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1. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in Bulgaristan'-
dald Türklere reva görülen ve insan haklariyle 
bağdaşmıyan muameleler hakkında Hükümet 
politikasının izahını istiyen önergesi Hükümetin 
dikkatine sunuldu. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 
bağlı Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik ve Uy
gulama Dairesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na bağlı Yabancı Sermaye Şubesinin Dış Eko
nomik İlişkiler Bakanlığına bağlanması hakkın
daki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Türk Hava Yolları A. O. ile Uçak Servisi 
A. O. lığının faaliyetleri konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulan komisyonun çalışma sü

resinin iki ay uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi okundu ve kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi okun
du ve kabul olundu. 

Sıkıyönetim kanunu tasarısı görüşüldü ve 
tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

18 Mayıs 1971 Sah günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 23^37 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Hayri Mumcuoğlu Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu

suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair, sözlü soru önergesi Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/562) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Son Havadis gazetesinin 7.5.1971 
tarihli sayısındaki bir yazıya dair, sözlü soru 
önergesi Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/563) 

Yazüı sorular 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu'nun, köy imamlarına dair, 
yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/764) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir illinin Akçakent buca
ğından Çelikli istasyonuna kadar bozuk olan 
yolun yapım ve bakımının Karayollarına veril
mesine dair, yazılı soru önergesi Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/765) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ah
met Yıldızın, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair yazılı soru önergesi Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/766) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Ankara Belediye Başkanına 
dair, yazılı soru önergesi İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/767) 

G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Rapor 
1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 

hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/78; Cumhuriyet Se
natosu 1/1214) (S. Sayısı : 1570) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 69 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var, 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
18 . 5 . 1971 günkü Birleşimde Parlâmento 

ve Hükümetin tutumu hakkında gündem dışı 
konuşmak üzere bana söz verilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Diyarbakır 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Burdur deprem hâdisesi dolayısiyle Yüce 

Senatoya bilgi vermek üzere gündem dışı söz ve
rilmesini saygı ile arz ederim. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İsrail Başkonsolosunun kaçırılması ile ilgili 

Hükümetin tutumu üzerinde gündem dışı söz 
istiyorum. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Fatma Hikmet îşmen 

Yüce Başkanlığa 
Yarın 19 Mayıs, büyük Atatürk'ün 90 ncı 

doğum yıldönümü. Bu münasebetle gündem dışı 
söz rica ediyorum. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kasım Gülek 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Son olaylar hakkında gündem dışı konuşma 

rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Bir müddetten beri Yüce Sena
tonun malûmu olan sebepler dolayısiyle, gün
dem dışı söz taleplerinin is'afi hususunu Yüce 
Senatonun kararma, takdirine bırakmak sure
tiyle hallediyorduk. Bugüne kadar tatbik etti
ğimiz bu usulün ben de dışına çıkacak değilim. 
Bu itibarla muhterem arkadaşlarım arasında 
mutlaka görüşmek dileğinde, isteğinde bulunan 
varsa Genel Kurulun takdirine başvuralım efen
dim. Var mı?.. 

FATMA HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, benim konuşmam çak kısa efen
dim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz Sayın İs
men?.. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
dece 3 dakika için konuşma rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın İsmen gündem dışı söz 
hususunda ısrar buyuruyorlar : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Cizrelioğlu?.. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarbakır 

— Direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, direniyor ve 
Genel Kuruldan söz istiyorsunuz. Oyluyorum 
efendim : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir, efendim. 

— 197 — 
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Sayın Kmaytürk, Sayın Koçaş esasen dep
rem hususunde görüşmek arzusunu izhar ettik
leri için bilmiyorum İsrar edecek misiniz? 

FARUK KINAKTÜRK (Burdur) — Vaz geç
tim, 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, başka önergeler vardı, oylamaya 
koymadınız. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, benim önergemi oylamadınız?. 

BAŞKAN — Sayın Gülek, görmedim affeder
siniz. Direniyor musunuz efendim?.. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, önergem okunsun. 

BAŞKAN — Önergenizi okuttum efendim. 

