veya bunlar her ne surette olursa olsun okunmayacak veya içeriklerinin başka şekilde anlaşılması
na sebebiyet verecek şekillere veya işe yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu oluştursa bile ay
rıca üç aydan altı aya kadar hafif hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına mahkûm edi
lir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mabetlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sa
yılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz malların her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya 
öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt ve benzeri yerlerin veya bunların eklentilerinin herhangi bir yeri
ne basılı olan veya olmayan, elle yapılmış her türlü yazı veya resimlerin veya bunları havi kâğıt, pano, 
pankart, bant veya benzerlerini yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş yazılı müsaadesi olmaksızın 
suç konusu teşkil edenlerin asılmasına veya konulmasına müsaade edenler eylem başka bir suçu oluştursa 
bile ayrıca bir yıldan üç yıla kadar hafif hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere hafif para cezasına 
mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada gösterilen binaların veya eklentilerinin herhangi bir yerini her ne suretle olursa olsun, 
boyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim yapanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, derneklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tarafından 
veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu taikdirde suçu işleyen veya suça bu yoldan katılan dernek ve 
kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkralardaki cezalar ilki kat olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artırılır. 

Bu maddeye göre hükmolunacak cezalar ertelenemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve tedbirler uygulanamaz. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların 'iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu 
takdirde suçu işleyen veya suça bu yoldan katılan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkra
lardaki cezalar iki kat olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkradaki fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı 
kadar artırılır. 

Bu maddeye göre hükmolunacak cezalar ertele
nemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezalanın İnfazı 
Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve 
tedbirler uygulanamaz. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin 
izlenin! derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer 
hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı 
cezalar uygulanır.» 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören 
daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğre
tim kuruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara 
yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan 
veya olmayan belge, resim veya el yazısı kâğıt veya 
levhaları bulundukları yerlerden çıkarır ya da yakar 
veya tahrip eder veya bunlar her ne surette olursa 
olsun okunmayacak veya içeriklerinin başka şekilde 
anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe 
yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu 
oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif 
hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para 
cezasına mahkûm edilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya 
mabetlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda 
sayılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz 
malların her türlü eğitim ve öğretim kurumüiarınm 
veya öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt ve 
benzeri yerlerin veya bunların eklentilerinin herhan
gi bir yerine basılı olan veya olmayan, elle yapılmış 
her türlü yazı veya resimlerin veya bunları havi 
kâğıt, pano, pankart bant veya benzeri enini yetkili 
memur ve mercilerin önceden verilmiş yazılı müsaa
deli olmaksızın suç konusu teşkil edenlerin asılma
sına veya konulmasına müsaade edenler eylem başka 
bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yıla kadar 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

• 
Madde 537. — Her 'kim, kamu hizmeti gören 

daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğre
tim kuruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara 
yapıştırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan 
veya olmayan her türlü belge, resim, yazı veya lev
haları bulundukları yerlerden çıkarır ya da yırtar ve
ya tahrip eder veya bunları her ne biçimde olursa 
olsun okunamayacak veya içeriklerinin başka biçim
de anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe 
yaramayacak hale sokarsa eylem başka bir suçu 
oluştursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif 
hapse ve bin liradan az olmamak üzere hafif para 
cezasına mahkûm edilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya ma-
betelerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda 
sayılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmazla
rın her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya 
öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt veya ben
zeni yerlerin veya bunların eklentilerinin herhangi 
bir yenine basılı olan veya olmayan, elle yapılmış ve
ya yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerleri
nin yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş 
yazılı müsaadesi olmaksızın asanlar veya koyanlar 
yahut bunlardan suç konusu teşkil edenlerin asılma
sına veya konulmasına müsaade edenler eylem başka 
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(Teklif) 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin izlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı cezalar 
uygulanır.» 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

hafif hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ha
fif para cezasına mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada gösterilen binaların veya eklentile
rinin herhangi bir yerini her ne suretle olursa olsun, 
boyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim yapan
lar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan iikıi yıla ka
dar hafif hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere 
hafif para cezasına mahkûm edilir. 

İkinci fıkrada sayılan yerlerin veya eklentilerinin 
veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda sayılı eski 
eser niteliğindeki taşınır veya taşınmazların herhangi 
bir yerini her ne suretle olursa olsun, boyayanlar 
veya bu yerlere yazı veya resıim ya da işaret yapan
lar, yapıştıranlar hakkında da ikinci fıkrada yazılı 
cezalar uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştiraki ile yapıldığı sabit oldu
ğu takdirde suçu işleyen veya suça bu yoldan ka
tılan dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen 
fıkralardaki cezalar iki katı olarak hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarı oranında 
artırılarak hükmolunur. 

Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarına göre hükmolunacak cezalar erte
lenemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfa
zı Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde belirtilen 
ceza ve tedbirler uygulanamaz. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin 
izlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer 
hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı 
cezalar uygulanır. 

Bu maddede suç sayılan eylemlerin işlenmesinden 
dolayı sebebiyet verilen zararların tazminine resen 
hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemler, siyasal veya ideo
lojik olmayan amaçlarla işlenir ve içeriği bakımından 
bir suçu oluşturmazsa yukarıdaki fıkralarda yazılı 
cezalar onda birine kadar indirilebilir. 

Görenek ve geleneklere göre asılacak kâğıt, pano, 
pankart, bant ya da benzerleri bu madde hüküm
leri dışındadır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri saklı
dır. 

