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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Fahri Ko-
rutürk, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle 
Türk denizciliğinin durumu hakkında gündem 
dışı demeçte bulundu. 

Afyon Karahisar Üyesi Ahmet Karayiğit'-
in, haşhaş ekiminin yasaklanmasından dolayı 
zarara uğrayan üretici ve yağ imalâtçıları 
için tedbir alınmasına dair gündem -dışı de
mecine Tarım Bakanı iiyas Karaöz cevap ver
di. 

İzmir Üyesi Mümin Kırlı, 15 Mayıs 1919'da 
izmir'e çıkan Yunan ordularına karşı ilk kur
şunu atan Gazeteci Hasan Tahsin adma yapı
lacak anıta Parlâmento üyelerinin de katkıda 
buIlınmalarını temenni eden gündem dışı bir 
demeçte bulundu. 

Orman Bakanı Selâhattin İnal da, Zon
guldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, geçen 
Birleşimde, orman ürünlerinin satışı konusun
da yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya ce
vap veren bir demeçte bulundu. 

Vazife iîe yurt, dışına giden Maliye Ba
kan* Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Bakanı Zey-
yat Baykara'nm vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi ile 

Cumhurbaşkanlığınca seçilen üyelerden Ci
hat Alpan, Sabahattin Özbek, Naim Talû ve 
Halil Tunç'un Kontenjan Grubuna dâhil ol
duklarına dair Kontenjan Grubu, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu görev 
kademelerinde açık bulunan üyeliklere yapı
lan seçim hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanlıklarının tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi ve 

Hastalığı sebebiyle 2 aydan fazla izin alan 
izmir Üyesi Nazif Çağatay ile 

Tabiî Üye Vehbi Ersü'nün ödeneklerinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere gös
terilen adaylar seçildiler. 

Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında Af kanunu tasarısının birinci maddesi 
tekrar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın Birleşim sonunda açıklanan sonucuna göre 
çoğunluğun sağlanamadığı oylamanın tekrarla
nacağı bildirildi. 

1472 sayılı özel Yüksek okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
Resmî Yüksek Okullar hakkındaki Kanunun 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3 ncü 
maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanım ta
sarısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
olundu, kanunlaştığı bildirildi. 

1972 yık Bütçe Kanununa bağlı (A 1) ve 
(A 3) işaretli ve, 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-
landa kanun tasarıları öncelikle görüşülerek 
maddeleri kabul olundu ve tümleri açık oya su
nuldu ; oyların ayrımının Birleşim sonunda açık
lanan sonuçlarına göre kabul edildikleri bildi
rildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi görüşülerek kabul olundu, gereğinin 
yapılacağı bildirildi, 
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6 5 numaralı sözlü soru önergesi, soru sahi
binin talebi üzerine geri verildi. 

6 12 numaralı sözlü soru, soru sahibinin ta
lebi üzerine yazılı soruya çevrildi. 

6,566, 6 580, 6 567, 6 2, 6/8, 6/9 ve 6 11 
numaralı sorular önerge sahipleri ve ilgili ba
kanların ; 

6/575, 6 580, 6/10, 6 14 ve 6 15 numaralı 
sözlü sorular ela ileili bakanların G-enel Kurul

da hazır bulunmamaları nedeni ile gelecek bir
leşime bırakıldı. 

28 . 9 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,43'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ifayri Mumeuoğlu Bahrine Vçoh 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Selâhaddin Babüroğhfnun, inşaat mevsiminin 

uzatılmasına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiş tir. (7 68) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

'J'atart 

1. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi : 1/103; Cumhuriyet Senatosu : 1/108) 

(Sosyal işler ve Anayasa ve Adalet komisyon
larına) (Müddet : 10'ar gün) 

Rcpor 
2. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında ku

rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 
27 . 9 . 1972) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumeuoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — Yüce Senatonun 37 nci Birle- simini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Komisyondaki arkadaşlarımız
la birlikte çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyorum. 

— 167 
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IV. - - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'tnf canlı hay
van, ihracatının serbest bırakılması gerektiğine 
dair gündem dışı demeci ve Ticaret Baham 
Naim Talû'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın iki üyenin gündem dışı 
konuşma istekleri var, yerine getiriyorum. 

Sayın Sırrı Atalay, canlı hayvan ihracatının 
serbest bırakılmasının zorunlu bir hale geldi
ğinin nedenlerini belirtmek üzere gündem dışı 
kısa bir konuşma talebetmişlerdir. 

Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri; 
Bir müddetten beri canlı hayvan ihracatı 

bir karar ile durdurulmuş bulunmaktadır. Can
lı hayvan ihracatı ve Türkiye'nin fiyat politi
kası könulariyle Ticaret Bakanlığı ilgilidir. 
Şüphesiz ki, gündem dışı konuşmanın muhatabı 
olan Sayın Ticaret Bakanı da, iyi bir tesadüf, 
buradadır. 

