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DUTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN 1 

Başkan; Konya Üyesi Sedat Çumralı'nm ve
fat ettiğini Genel Kurulun bilgisine sundu ve 
üyenin aziz hatırasını taziz için saygı duruşun
da 'bulunuldu. 

Malatya Üyesi Haindi Özer, Yunanistan'ın 
Türkiye'ye karşı gittikçe artan hasmane tutum 
ve davranışına; 

Kars üyesi Sırrı At alay, Türkiye - AET 
Karma Parlâmento Komisyonunun 17 nci Dö
nem toplantısında alman tavsiye kararlarına 
dair gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık'ın; 

Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou' 
nuıı vefatı dolayısiyle yapılacak cenaze töreni
ne katılacak olan; 

Başbakan Bülent Ecevit'e, Devlet Balkanı 
(Mıan Eyüboğiu'nun; 

Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a, 
Devlet Bakanı Süleyman Arif Bmre'nin; 

Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a, 
Devlet Bakanı ismail Hakiki Birler'in; 

Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden Millî 
Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın Paris'te 
yapılacak cenaze töreninde bulunacak heyete 
katılması dolayısiyle Dışişleri Bakanlığına 
Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra' 
nııı vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Yazılı sora 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 

ismail Kutluk'un, Çanakkale Öğretmen Okulun-

Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever'in, De
mokratik Partiden; 

Adıyaman Üyesi Sırrı Turanlı'nm, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu üyeliğinden ç ekildiklerine 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu üyeliğine seçildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu, Başkanlığının, 
komisyonlarının görev bölümüne dair tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Anayasanın G8 nci maddesinin değiştirilme
sine ve halkoyu ile /kabul edilen geçici 11 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa deği
şikliği teklifinin (İS. Sayısı : 352) öncelikle gö-
rüşülmesi onaylanarak, tümü üzerindeki gö
rüşmelerden sonra maddeleri ayrı ayrı açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda mad
delerin kabul olundukları ve teklifin birinci 
müzakeresinin tamamlandığı bildirildi. 

Gündem maddeleriyle ilgili Hükümet yetki
lileri Genel Kurulda 'bulunmadığından; 

11 . 4 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşime saat 17,57'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Necip Mirkelamoğlu Osman Nuri Canpolat 
Kâtip 

C. Bşk. S. Ü. 
Vahap Güvenç 

de cereyan eden hâdiseye dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir 
(7/213) 

SORULAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

(BAŞKAN : BaşkanveKili Necip Mirîralâmoğlu 

KÂTtPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Vahap Güvenç (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 

BAŞKAN — 45 ııei Birleşimi -açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğulmuz yardır, görüş
melere başlıyoruz. 

m . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 25.3.1974 
gün 14 838 sayılı Resmî Gazetede neşredilen teş
vik belgeleriyle ilgili tebliğe dair gündem dı§ı 
demeci. 

BAŞKAN — 25 Mart 1974 gün ve 14 838 sa
yılı Resmî 'Gazetenin ikinci sayfasında neşredi
len teşvik belgeleriyle ilgili tebliğ hakikında, 11 
Nisan 1974 Perşembe günkü Birleşimde gün
dem dışı söz isteyen Sayın Yiğit Köker'in, ko
nuşma arzusunu is'af edeceğiz. 

Buyurun ISayın Yiğit Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çoik muhterem arkadaşlarım; 

Muhalefetteyken başka, iktidar olduktan 
sonra ibaşka türlü Ikonuşanların, sömürü ve ho-
zuJk düzen iddiaları sahiplerinin, Devlet çarkı 
ellerine geçtikten sonra, Devletin 'bütün imkân
larını kendi çıkarları istikametinde nasıl istis
mar ettiklerini ve bakanlık nüfuzunu kötüye 
kullanıp, nasıl nüfuz ticareti ve suiistimali yap
tıklarını, kendimden hiçbir §ey (katmadan, Res
mî Gazetede neşredilen resmî belgelerle ispat 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Elimde 25 Mart 1974 ttarihli ve 14 838 sayılı 
Resmî Gazete var. İkinei sayfasında, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının, Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğünce verilen teşvik belgeleriy
le ilgili (bir listesi var. Bu listenin birinci sıra
sındaki bilgiyi, Yüce 'Senatonun bilgilerine arz 
etmek üzere, müsaade ederseniz Resmî Gazete
den aynen okuyorum: 

«Sıra No. : 1. 
Teşvik Belgesi No. : 337/A 
Yeri ve müracaat sahibi: Tarım sektörü İz

mir (Urla - Bademler Köyü) - Bademler Köyü 
Kalkınma Koop. adına Mahmut Türkmenoğlu. 