4. — DEMEÇLER 

1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaş'ın, Burdur deprem felâketi, meyda
na getirdiği zararlarla yapılan yardım çalışma
ları ile, 

İsrail Başkonsolosu Ephraim Elrom'un kaçı
rılması olayı, olman kararlar ve tedbirler hak
kında demeci 

BAŞKAN — Sayın Koçaş da, «Hükümet adı
na deprem felâketi ve bir yabancı konsolosun 
kaçırılması olayı hakkında Yüce Senatoya Hü
kümet adına bilgi arz etmek istiyorum. Müsaa
delerinize arz ederim Saygılarımla.» diye bir 
önerge vermiştir. Buyurunuz efendim. 

Sayın Koçaş buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADİ KOÇAŞ (Konya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Cumihuriyet Senatosunun çok sa
yıcı üyeleri, 12 Mayıs 1971 Çarşamba günü, sa
bah 08,26 dan itibaren bidayette şiddetle başlı-
yan, ondan, sonra birkaç gün daha hafif olmak 
iizsre devam eden bir deprem felâketini yurdu
muzun bir bölgesi üzerinde hissettik. Hükümeti-
nijiz her önemli konuyu sayın Parlâmento üye
lerinin, evvelâ Hükümetin ağzındacı duyması 
prensibini ilk günden kabul etmiş olmasına rağ
men Yüce Senatoya bir hafta kadar geç olarak 
bilgi verdbilmemizin tek sebebi, o günden bu
güne Senatonun ilk defa toplantı yapmış olma
sıdır. Senatonun deprem felâketinden sonraki 

I Oyluyorum efendim. Sayın Gülek'e söz verilme
sini kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir, efendim. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, ben de direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk de direniyor
lar efendim. Onu da oylarınızla halledeceğiz. 
Söz verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Sayın Gürsoytrak direniyor musunuz efen
dim?,.. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Di
reniyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak için de oylu
yorum efendim : Kabul edenler... Kabul etmi-

| yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

VE SÖYLEVLER 

I toplantısında biz deprem bölgesinde idik. Sena
toya arz edecek ölçüde bilgimiz yoktu. Bu ba
kımdan bilgi veremedik. Millet Meclisine 2 de
fa bilgi vermemize rağmen Yüce Senatoya an
cak bugün bilgi arz etmek imkânını bulabil
dik. 

Depremin teferruatlı durumunu elbette ba
sın ve yayın organlarından, bölgeden gelen ha
berlerden ve Millet (Meclisinde yapılan konuşma
lardan öğrenmiş durumdasınız. Ancak, Yüce Se
natomun memleketimizdeki fonksiyonunu, değe
rini, yerini bilen Hükümet bu bilgiyi geç de ol
sa, kısa da olsa bu kürsüden sayın senatörlere 
duyurmak ihtiyacını hissetmiştir. Bu yüzden 
karşınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, depremi hâdisenin he
men üzerinden 1 - 2 saat geçince haber aldık. 
İlgili bakanlar ilk iş olarak deprem bölgesine 
hareket ettiler. Gerekli yardımlara hemen aynı 
güa, parça parça başlandı. Aynı gün akşama doğ
ru aldığımız hafberler üzerine de ertesi gün sa
bahleyin Sayın Başbakan, Sağlık Bakanı ve bâ
zı teknisyen ekibi ile ben de deprem bölgesine 
gittim. Gitmeden evvel her iki 'MecHkimizde bu
lunan Burdur Milletvekili ve senatörlerine, ev
lerine, Meclisteki gruplara bu geziye gideceği
mizi, arzu ederlerse bizimle beraber gelmeleri 

I haberini ulaştırdık. Ama, memnuniyetle haber 
vermek isterim ki, o acıda seyahatte bulunan vo 
ancak deprem günü gece Ankara/ya dönen bir 
milletvekili haricolmak üzere, bütün Burdur 
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senatör ve milletvekillerinin deprem bölgesine 
daha evvel gitmiş oldukdarını öğrendik ve bü
yük bir kısmı ile de Burdur'da ve Burdur'un 
köylerinde karşılaştık. 