Konuya geçmeden önce şunu ifade edeyim 
ki, üslûbumu beğense de beğenmese de, ben mil
lete aidolan bu kürsüden özgür düşüncelerimi 
rahatlıkla ifade edeceğim. Bunu niçin söyledi
ğimi herhalde herkesten eok kendileri anlaya
caklardır. 

Demin de ifade ettiğim gibi, canlı hayvan 
ihracatı bir müddetten beri durdurulmuş bu
lunmaktadır. Zannedilir ki, Türkiye'de canlı 
hayvan ihracatı durdurulurca, tüketim merkez
lerinde et fiyatları kontrol altına alınabilir ve
ya et fiyatlarının dalgalanması yani fiyat ha
reketlerindeki düşme ve yükselme ihracatla il
gilidir; bu sebeple Ticaret Bakanlığı canlı hay
van ihracatını yasaklarsa veya satış serbesti
sini önlerse Türkiye'de et fiyatları artmaz. Bu 
düşünce, ne ekonomiktir ve ne de gerçeklere 
uygundur. 

Et üzerine narh konulduğunda et fiyatla
rının yükselmeyeceği •sanılmıştı. Ekonomi ku
rallarına uygun olmayan tedbirler uygulandı
ğında; et üzerine narh konulduğu müddetçe, et 
fiyatlarındaki dalgalanmanın da devam ettiği 
bir yıl içerisinde görüldü. Ne zaman ki, eko
nomik kurallara uygun bir düşünce çizgisine ge
linebildi ihracat serbest bırakıldı; Türkiye'nin 
her yerinde et fiyatlarında bir durgunluk ol-

(JtEZEL KUEüLA SUNÜŞLAEÎ 
du. Bunu şunun için ifade ediyorum; tüketici 
ve üretici arasındaki âdil münasebetlerin kurul
masında gerçeklere dayanmayan, ekonomik ol
mayan idarî tedbirler alınırsa, bu tedbirler ge
çici olur. 

Şimdi, yerli hayvan ihracatı, özellikle bü
yük baş hayvan ihracatı için getirilen yasak 
sebebiyle, geçimi münhasıran hayvancılığa bağ
lı olan bölgelerimizde canlı hayvan fiyatları sü
ratle düşmekte, halk bunun ıstırabını çekmek
tedir. Bugün Türkiye'de, hiçbir tarım ürünü
nün fiyatı düşmezken, canlı hayvan fiyatları 
süratle düşmektedir. 

Sosyal bir devletin g'örevi, bu fiyatlar ara
sındaki münasebeti kurmak, ihracatı serbest 
bırakmak veya geçimi münhasıran hayvancılığa 
bağlı olan çiftçi ailelerinin bundan mütevellit 
zararlarını önleyebilmektir. Bir taraftan Anka
ra, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki mutlu azın
lığın ucuz fiyata et yemesi nazariyesine daya
narak canlı hayvan ihracatı üzerinde yasakları 
devam ettirilirken öte yandan bu fiyat hare
ketlerinin düşüklüğü karşısında geçimi münha
sıran hayvancılıkla sağianam geniş çiftçi aile
leri zarar ile karşı karşıya bırakılmaktadır. 

«Biz ne yapalım; ihracatı serbest bırakırsak 
fiyatlar yükselir» deniyor. Ben, fiyatlarda yük
selme olmaz diyorum. Türkiye'de canlı hayvan 
ihracatını serbest bırakın, et fiyatları yiikscl-
meyeeektir. Çünkü, et fiyatlarının yükselmesin
de er em? i rol oynayan komisyoncudur, tüccar
dır, yani masrafı ve emeği olmayan vurguncu 
aracılardır. Kazanç, değişmesini istediğimiz dü
zen içerisinde göze batan bu aracıların olacak
tır. Aracılar olmayınca, ne tüketici, ne üretici, 
et fiyatlarının yükselme veya a-çalmacı ile kar
şı karşıya gelecektir. Hayvan ihracatını yasak
lamadan büyük zarar gerecekler; az toprağa sa
hip, hayvancılıkla geçinen çiftçi aileleridir. 
Tüketici bundan hiç bir fayda görmeyecektir, 
Çünkü, et fiyatları Türkiye'de tek basma yük
selip, alçalamaz. Evvelâ bunu bilmek gerekir. 
Türkiye'de bir gün et fiyatları yükselirse bu
nun sebebi; canlı hayvan ihracatııım serbest 
bırakılması olmayacaktır. Yem ve diğer bütün 
gıda maddelerinin fiyatları yükselecektir. Et 
fiyatlarını bir seviyede tutacaksınız.,. Tutamaz-

58 — 16 
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smız. Etin fiyatı da yükselecektir, ama canlı 
hayvan ihracını yasaklayacağım, et fiyatlarını 
tutacağım demek ekonomik değildir; bu, akim 
almayacağı bir şeydir. 

Sayın Ticaret Bakanından özellikle rica ede
ceğim; üslubumu beğensin veya beğenmesin, 
özgür düşüncemi ister beğensin, ister beğenme
sin; bugün bu, milyonlarca insanın kaderi ile 
ilgili bir konudur. Bu konu ihtimaller üzerine 
ds inşa edilemez ve ettirilemez. 