Tam Ikapasitede üretilecek mal ve hizmet: 
Turfanda domates ve sebze, yılda 750 ton. 

Üretime geçme yılı : 1975.. 
Toplam yatırım: 33 milyon 580 bin lira. 

'Sabit yatırım: 32 milyon 380 bin lira, 
İşletme sermayesi: 1 milyon 200 bin lira. 
Döviz gereği: 315 bingolar. 

Gümrük muafiyeti: 'Faydalanır. 
Yatırım İndirimi ve Bina İnşaat Vergisi is

tisnasından : Faydalanır. 

Belgenin 'geçerlilik süresi: 12 ay. 
Bu belge 337 numaralı belge yerine kaim ol

mak üzere verilmiştir» eliyor. Resmî Gazete bu
rada, 

İlk nazarda, doğduğu köyde kurucuları ara
sında ıbulunduğu kalkınma kooperatifine bir 
yardım yaptığı intibaını uyandıran iSaym Güm
rük ve Tekel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu' 
nun, müracaatının altında neler saklı olduğunu 
görebilmek için geliniz şimdi de atıf yapılan 
337 sayılı belgeyi hep birlikte 'okuyalım: 

Bahsi geçen 337 sayılı teşvik belgesi, 2 Ağus
tos 1972 tarih ve 14 264 sayılı Resmî Gazetenin 
4 ncü sayfasında neşredilmiştir. Yine Resmî Ga
zeteden okuyorum: 

— 139 — 
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«Sıra No. : 1 
Belge No. : 337 
Yatırını yeri ve müracaat sahibi: Bitkisel 

Üretim Seferhisar İzmir Bademler Köyü Kal
kınma Kooperatifi.» 

İlk belgede Sayın Bakanın ismi mevcut değil. 
«Yatırını konusu: Tanı' kapasitede üretile

cek mal ve hizmet. 
Sera inşası: Turfanda sebze, 750 ton. 
Üretilme geçme yılı 1971 - 1972. 
Yatırım tutarı : 13 526 000. 
Sabit yatırım : 12 776 000. 
İşletme sermayesi : 750 bin. 
Döviz gereği : 58 bin dolar. 
Gümrük muafiyeti : Yok. 

Yatırım İndirimi ve Bina Vergisi muafiyeti : 
Faydalanır. 

Orta vadeli (krediden : Faydalanır. 
Ödemeler dengesine, etkisi : İhracaat 300 

hin dolar. 
Belgenin geçerlilik süresi : 12 ay.» 
Şimdi, belki de Bademler Köyüne ait Kal

kınma Kooperatifine teşvik belgesi 1972 yılm-
de verilmiş, «Bunda, o zaman bakan, hatta mil
letvekili olmayan Sayın Mahmut Türkmenoğ
lu'nun ne ilgisi var?» diyecek arkadaşlarımız 
olabilir; ama 'bu şekilde düşünen değerli arka
daşlarım var ise, iki teşvik «belgesi arasında ya
pacağım mukayeseden sonra hakikati daha ko
laylıkla tespit edebileceklerdir. 

İlk belgede; yani 1972'de alman belgede Sa
yın Türkmenoğlu'nun adı geçmediği halde, 
ikinci belgede, yani Sayın Türkmenoğlu mil
letvekili ve bilâhara Hükümet üyesi olduktan 
sonra alman belgede ismi resmen tescil olun
muştur. 

İkinci farklılık, 337 sayılı belge tarım sek
töründe ve sera inşaasiyle ilgili olduğu halde, 
1974 Martında alman 337/A sayılı belge, tarım 
sektöründen imalât, ve gıda sektörüne kaydı
rılmıştır. 

Keza, 1972 tarihli belgede üretime geçiş 
1971 - 1972 yılları olarak tespit edilmiş olması
na rağmen, 1974'te alman «belge, üretime geçiş 
tarihini 1975 yılı olarak tespit etmektedir. 