Değerli arkadaşlarım, yerinde yaptığımız in
celeme ve yetkililerden aldığımız bilgiye göre, 
eğer gece yarısı vukubulsa idi binlerce vatan
daşımızın hayatıma mal olacak ölçüde büyük 
olan bu deprem, sabahın 8,30 unda olması yü
zünden nisbeten az sayılacak vatandaşımızın 
kaybı ile neticelenmiştir. Biz tek vatandaşımızın 
burnunun kanamasını dahi önemli bir olay ola
rak elibete telâkki ederiz, ama depremi ve so
nuçlarını gözümüzle gördükten sonra nisbeteaı az 
demekte, şükretmek bakımından, fayda görü
yorum. Deprem, KandiHi'ye göre 6,5, mlahallî 
gözlemlere göre de 7,5 şiddetindedir. İlk deprem 
yaklaşık olarak 5 bin Km. murabbahk bir ala
nı kaplamaktadır. Merkezi, Burdur merkez ilçe
si ve Burdur gölünün hemen güneyindeki iki-üç 
köy olmak üzere, Q bölgeye inhisar etmiş, Denizli 
Ve İsparta bölgelerinde çok hafif geçmiştir. Ve 
İsparta'da taş düşmesi yüzünden hayatını kay
beden bir vatandaşımız harieolm'ak üzere, başka 
can kaybı olmamıştır. 

Merkez ve 23 köyde şu ama kadar tesibit edi
len duruma göre hasar, yıkık ve ağır hasar 1 196 
konut, orta hasarlı 713 konut, az hasarlı 562 ko
nuttan ilbarötir. Şu ana kadar Burdur bölgesine 
îmar ve İskân Bakanlığı, Kızılay ve Sivil Sa
vunma örgütleri tarafından 110 bin lira para 
yardımı, büyük ölçüde, yetecek ölçüde, hattâ 
vatandaşlarımızın bize yeter artık yiyecek yar
dımı istemiyoruz dedirtecek ölçüde, yiyecek yar
dımı, sıhhi yardım ve çadır yardımı yapılmış
tır. Çadır yardımı, ikinci gün yağmur yağma
ya bağlaması üzerine önem kazanmış, Kızılayım 
imkânlariyle berabler; Silâhlı Kuvvetlerin imkâ
nından da faydalanılarak muhtelif merkezlerden 
çadır gönderilmiştir. Şu ana kadar Burdur'a 
gönderilen çadır miktarı 13 398 dir. Bâzı gaze
telerde, belki doğru haber alamamaktan müte
vellit, çadır yetmediği için bâzı hâdiseler oldu
ğu şeklindeki haberi sanırım ki, bu rakam ya
lanlar. 

13 398 çadır, normal haller altında bils 
40 - 00 bin vatandaşı barındırma imkânına sa
hiptir, anormal şartlar altında, bütm hayatımız 
bunun içinde geçtiği için, gerekirse 80 - 100 bin 
vatandaşı dahi barındırma imkânına sahiptir. 

Ama, bir panik psikolojisi içinde, insanların ça
dıra olan ihtiyacı ve bu ihtiyacı belirtmesini ye
rinde mazur gördük. Gerçekten dar bir mmta-
kaya inhisar etmesine ve az miktarda vatandaşı
mızın kaybedilmiş olmasına rağmen, yerinde 
gördüğümüz durum, gerçekten yürekler acısı 
idi. Bu bakımdan vatandaşların bu konudaki 
arzularını, isticallerini .yerinde görüyoruz. [Ay
rıca, bunlara ilâveten Kızılay örgütümüz tara
fından biner kişilik üç seyyar mutfakla, 4 am
bulans ve 50 yataklı ilk yardım hastanesi ele
manları ile birlikte deprem bölgesinde ilk gün
den itibaren faaliyete geçmişlerdir. 