Canlı hayvan fiyatları Doğu Anadolu'da sü
ratle düşmektedir. Hayvan sahipleri zarar et
mekte ve perişan bir durum içindedirler. Canlı 
hayvan ihracatının serbest bırakılmasından mü
tevellit çekilecek ıstıraplar bugünkü Hüküme
tin omuzlarında olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Talû, 

buyurunuz efendim. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cum

hurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Sayın Atalay, canlı hayvan ihracatı ile ilgili 
mütalâalarını ser delmeye başlarken, bir hususa 
temas buyurdular. Dediler ki, «Benim üslubu
mu beğenseler de, beğenmeler de ben mütalâa
larımı istediğim şekilde söyleyeceğim» Bunun 
aksini söyleyen kimse olabileceğini zannetmi
yorum. Yalnız şu kadarını ifade etmek isterim 
ki, sizler de bilirsiniz, Bakanlık vazifesine baş
ladığım samandan, itibaren gerek Senatoda, ge
rek Mecliste müteaddit konuşma1?,!' yaptım ve 
bu konuşmaları yapmamın sebebi; muayyen 
mevzularda milletvekilleri ve senatörlerin Hü
kümete tevcih etmiş oldukları birtakım sualler 
ve zaman zaman ienkidlerdi. Bunların bir kısmı 
da zaman zaman gayet sert olmuştur, Ama zan
nediyorum ki, bütün bu konuşmalarım içinde 
hiç bir zaman ne bir şahsa karşı aşırı 'bir lâf 
söyledim, ne bu Meclislerin yüceliğine aykırı 
bir harekette bulundum ve ne de kabul edilme
yecek bir kelime kullandım. Zannediyorum ki, 
benim bu tutumumla tenkidçi arkadaşlarımızın 
tutumları arasında bâzı zamanlar farklar mey
dana gelmiştir. Biz bunlardan hiç bir zaman 
alınmadık, sadece onlar tenkit edecek, biz cevap 
vereceğiz. Bütün bu meseleler arasında bir kere 
«'Sizin üslûbunuzla cevap veremem.» dediğim 
zaman, bundan kıyamet koptu ve bizim 9 aydan 
beri biç bir şekilde kimseye dokun mamamıza 

karşılık, belki de sizlerin de tasvip etmeyeceği
nizden emin olduğum birtakım kelimeler sarf 
edilmiş bulundu. 

Burada şunu da bilmek isterim ki; gayet ta
biîdir herkesin üslubu biraz değişik olur, benim 
bunu söylememden bu kadar büyük infiale ka
pılmanın sebebi acaba nedir? Üsluplarında ha
kikaten beğenilmeyecek bir taraf mı varmış ki, 
bu kadar bumdan müteessir oluyorlar? Ümit 
ederim ki, Sayın Atalay da bu mütalâalarımı 
kabul edeceklerdir. 

Simdi es asa gelince; esas et meselesidir. Et 
meselesi, biliyorsunuz memleketin hakikaten 
fevkalâde mühim meselelerinden biridir. 

Sayın Atalay diyor ki, «Niçin ihraç etmiyor
sunuz büyük baş hayvanları?» Bu suali başka
ları da şu şekilde ortaya atabilirdi; niçin et ih
racına devam ediyorsunuz da, memleketin mil
yonlarca müstehlik kitlesini et alamaz hale ge
tiriyorsunuz? Zannediyorum ki, aynı derecede 
kuvvetli olurlardı. Sanırım meseleyi ekonomik 
olarak düşünmekte, kendilerinim de ifade bu
yurdukları gibi, büyük faydalar vardır. 

Biz, her hadisenin ekonomik şekilde halle-
dilme&ine ve serbest ekonominin mümkün ol
duğu her yerde işlemesine taraftarız ve buna 
müteallik tedbirleri de almaktayız. Bu sebeple
dir ki, narha taraftar olmadığımızı daha evvel 
işaret etmiştik. Bu sebepledir ki, narhı kaldır
dık ve serbest piyasa nizamının işlemesine im 
kân verdik. Ama kabul etmek lâzımdır ki, bir 
memlekette bir malın darlığı başjgösterdiği za
man, sırf muayyen bir zümrenin geçim sıkıntısı 
vardır, mütalâasıyle ihracata devam ederseniz, 
zannediyorum bu takdirde olacak şey, ıstırabı 
daha fazla büyütmektir. Bu, bir denge mesele
sidir. Zaten ekonominin güç taraflarından biri 
de budur; bu dengeyi bulabilmek meselesidir. 
Bu bakımdan biz şöyle düşündük, Hükümette 
de meseleyi görüştük ve şu karara vardık : 
Şimdiki halde büyükbaş hayvan ihracatını dur
duralım. Çünkü, memlekette büyükbaş hayvan 
adedi azalmaktadır. Bu bakımdan büyükbaş 
hayvan adedi azalırken, 'diğer taraftan da ihra
cata yöneleceksiniz; bu takdirde büyük bir ih
timaldir ki, ekonomik kaide gayet tabiî İşleye
cek ve et fiyatlarında büyük artma olacaktır. 
Ama zannediyorum ki, gene kabul buyurursu-
sunuz, - bu memlekette herkes istiyor gayet 
tabiî ama - ihracatı artırmak için büyük bir gay-