Bu maddeye göre hükmedilecek hafif hapis ceza
sı iki yılı aşamaz. 
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(Teklif) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Adalet B f̂eanı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 926) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Adalet Bakam yürü
tür. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesii aynen kabul edilırüiştıir. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

>>e<< 
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Topiant, ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 927 

Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/155; C. Senatosu : 

1 639) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 243) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 4 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1996 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 24.4.1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, Baha Altuğ 
Altınay'ın, Özel Affına Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 14.6.1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kurulun 
23.1; 24.4.1979 tarihli 38 ve 82 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma Komisyonu 9 . 6 . 1978 

Sayı : 949/949 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz Genel Kurulunca hazırlanan Baha Altuğ Altınay'a ait Özel Af Kanun Tasarısı saygı ile su
nulur. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanı 
İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

G E R E K Ç E 

Lise son sınıf öğrencisi olan Melda Çolak gayrimeşru münasebet sonucu hamile kalması üzerine, çocuğu
nu aldırmak için annesiyle beraber nisaiye mütehassısı olan Doktor Baha Altuğ Altınay'a başvurmuştur^ 
Doktor bu işi önce ilaçla halletmeye çalışmışsa da sonuç alamayınca, ertes;. günü izinde bulunan bir arka
daşının muayenehanesinde operasyona başlamıştır. 

Operasyon esnasında hastanın hastaneye kaldırılması gerektiğinden, hastayı Sosyal Sigortalar Doğumevi-
ne kaldırıp operasyon hastanede tamamlanmıştır. 

Mahkeme çocuğunu aldıran Melda Çolak hakkında aile şeref ve haysiyetini korumak amacıyla bu suçu 
İşlediğini kabul ederek cezasını azaltmış ve kalan cezayı da tescil etmiştir. 



Komisyonumuz Genel Kurulu 1 . 6 . 1978 günlü toplantısında, yukarıda açıklanan şartlar içinde çocuk: 
düşürtme suçunu işlemiş olan Baha Altuğ Altınay'a çekmekte olduğu cezasının, bütün sonuçlarıyla birlikte-
affedilmesi uygun görülmüştür. 

Başkan 
İçel 

Süleyman Şimşek 

Üye 
Balıkesir 

Hüsnü Yılmaz 

Üye 
İstanbul 

Ayhan Altuğ 

Sözcü 
Ankara 

Abdurrahman Oğul tür k 

Üye 
Gaziantep 

Celâl Doğan 

Üye 
İstanbul 

Osman Kaya 

Üye 
Malatya 

Muhalifim 
Turan Fırat 

Kâtip 
İçel 

Yusuf Ziya Ural 

Üye 
Bingöl 

Mehmet Sait Göker 

Üye 
İstanbul 

Abdurrahman Köksaloğlu 

Kanunlar Müdürlüğü 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Ö Z E T İ 

27 . 4 . 1979 

243 Baha Altuğ Altınay'm Özel Affına Dair Kanun Tasarısı. 
MÎLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 26 . 7 . 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE 

1. Anayasa ve Adalet Kom. 15 gün. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/639 
Karar No. : 75 

10 . 5 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 24 Nisan 1979 tarihli 82 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, Baha Altuğ Altınay'm Özel Affına Dair Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 26 Nisan 1979 
tarihli ve 1996 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca daı 
27 Nisan 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonunca verilen, Ankara 4 ncü Ağır Ceza Mahkemesi
nin 9 Temmuz 1976 günlü, Esas 1974/140, Karar 1976/228 sayılı hükmü ile çocuk düşürmek suçundan. Türk 
Ceza Kanununun 468/2-son, 472/2,59 ncu maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edilen ve 
hakkındaki bu hüküm Yargıtay 8 nci Ceza Dairesinin 26 Kasım 1976 günlü, 1976/7457-8260 sayılı ilamıyla 
onanmak suretiyle kesinleşen Baha Altuğ Altınay'ın Özel Affına Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 
10 Mayıs 1979 tarihli toplantısında, Adalet Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde görüşülmüştür. 

Baha Altuğ Altınay'ın cezasının infazına 27 Nisan 1977 tarihinde başlandığı, 16 Temmuz 1979 tarihinde 
meşruten, 25 Ağustos 1980 tarihinde bihakkın tahliyeye tabi olduğu, ancak; 1 Haziran 1978 tarihli ve 2148 sa
yılı, 13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanuna 3 Ek Madde ile geçici 7 nci 
maddeye bir fıkra ve bir geçici madde ilavesine dair Kanundan yararlanarak tahliye edildiği dosyanın in
celenmesinden anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz, anılan Kanun Tasarısını, atıfet gösterilmeye değer olduğu görüşüne vararak, tümünün ka
bulüne ve maddelerinin görüşülmesine oybirliğiyle karar vermiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 927) 



_ 4 — 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYO
NUNUN TEKLİFİ 

Daha Altuğ Altmay'm Özel Affma 
Dair Kanım Tasarısı. 

MADDE 1. — Çocuk düşürt
mek suçundan üç yıl dört ay hapis 
cezasına çarptırılmış bulunan, Meh
met Ali oğlu Fikriye'den olma 1934 
doğumlu, Ankara merkez Ahitu-
ran Mahallesi nüfusunda kayıtlı, 
Baha Altuğ Altınay'ın çekmekte ol
duğu cezası bütün sonuçlarıyla 
birlikte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu Kanunu Ada
let Bakanı yürütür, 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Baha Altuğ Altmay'm Özel Affma 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Çocuk düşürtmek 
suçundan üç yıl dört ay hapis ce
zasına çarptırılmış bulunan, Meh
met Ali oğlu Fkriye'den olma 1934 
doğumlu, Ankara merkez Ahitu-
ran Mahallesi nüfusunda .kayıtlı, 
Baha Altuğ Altınay'ın çekmekte ol
duğu cezası bütün sonuçlarıyla bir
likte affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı ile yürürülüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Ada
let Bakanı yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Baha Altuğ Altmay'm Özel Affma 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.; 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

»>«<! 
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