IŞu anda deprem bölgesinde imar ve iskân 
Bakanlığından hasar tesbitinde çalışmak, ka
mu binalarının yıkılış nedenlerini incelemek, 
idari işleri yürütmek için aşağıda arz edeceğim 
teknik ekipler vardır. 

Teknik ve fen adamları 33 kişi, idari ele
manlar 6 kişi, şoför 17 kişi, tamir ustası, 2 kişi, 
operatör 6 kişi olmak üzere ceman 63 kişi gö
revlendirilmiştir. Enkaz kaldırma işleri, bir ta
raftan, biraz evvel de arz ettiğim gibi, sabah 
depremin olması yüzünden köylülerin tamamen 
evleri dışında, şehrin de büyük kısmının dışarı
da olması yüzünden en ufak bir ilk sarsıntıdan 
mütevellit bir şok tesirinin dışında bir âmâsı 
olmıyan vatandaşlarla başlanmış, 'Silâhlı Kuv
vetlerden, bölgeden yapılan yardımlarla geliş
tirilmiştir. Dün bâzı istihkâm birlikleri talebe-
dilmiştir, bu talep de yerine getirilecektir. 

Yerinde de iSayın Başbakanın belirttiği gibi, 
canlarını kaybeden vatandaşlarımızın yeri dol-
durulamıyacak kaybı hariç olmak üzere, bütün 
zararlar süratle yerine getirilecek ve gerçekten 
Cennet gibi diye tavsif edebileceğim yerlerde 
kurulmuş olan, büyük hasar görmüş olan kföy-
ler, bulundukları yerlerin tabiî güzelliğine uy
gun, modern birer köy halinde en kısa zamanda 
yeniden yükselecektir. 

IBu vesile ile sayın senatör arkadaşlarıma 
ve Yüce Senatonun kişiliğinde Türk Milletine 
tekrardan geçmiş olsun, başsağlığı temennileri
mizi iletir, bir dalha bu kaibîl felâketlere uğra-
maamz temeımilerimlzi saylgtfarraıla arz ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, yine kısaca arz etmek 
istediğim ikinci kanu, dün istanbul'da vukulbu-
lan bir adam kaçırma hadisesidir. 

— 199 — 
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Dün akşamdan beri Sıkıyönetim Komutan
lıklarının basın - yayın araçları ile yayınlanan 
'bildirilerinin yanında, gece 22.45 ajansından 
bu yana dsvamlı olarak verilen Hükümet Baş
kanlığı bildirisinde de belirtildiği üzere, dün 
öğle üzeri silâhlı dört zorba israil Devletinin 
İstanbul'daki Başkonsolosu Efraim Elrom'u 
Beyoğlu'ndaki evinden kaçırmışlardır. Bilâhara 
telefonla Türk haberler Ajansına, kapınıza atıl
mış bir bildiri var, onu alm şeklinde haber ve
rilerek hâdise su üzerine çıkmış ve kısa bir za
man içerisinde de Hükümete intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 'bu konu üzerinde Hü
kümetin görüşünü dün açıkça ortaya koyduk. 
Şu ana kadar bu konu ile uzak ve yakın ilgisi 
olan pek çok kimse Sıkıyönetim komutanlıkları 
ve mahallî emniyet âmirleri tarafından göz altı
na alınmışlardır. Bu işle ilgileri derecesine göre 
işlem görecek. Temenni ederim ki, büyük kısmı 
ilgileri olmadığı anlaşılarak ssrbest bırakılacak, 
ama ilgisi olanlar üzerinde Türkiye'de bir Dev
letin mevcudiyeti mutlaka ispat edilecektir. 