— 169 — 
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ret içindeyiz, her türlü tedbiri almaya çalışıyo
ruz ve bunda oldukça da muvaffak olduk. Ne
ticeleri de daha evvel ifade etmiştim, biliyorsu
nuz. Fakat ihracatı bu kadar artırmak isteme
mize rağmen, zaman zaman darlık hissedilen 
mallarda ihracattan kaçınmanın zaruretleri 
vardır. Ancak, bu devamlı değildir. NiteMm ko
yun ve keçi ihracatına az miktarlarda olmak 
şartıyle lisansı almışızdır, lisansları zaman za
man vermek suretiyle devam ediyoruz. 'Çünkü, 
karşımızda, sizin de işaret buyurduğunuz gibi, 
bir kaçakçılık meselesi vardır. Çok rijit tedbir 
aldığınız takdirde, senelerce görülmüştür bu, ka
çağa gider et ve bu suretle gene istenilen netice 
elde edilmez. O bakımdan bizim görüşümüz bu
nu muvazeneli bir şekilde yapmak suretiyle, 
et fiyatlarını mümkün olduğu kadar müstakar 
bir halde tutabilmek, halkın ihtiyacını karşıla
yabilmek, bir taraftan da ihracat imkânlarını 
ortadan kaldırmamak ve bu suretle müstahsili 
de himaye etmektir. 

Zamanı gelince gerekli tedbirleri almakta
yım. Ümidederim ki, Sayın Atalay bu izahatım
la tatmin edilmiş olsun. 

Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım (Alkış
lar) 

2. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligü'in, 
öğret))} nelerin intibaklanndaki aksaklıkların 
düzeliihnesine dair gündem dışı demeci ve Başba-
li'in Fer id 3[elcn'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, «Bu
güne kadar halledilmeyen, öğretmenlerin inti
bakları hakkında kısa olmak üzere gündem dışı 
konuşmama müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim.» buyuruyorsunuz. 

Genel görüşme açılması Salı günkü Toplan
tıda kararagir oldu. Bu mevzua girmemek şar
tıyîe buyurunuz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Tabiî 
efendim. 

BAŞKAN — Buyrun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar; 
Huzurunuzu öğretmen ailesinin öğretim yılı 

baslarken huzurlu olmadığı için, yani huzuru 
yerine getirilmediği için işgal etmek mecburi
yetinde kaldım. 

Gönlümüz isterdi ki, 1972 -1973 öğretim yılı
na girerken öğretmen ailesinin huzuru temin 

edilsin. Öğretmen ailesinde huzur olmadığı 
müddetçe, onlara tevdi ettiğimiz çocuklarımı
zın iyi bir şekilde yetiştirileceğinden ümidimiz 
olmaması lâzımdır. Önce öğretmen ailesinin hu
zuru şarttır. Aradan tam bir sene geçti, hâlâ öğ
retmen ailesinin huzuru temin edilemedi. Cid
den öğretmen odalarında arkadaşlarımızın hu
zursuzlukları dolayısıyle konuştuklarına kulak 
verilse, bundan Hükümet mensubu arkadaşla
rımızın da müteessir olmasına imkân ve ihti
mâl yoktur. 

Şunu hemen ilâve edeyim ki; Millî Eğitim 
Bakanlığı vazifesini yapmıştır; öğretmen aile
sinin intibak noksanlıklarını ilgili mercilere 
bildirmiştir. Betâhsis Hükümete de getirmiştir 
ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Daire
sine de bildirmiştir; bugüne kadar halledileme
miştir. Cidden üzücü bir meseledir. 

Bir yıldan beri öğretmen ailesi tabiî hakla
rım alamamaktadır. Anayasa Mahkemesine mü
racaat edilmiş; 657 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin (d) fıkrası kaldırılmış ve böylece 
müktesep haklara dokunulamayacağı belirtilmiş 
olmasına rağmen, hâlâ ilgili bakarJıkta harekete 
geçilmemiştir. Nedense bu olmuyor. 

İki büyük Devlet kadrosundan ikincisinin, 
irfan ordusu olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu 
irfan ordusunun söylentileri hakikaten millî 
güçlerimizi yıpratmaktadır ve kendilerine rast
ladığımız zaman, bize söyledikleri zorumuza gi
diyor, zor geliyor. «Parlâmento kendi mesele
lerini hallediyor da, bir öğretmen ailesinin me
selelerini hâlâ halledemedi.» sözleri yüzümüze 
karşı söyleniyor. Bir maarif ınonsubu olarak 
bunları defalarca aktardığımız halde, nedense 
bu öğretmen ailesinin huzuru temin edilememiş 
ve haklan verilmemiştir. 

İlköğretim de dâhil olmak üzere, orta ve 
teknik öğretim mensupları mustariptir. Emin 
olunum, teknik öğretime imkân verelim, çocuk
larımızı oraya kaydıralım, teknik öğretimi değiş
tirelim derken, bu. arkadaşlarımızın yan ödeme
lerinin verilmemesi ve intibaklarının da yapıl
mamış olması dolayısıyle, teknik öğretimin en 
kıymetli elemanları özel sektöre geçiyor. Bugün 
teknik eğretim, öğretmen sıkıntısı bakımından 
er. had safhaya gelmiştir ve bu yetişmiş kıymet
li elemanların Millî Eğitim Bakanlığından ayrıl
mam hakikaten üzücüdür. Dirayetli, tecrübeli ve 
Maliye Bakanlığında da iyi örnek vermiş olan 
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Sayın Başbakan Melen Hükümetinin ve mensup
larının bunu. halletmesini gönlüm çok' arzu eder
di. 

Eski kanuna göre 40 lira müktesep hakkı 
olan biı öğretmen üst dereceden 70 lira alıyor
du; şimdi intibakı 40a göre yapılmış ve bu öğ
retmen ailesi 6 yıldan beri terfi edemiyor, ol
duğu. yerde sayıyor. Yeni giren bir öğretmenle, 
15 yıllık öğretmenin arasında hemen hemen hiç
bir farklılık yok. Nihat Erim Hükümeti zama
nındı'. karornanıeleı çıkmış, Maliye Bakanlığı 
buna ters düşmüş; fakat Maliye Bakanlığının 
dediği olmamış; Anayasa Mahkomesi bunu bo
zarak Millî Eğitim Bakanlığına hak vermiş ol
duğu halde, kararnameler tatbik: edilmediğinden 
bu öğretmen ailesi tekrar terfi müddeti gelme
sine rağmen terfi edememiştir, Bu cok acıklı 
bir şeydir arkadaşlar. Bu öğretmen ailesinden 
vazife isterken, bunların haklı? verilmediği tak
dirde, öğrencilerinin karşısına nasıl huzurlu çı
kacaklar da derslerini verebilecekler? Nitekim 
bunu yapamıyorlar, istirham ederim, öğretmen 
ailesinden vazife isterken, sür ati e intibaklarının 
yapılması ve tabiî, haklarının verilmesi lâzımdır. 
Kanun hükmünü verine getirmek mecburiyeti 
vardır. Anayasa Mahkemesi bunu iptal ettiğine 
gere. Hükümet bunun başka yerine bir başka 
madde ekleyemez. Anayasa Mahkemesi bunla
rın tabiî haklarını, müktesep haklarını kabul 
ediyor; fakat Hükümet bugüne kadar öğretmen 
ailesinin müktesep haklarım vermiyor. 

Hele ders ücretleri yan ödemeler konusu bir 
faciadır. Bir müdüre 2 bin, 3 tin talebe veri
yorsunuz; fakat karşılığında hiçbir şey vermi
yorsunuz. Şimdiki halde Hükümet, öğretmen 
ailesinin 18 saatlik ders müddetini 24 saate çı
karmak suretiyle yeni bir külfet de yüklediği 
halde, buna karşılık, bu fedakârlığı yapan öğret
menlerin intibak isleri düzeltilmemeli midir? 
Bunlar yapılabilecek şeylerdir. Eğer Maliye 
Bakanlığının bütçesi kâfi gelmiyorsa, onun mük
tesep hakkı verildikten sonra geriye kalan ma
aşlarını kademeli olarak ödeyebilir. Yeter ki, 
öğretmen ailesinin intibakı yapılsın ve bu in
tibaklarına göre de paralarını alabilsinler. 

Ben istirham ediyorum; Hükümet huzuru 
temin etmekle mükelleftir; kadrosu çok geniş 
olan ve irfan ordusunu teşkil eden öğretmen ai
lesini maddeten tatmin etmek lâzımdır. Emin 

olunuz, başka Devlet memurların.n haklar;. veri
lirken bunların haklan verilmediği için, öğret
men arkadaşlarımızın serzenişleri elbette bizi 
üzüyor, cemiyeti ve milleti de yıpratıyor. Orr.m 
irin öğretmen ailesinin, dersini verdikten sonra 
öğretmenler odasında nısslektaşkvnylc medeni 
meseleleri konuşacağı yerde, bu haksızlıkları di-
lo getirmelerine, söylentilerine Hük un? e timiz in 
biran ence son vermesi lâzımdır. Yîni Maliye 
Bakam ile Devlet Personel Daircoirc ;:a:vn Dev
let Bakanı da (arkadaşlarımız defalarca ikaz et
tiği halde) bu mevzu üzerinde durmadığına gö-
ıc, (Çünkü aradan çok zaman geçmiş bulmu
yor) bilhassa ben Sayın Melen'den istirham edi
yorum, bunun üzerine eğilsinler. 