Şu anda teşhis edilenlerden ve elebaşı oldu
ğu bilinenlerden bir kişi yakalanmıştır. Diğerle
rinin de kısa samanda yakalanacağından şüphe 
etmiyoruz. Temennimiz, Türkiye'de Devletler 
Hukukunun, kendi yasalarımızın, Türk konuk 
severliğinin ve tarih boyunca bütün dünyanın 
hayran kaldığı Türk yiğitlerinin himayesinde 
olan bir ya,bancı diplomata yapılan, bu gerçek
ten sakim olayın, bu kadarla son bulması ve işe 
cüret edenlerin konsolosu süratle serbest bırak
malarıdır. Ama, bunu yapmıyacak olurlarsa, 
kesin olarak Hükümetin görüşünü Yüce Sena
toya arz ederim ki, hiçbir pazarlığa, hiçbir tâvi
ze yer veriimiyecektir. (Bravo sesleri) 

Bu konuda Hükümetin görüşü ve kararı şu
dur; bizim Devlet anlayışımıza göre, bir devlet 

ya vardır, ya yoktur. Biz, Türkiye'de Devletin 
var olduğuna inanıyoruz ve Türkiye'de devletin 
var olduğunu her şeye rağmen, herkese ve bü
tün dünyaya ispat edeceğiz. Tarih boyunca Türk 
Devletleri, değil 3,5 macerapereste, dünyada 
kendisinden kat kat kuvvetli olan Devletlere 
bile, buyurun bu konularda pazarlık edelim 
demek zilletine düşmemiştir. Binlerce senelik 
tarihi boyunca bu zillete düşmiyen Türkiye 
Cumhuriyetini, Hükümetiniz bu duruma düşür-
miyecektir. Hükümette kaldığımız sürece, Hü
kümet olacak, Devletin haysiyetini koruyaca
ğız. Bu konuda alınacak kararlar, alınacak 
sonuçlar Yüce Meclislere basm - yayın organ
ları ile ve bizzat huzurunuzda arz edilecektir. 

Yüce Senatoya Hükümet adına saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Kocaeli üyesi Sayın 
ismen'in bir yazısı vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığına 

Gündem dışı söz istemi konusunda usule 
dair tutumunuz üzerinde söz istiyorum. Saygı-
laramla. 

Kocaeli 
Hikmet ismen 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim. Gündem 
dışı söz talepleri konusunda Riyasetin bir tu
tumu mevzuuibaJhsolmanuştır. Yüce Senatonun 
kararı ile teklifler bir usule bağlanmıştır. Bu 
itibarla üzerinde görüşülmeye değer bir takrir 
olarak telâkki etmiyorum. Söz veremiyeceğim 
efendim. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan ben ısrar ediyorum. Tüzük dışı ha
reket ediyorsunuz. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA İSUNUŞLARI 

1. — Tabiî Üye Suphi Gilrsoytrak'm; Prof. 
Tunaya, Altsoy, Savcı, Soysal ve Talaş'm göz al
tıyla alınmaları hakkında Hükümetin izahat 
vermesini istiyen önergesi 

BAŞKAN — Sayın Suphi Gürsoytrak'm bir 
takriri var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
İçtüzüğün 131 nci maddesi gereğince, Hü

kümeti 17 - 18 Mayıs 1971 gecesi Prof. Tunaya, 

Prof. Aksoy, Prof. Savcı, Prof. Soysal, Prof. 
Talaş'm tevkifleri hakkında izahat vermeye 
davet ediyorum. Gereğini rica ederim. Saygı
larımla. 

Tabiî tîye 
Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Şimdi, bu takrir muvacehe
sinde 131 nci maddeyi Yüce Senatonun ıttılaına 
sunuyorum. 
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«•Madde 131. — Cumhuriyet Senatosu üye
leri Hükümeti iç ve dış durum, hakkında açık
lama yapmaya davet eden önergeler verebilir
ler. Hükümetin açıklamasından sonra, önerge 
sahiplerinden birisine ve grup sözcülerine söz 
verilir.» 

Sayın Gürisoytrak'n önemesini okuttum, 
arz ettim. Hükümet açıklama yaptığı takdirde, 
onu takiben gereğini yapacağım. 

2. — Gaziantep Üyesi İbrahim Tevfik Kut
lardın; sağlık durumu sebebiyle, Diyanet İsleri 
eski Başkan yardımcısı Yaşar Tunagür hakkın
da kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğından istifası. 

1. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesinin 
gecekondu önleme bölgesi inşaatına dair ku
ndan Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — içel iline bağlı Gülnar ilçe Be
lediyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair kurulan araştırına komisyonu üyeleri se
çimini yapacağız. 

Partilerin göstermiş olduğu adayları okutu
yorum. : 

içel iline bağlı Gülnar Belediyesinin Ge
cekondu önleme bölgesi inşaatına dair Komis
yon üyeleri : 11 

Adalet Partisi : 5 
1. Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyon Karahi-

sar) 
2. Abbas Oilara (Gümıüşane) 
3. Ömer Ucuzal (Eskişehir) 
4. Mehmöt Varışlı (Konya) 
5. Hamdi özer (Malatya) 
Cumihuriyet Halk Partisi 2 ' : 
1 — Mııslihiddin Yılmaz Mete (Adana), 
2 — Sadık Artuıkmaç (Yozgat). 
Millî Güven Partisi 1 : 
Halil özmen (Kırşehir). 
Millî Birlik Grupu; Tabiî Üye; Sami Küçük. 
Bağımsızlar... Yok. 
Emsali vardır, işari oyla konuyu halle ça

lışacağız. 

Adalet Partisinden Kâzım Karaağaçlıoğlu... 
KaJbul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık Divanının 
Genel Kurula sunuşları var, okutuyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Diyanet işleri eski Başkan Yardımcısı Ya

şar Tunagür hakkında yapmakta olduğumuz 
Senato Araştırması Komisyon Başkanlığından 
sağlık durumum itibariyle istifa ettiğimi say
gılarımla arz ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Gaziantep 

Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

Adalet Partisinden Albbas Cilâra... Kabul 
edenler... Etmiyenlor... Kabul edilmiş tir. 

Adalet Partisinden Ömer Ucuzal... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Partisinden Mehmet Varışlı... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Partisinden Hamdi Özer... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisinden M. Yılmaz 
Mete... Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Halik Partisinden Sadık Artuk-
maç... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Güven Partisinden Halil özmen... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Grupundan, Tabiî Üye Sami' 
Küçük... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bağımsızlar için de iki üye seçmemiz gere
kiyor. Henüz bir aday teklif edilmemiştir. Var 
mı efendim? Varsa oylıyalım. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Kasım Gü-
leık, efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, kabul etmiyorum. Zira... 

BAŞKAN — Kabul etmiyorlar efendim. Az
mi Erdoğan, başka var mı efendim? («Mansur 
Ulusoy» sesleri) 

MASUR ULUSOY (Ankara) — Sayın Baş
kan, üç komisyonda görevliyim. 

6. — SEÇİMLER 

A) ARAŞTIRMA KOMİSYONUNA ÜYE SECİMİ 
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BAŞKAN — Başka komisyonda görevlisi

niz. («Hüseyin Kalpaklııoğlu» sesleri) Sayın 
Kalıp akboğlu. 

Sayın Azmi Erdoğan... Kabul buyuranlar... 
Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iSaym Kalpalkkfoğlu... Kabul edenler... Etmi-

2. — Başkanlık Divanında münhal bulunan 
iki kâtipliğe üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık Divanında 
münhal bulunan iki kâtipliğe üye seçimi ko
nusu var. Henüz grupu olmıyan üyelere tah
sis edilen, kontenjanında bulunan bu üyelik
ler için bir teklif yok. («Azmi Erdoğan» ses
leri) 

Efendim, sepeti kürsüye koyup, ad okumak 
suretiyle oy kullanacağız. 

Azmi Erdoğan, Kudret Bayhan, Adil Ün
lü, Zerin Tüzün aday olarak gösterilmişlerdir. 

Ad okumak suretiyle oylar toplanacaktır. 
Kâğıtlar dağıtılsın. 