Tcıkar ediyorum; Milli Eğitim Bakankg1. va
zifesini yapmış, (Ona benim, bir diyeceğim, yok) 
noksanlıklarım bildirmiş, raporunu hn^ırıamış ve 
vermiş. Haklı, olarak bu raporlarda meseleleri
ni, kademelerini belirtmiş; fakat buna mukabil. 
diğer kanat bir türlü harekete geçmemiştiv Sa
mimiyetle ifade ediyorum ki. öğretmen, ailesi hu-

Öğretmenlerin içerisinde noksanlıkları ve İvi-
tü düşünenleri olabilir; onlar cezalarını görsün. 
Ben bir meslek mensubu olarak oğ.etmaıirı <v.-
yet milliyetçi ve Öğrencilerine millî ruhu aşıla
yan insanlar olmasını canı gönülden isterim, ki 
bu arkadaşlarımızın ekserisi de böyledir, rele
rinde kötü düşünenleri olabiliyor, ama bvrıkı . c:ia 
kazanabilmenin yolları haksızlıkları ortadan kal
dırmak, tenvir ve irşad etmekle mümkündür ve 
öyle olmalıdır. Haksızlıklar ortadan kalkmadı
ğı müddetçe sağduyulu, iyiniyetii insanları da 
biz, kötülerin kucağına atmış oluruz. 

Tekrar istirham ediyorum; kr^a bir zaman
da, tedrisat başlamışken bu mesele halledilsin. 
Bu, öğretmen ailesinin tabii hakkıdır ve bu hak
kı. verilmelidir. Bir insanın terfi müddeti gelip 
de C sene beklemesi doğru değildir ve hiçbir 
Devlet idaresinde görülmemiştir, görülmemeli
dir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bunlara 
hak vermiştir. O halde, bu haksızlığın ortadan 
kalkması, kaldırılması lâzımdır. Bunun, hattâ 
gönül, isterdi ki, bu Senato kürsüsünde konuşma 
mevzuu, da olmaması lâzımdı. Çünkü Sayın Baş
kan, «Salı gününden itibaren bu hususta görüş
me açılacaktır.» diyorlar. Buna da lüzum kal
mamalıydı, çünkü bu huzursuzluk büsbütün ya-
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yılacaktır. Bunu Hükümetin yaz tatilinde hal
letmesi lâzımdı. Nitekim Milli Eğitim Bakanlı
ğa. görüşlerini bildirmiştir. Bu görüşün ışığı al
tında, dediğim, gibi Anayasa Mahkemesi de on
lara hak verdiği için, bunu süratle yerine getir
mesini istirham ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başbakan Sayın Ferid Melen, 

buyurunuz efendim. 
BAŞBAKAN FERİD MELEN (Van) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Değerli arkadaşımızın ortaya getirdiği me
sele, cidden hepimizin üzerinde durmamız ve 
bir çözüm yolu bulmamız gereken önemli bir 
meseledir. 

Arkadaşımızın da izah ettiği gibi, Millî Eği
tim Bakanlığınca bir ciddî çalışma neticesinde 
öğretmenlerin intibak işlemlerindeki eksiklikler 
tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesi ara yerde 
bir karar verdiğinden, bunu karara göre inti
bak işlerini yeniden bir düzenleme zarureti ile 
karsı karşıya bulunuyoruz. 

Bu konu sadece öğretmenleri değil, aynı za
manda, bütün Devlet memurlarını ilgilendiren 
bir konudur. Çünkü, intibak hataları, kanım
dan doğan hatalar sadece öğretmenleri değil, 
daha birçok Devlet memurunu da ilgilendiriyor 
ve birçok haksız durumlar da maalesef doğ
muştur. 

Arz ettiğim gibi, tatbikattan çok, kanundan 
doğan bir hatadır; Kanunda bâzı değişiklikler 
yapılmasını gerektiriyor. Bizden evvelki Hü
kümet, bunun için Meclisinize bir Yetki kanunu 
tasarısı getirdi, yetki istedi ve Yetki Kanununa 
göre bunlar düzeltilecek. 

Arkadaşımız haklı olarak; «Şimdiye kadar 
düzeltilmedi» diyorlar. İtiraf edeyim, bugüne 
kadar düzeltemedik. Birkaç gün evvel ilk tek
lifler Balkanlar Kuruluna geldiği zaman bunun 
üzerinde daha bir iki ay çalışmaya ihtiyaç ol dü
ğünü hep birlikte, bakanlar olarak tespit et
tik. Çünkü getirilen tekliflerin sadece birisinde, 
bütün haksızlıkları ortadan kaldırmak için 5 
milyara ihtiyaç var. Biliyorsunuz, Personel 
Kanunu bütçeye (Genel bütçe ve katma bütçe
ler dâhil) 10 milyarbk yük getirdi. Bugün çek
tiğimiz sıkıntıların büyük bir kısmı bu yükü 

Devletin kaldıramamağından doğmaktadır. Beş 
milyar da bu getirecektir. 

Ben şimdi durumumuzu arz ediyorum. Çün
kü Hükümet hakikaten güç durumda. Müstah
sil şikâyetçidir; buğday fiyatlarını, hububat fi
yatlarını, pamuk fiyatlarını istediğimiz seviye
ye çıkarmadık diye. işçi şikâyetçidir; yeni top
lu sözleşmelerde istedikleri zammı özel sektörle 
karşıkarşıyadrrlar, yapıyorlar; ama Devlet sek
töründe % 40, 50, 60, 100 zam istiyorlar. Bunu 
yapamadık, karşılayamadık karşılayamıyoruz. 
ÇünJkü eteonomiyi felâkete götürür, memleketi 
enflâsyona götürür. Bu yapılamaz, hiç bir hü
kümet yapamaz; ama şikâyetçidirler. Bir ölçü
de işçiyi memnun etmek, bir ölçüde müstahsili 
memnun etmek, çiftçiyi memnun etmek bir Hü
kümet için, bilhassa böyle zor şartlar içinde, 
binbir dağdağa ile badire içerisinde bulunan 
binbir badire ile uğraşan, bir hükümet için, el
bette antipatik olma ,istenen bir şey değildir, 
ama antipatik olmaya Hükümet kendisini mec
bur hissetmiştir, işin doğrusunu yapmaya mec
bur olmuştur, ilmin emrettiğini yapmaya mec
bur olmuştur, bütün bunlara karşı mukavemet 
etmeye mecbur olmuştur. Grörüyorsunuz bir ay
dan beri, Hükümetin programını Meclisler ka
bul ettiği halde, gün aşırı, her gün nöbetleşe iki 
veya üç arkadaş çıkmakta, burada bu sebepten 
dolayı Hükümete hücum etmekte, Hükümeti 
tahribetmeye çalışmaktadır. Ama buna g'öğüs 
gereceğiz ve germeye mecburuz. Eğer bu mem
lekete hizmet etmek istiyorsak bunu yapacağız. 

Muhterem arkadaşlar, durumumuzu arz ede
yim. izin verirseniz, şöyle basite irca ederek 
açıklayacağım: 

1972 bütçesini 8 milyar açıkla hazırlatmıştı
nız, öyle kabul buyurmuştunuz. Bu açığı karşı
layacak 5 mjlyarlık vergi çıkacaktı, çıkmadı. 
Şimdi uyguladığımız, elimizdeki bütçe 8 milyar
lık açığı olan bir bütçedir. Hükümet bu bütçe
deki açığı, tasarruf ederek azaltmaya mecbur; 
durum 8 milyar açığa tahammül etmez. Yani, 
yeniden Merkez Bankasında 8 milyarlık para 
basmamız lâzım. Bu bütçeyi tam olarak uygula
mamızı istiyorsanız bu olacak. Bu yapılamaz. 
Bütün gücümüzle tasarruf etmeye çalışıyoruz, 
şuradan buradan kırpıyoruz. Bunun neticesi bir 
hükümet bu duruma gelince, birçok taleplere, 
«hayır» demek mecburiyetinde kalmaktadır, 
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Bu 8 milyarın 5 milyarını belki tasarruflar
la kapatacağız, ama 3 milyar muhakkak açık 
vardır. 

Yan ödemeler kabul ettik. Yan ödetmelerde 
büyük kitleyi memnun edemedik, doğrudur, 
edemiyoruz. Çok mahdut tutmaya mecbur kal
dık. Kanunun emrettiği kimselere, o da miktarı 
biraz hasis davranarak vermeye mecbur olduk. 
Kimse memnun değil, doğrudur; ama yapamaz
sınız. Verdiğimiz bir milyardır, istenen 5 mil
yardı. Bu 5 milyarı, gücünüz yetmez, veremez
siniz. Bir milyarı dahi bütçeye açık olarak ek
liyoruz. Kaynağı yok, karşılığı yok; ama veri
yoruz. 

1 - 2 milyar civarında ek ödeneğe ihtiyacı
mız var. Zarurî, getireceğiz bunu. Bire indir
mek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Aksi hal
de, birçok Devlet hizmetleri duracaktır; yol du
racaktır, baraj duracaktır, şu duracaktır, bu 
duracaktır. 

140 tane toplu sözleşme var. işçilerimiz, ta
leplere bakarsanız, 8 milyar civarında veya 10 
milyar civarında zam istiyorlar. Biz bunu 1 - 2 
milyar civarında tutmak için gayret sarf edi
yoruz. Sabahtan akşama kadar, görüyorsunuz, 
Hükümete karşı herkes mücadele halinde; ama 
ne yapalım, bu 8 milyarı nereden bulup verebi
liriz? 

İntibakların ise, arz ettiğim gibi iki versiyo
nu var. Anayasanın kabul ettiğini, sadece onu 
uygularsak 3 milyar, bütün haksızlıkları gider
meye çalışırsak asgarî 5 milyara ihtiyaç var. 
Bütün bunlar 14 - 15 milyar yapıyor. 

Ayrıca arkadaşlarımız ihraç mallarından şi
kâyetçiler. «Efendim, pamukta dolar 13 lira, 14 
yapın» diyorlar. Belki haklıdırlar. Bir ölçüde 
maliyetleri yükselmiştir, doğrudur; ama yapa
mazsınız, o da 1 - 2 milyar tutmaktadır. 

işte Hükümet bu durumdadır değerli arka
daşlarım. Bu durumda olunca, taleplerde biraz 
insaflı olmak lâzım. Haklı olsanız dahi, bu du

rumu dikkate alarak herkesin bir ölçüde kendi 
kendini kısması ve kendi kendini fedakârlığa 
davet etmesi lâzım. Başka bir çaremiz yoktur. 