Tasnif Heyetini de teşkil edelim. Sayın 
Sırrı Turanlı... Buradalar. Sayın Muisıa Kâzım 
Karaağaçlıoğlu buradalar mı efendim? Yok. 
Nıahit Altan Bey... Buradalar. M. Yılmaz Me
te, buradalar mı efendim? Yoklar. Kadri 
Kaplan?. Yok. Safa Yalçuk?.. Yok. Talip Öz-
dolay?.. Yok. Emanullah Çelebi?.. Yok. Fahri 
Özdilek?.. Buradalar. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
Selâhattin Acar'dan başlayarak, ad okun

mak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti Sayın Turanlı, 
Sayın Altan ve Sayın Özdilek'ten teşekkül edi
yordu. 

18 . 5 . 1971 O : 1 
yenler... Kabul edilmiştir. («Kalpaklıoğlu ba
ğımsız değil» sesleri) 

Efendim, bağımsızdan kasdımız, burada 
tashihe de imkân verdiniz, ıteşekkür ederim, 
g'rupu olmıyan arkadaşlarımızı kaydediyoruz. 

Oyunu kullanmıyan sayın tiye var mı? Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya 69 sayın 
üye iştirak etmiştir. 69 sayın üyenin iştirak et
miş olması karar nisabının bulunmadığı kuş
kusunu uyandırırsa da, bugün birleşimde ekse
riyetimizin olduğu kanaatindeyim; arkadaşla
rımızın bir kısmı oy kullanmamış olabilirler. 
Yoklama yapıp, neticesini ona göre tâyin ede
ceğim. 

Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Seçim tutamağını zabıtlara ge

çirmek üzere okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık Divanında münhal iki Kâtip üye

lik için yapılan seçime 69 üyenin katıldığı ve 
bu mevcut salt çoğunluğu temin etmediği cihet
le tasnife gidilmemiştir. 

A;*z olunur. 
Adıyaman Çanakkaite 

Sırrı Turanlı Nahit Altan 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Sal't çoğunluğun bulunmadığı 
yapılan yoklama ile de denetlenmiştir. Bu iti
barla Birleşimi 20 Mayıs 1971 Perşembe gün d 
saat 15.00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,53 

B) BAŞKANLIK DİVANI KATİPLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ 
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" A- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
iseçimi. 

2. — ©aşkanlık Divanında münhal bulunan 
iki kâtipliğe üye seçimi, 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürtkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gölirler Kanununun bâzn 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/554), 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair Adalet Balkanından söz
lü sorusu (6/527)' 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip! Mirkelâmoğlu'nun, margarin endüstrisine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ide İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalarmda vukubulan kolera hasta
lığına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/36)1 

3. — Cumhuriyeti Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukulbulan boykot, işgal ve diğer hadi-. 
seftere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
• (10/36)-

4. — Cumihuriyeit Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ba-t 
refceljleri doğuran hususlara dair Senato araş-
'tırması istiyen önergesi (10/40) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomi/k ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
istiyens önergesi (10/42 )ı 

6. — Cumh-uriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen öner
gesi (.10/43)' 

X 7. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 
28 . 2 . 1971 günlü ve 1376 sayılı 1971 yılı Büt
çe Kanununda 'değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/511; Cumhuriyet Sena
tosu 2/314) (>S. Sayısı : 1567) (Dağıtma tarihi: 
10 . 5 . 1971) 

X 8. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil-ı 
let Meclisi 2/517; Cumhuriyet Senatosu 2/315) 
(S. Sayısı : 1568) (Dağıtma tarihi : 11.5.1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Üstü Onbaşıya fiilen taarruzdan hü
kümlü 1946 doğumlu Mehunetoğlu Şerife'den 
doğma Halil Çelik hakkında özel af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
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ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/312; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1213) (S. Sayısı : 
1564) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1971) 

2. — Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
ölüme sebebiyet vermekten hükümlü 1947 do
ğumlu Hüseyinoğlu Gülsüm'den doğma Öğret
men Nuri Vural hakkında özel Af kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/327; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1210) (S. Sayısı : 
1566) (Dağıtma tarihi : 4 , 5 . 1971) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum zabıtası •kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu içişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları ra-< 
poriarı (Millet Meclisi 1/78; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1214) (S. Sayısı : 1570) (Dağıtma tari
hi : 14 . 5 . 1971 
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