Arz ettiğim gibi, bu öğretmen intibakı öğ-
retmsni sevmediğimiz için, öğretmenden mem
nun olmadığımız için değildir. Geç kalmasının 
sebebi bu kadar önemli, ciddî içinden çıkılması 
güç, halledilmesi güç meselelerden doğmakta
dır. 

Yüce Heyetinize bu bilgiyi bu vesile ile arz 
etmeyi vazife saydım. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

3. — Komisyonlarda açıl' bulunan üjjelildcre 
secim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir overişi var: 

«Senato içişleri Komisyonundaki açık üye
liğe Denizli Senatörü Hüseyin Atmaca'nın gru-
bumusca aday gösterildiğini saygılarımla arz 
ederim. 

Grup Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata» 

Sayın Atmacamın içişleri Komisyonuna üye 
olarak seçimini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
di ili. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca, 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonundaki açık üyeliğe Zonguldak Senatö
rü Mehmet Ali Pestilci önerilmektedir. 

Sayın Pestilci'nin üyeliğini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Bütçe ve Plân Komisyonundaki açık üyeli
ğe de, yine Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca 
teklif edilen Manisa Senatörü Doğan Baruteu-
oğlu'nun üyeliğini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 

hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin

ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa "ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec

lisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 130) 
(D 

(1) 130 S. Sayılı basmayazı 17 . 7 . 1972 
tarihli 77 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 173 — 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
kaç birleşimdir oylarınıza sunulan Osmanoğlu, 
1936 doğumlu Ahmet Şen hakkındaki Af Kanu
nu tasarısı yine açık toylarınıza sunuluyor. Be

yaz oy kabulü, kırmızı oy pusulası reddi, 
çekimseri ifade edecektir. 

Oy kutusu lütfen kürsüye konulsun efen
dim. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Sayın Özer?... Yok. 

Gelecek Birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düzeni
ni yok etmek amacını güdenlerin adalete teslimi 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi 
10/45) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Haindi 
Özer'in Demokratik Cumhuriyet düzenini yok 
etmek amacını güdenlerin adalete teslimi hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesine 
geçiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil .. Buradalar. 

Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek Birlesiniz bı
rakılmıştır. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'ın. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5891 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
•ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 
ek) 

BAŞKAN — Karma Komisyonu Başkanı?.. 
Yok. Sözcüsü?.. Yok. Gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

3. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cumhuri
yet Senatosu; 4/80, 4/23) (St. Sayısı 1575'e ek) 

BAŞKAN — Keza, bu maddenin işlemi de 
aynıdır, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

IV . - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Sayın Köker ve Sayın Bakan 
yoklar, gelecek Birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği s ıf atiyi e Senatörlük sıfatının bağdaşıp 
bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ekrem Öz
den'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanı
nın 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 
tarih ve 31 sayılı kararlan 

BAŞKAN — Sayın Turgut Gülez kinlidir, 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

Oylarını kullanmayan üyeler lütfen oylarını 
kullansınlar.. 

Oylarını kullanmayan sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

130 sıra sayılı kanun tasarısı üzerinde yapı
lan açık oylamanın sonucunu arz ediyorum : 

Bu Birleşimde de bu tasarı üzerinde yeter sa
yı elde edilememiştir. 

Gündemimizde başka bir madde kalmamış
tır. 3 Ekim 1972 Salı günü saat 15,O0'te topla
nılmak üzere 87 nci Birleşimi kapatıyorum 
efendim. 

(Kapanma Saati : 15,45) 
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Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında Af Kanunu tasarısının 1 
Oyların Sonucu 

TABÎ1 ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDİN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Cekinserler 

{)• 

183 
53 
36 
16 
1 

128 
2 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Al)bas Cilâra 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Gamlıca 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

nci maddesine verilen 

(Çoğunluk yoktur.) 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tcvctoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SÎVAS 
Âdil Altay 

TUNCELt 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim / 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 

KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

[Çekinser] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

[Oya kahlmıyanlar] 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
YehbiErsü (İ.) 

Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

Hayri Dener 
Özer Dcrbil 
Sait Naci Ergin 
Mehmet İz men 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 

Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
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Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 

(t A.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapan lı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıeah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
(D 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
E di]) Somu n o ğ 1 u 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden (İ.) 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet. Ha zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 

KIRKLARELİ 
Ali Âlkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Ham di özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz (B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aîtuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö, Lûtfi Ho e a oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Forid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
CUMHURBAŞKANIN-
Vehap Güvenç 
Sabahaddin Özbek (B.) 
Naira Talû (B.) 
Halil Tunç 

176 -



C, Senatosu B ; 87 28 . 9 . 1972 O : 1 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 9 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

I I 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet 

Şen hakkında Af kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 17.7.1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 

sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karına Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
I574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili). 

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kuralda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyla Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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