Keza, ilk 'belgede yatırım tutarı 13 526 000 
lira iken, ikinci belgede 33 580 000 lira olarak 
tadil edilmiştir. İlk belgede sadece 58 000 do
lardan ibaret olan döviz gereği, ikinci belge ile 

11 . 4 . 1974 0 : 1 

I 315 :000 dolara iblâğ olunmuştur. ilik belgede 
gümrük muafiyeti bulunmadığı halde, 'Sayın 
Türkmenoğlu'nun teşvik belgesine ismi yazılıp, 
kendileri de Gümrük ve 'Tekel Bakanı olduktan 
sonra ikinci !belge ile gümrük muafiyeti tanın
mıştır. 

Keza, ilk belgede yatırımı ihracata yönelte-
I bilmek için, diğer teşvik belgesi verilen teşeb-
I büslerde uygulanan ve her yıl muayyen miktar-
I da ihracat yapılması şartını getiren hüküm; ya-
I ni Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifinin 

1972 yılından itibaren gerçekleştirmek zorunda 
olduğu yılhik 300 000 dolarlık ihracat mee'buri-

I yeti de müdebbir kooperatif başkanı Sayın 
i Türkmenoğlu'nun himmet ve gayreti sonunda 

kaldırılmıştır. Bu suretle de ihracata dönük 
teşebbüs iç piyasaya müteveccih hale getirilmiş
tir. 

I Aslında yürürlük süresi 31 Mart 1973 tari-
I hinde sona eren ve bu tarihten sonra hiçbir hu-
I kukî değeri kalmayan 337 sayılı teşvik belgesi, 
I Sayın Türkmenoğlu'nun tavassut ve delâletleri 
I sonunda bir anda 337/A sayılı teşvik 'belgesi 
I haline gelivermiştir. 
I Değerli arkadaşlarım, benzeri şekilde teşvik 
I belgesi almış ve hu belgenin gereklerinden her-
I hangi birini yerine getirmekte geciken diğer 

müteşebbislere her türlü idarî ve cezaî tedlbir-
I 1er uygulanırken, Cumhuriyet Hükümetinin bir 
I üyesinin adını taşıyan diğer bir teşvik belgesi-
I ne istisnaî muamele yapılarak; bırakınız idarî 
I ve cezaî tedbir uygulamasını, aksine yeni ve teş-
I vik tedbirlerinin en mühimi olan gümrük ıııua-
I fiyetinin uygulanması ve ihracat meciburiyeti-

nin kaldırılmasının altındaki sebehi anlamak 
I mümkün değildir. Hele ;bu Sayın Bakanın fcoo-
I peratif üyeliği yanında, kooperatifin işlerini 
I sabit kâr esasına göre yapan bir müteahhit <ol-
I duğu da hesaha katılırsa, bahsettiğim sebeıbi an-
I lamak hiç de mümkün olamayacaktır. 
I Sayın Bakan, Hükümetin kuruluşunu taki-
I beden günlerde yaptığı bir basın toplantısında 
I Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifine ait 
I ;şleri % 10 saibit kâr esasına göre yaptığını ve 
I alacağının hu şekilde hesaibedilmesi sonunda çok 
I büyük hir mehlâğm ortaya çıkması sonucunda, 
I 5aibit kâr yüzdesinin % 8'e indirilerek tahak-
I kuk eden alacağından 160 000 lirayı koopera-
I tiften tahsil ettiğini, bakiye 400 000 liranın İse 
J kooperatif zimmetinde kaldığını ifade ve be-
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yan «itmişlerdir. Bakanın hu beyanını muhtevi 
21 Şubat 1974 tarihli ıgazete de burada. Sayır 
Bakan, « B e n Ibu kooperatifin işlerini % § sabit 
'kâr 'hesabına göre yapıyorum» diyor. Arkadaş
larımdan isteyenler varsa, zabıtlara tescil için 
Sayın Bakanın bu beyanını da okuyabilirim. 

SAMI TURAN (Kayseri) — Oku bakalım. 
(«Oku» sesleri) 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Okuyayım. 
«Gümrük ve Tekel Bakam Mahmut Türk

menoğlu Ege tütün piyasasının açılışı nedeniy
le dün düzenlediği basın toplantısında Başkanı 
bulunduğu iki kooperatife kredi sağlamasından 
dolayı komisyon aldığını itiraf etmiş, ancak söz 
konusu komisyon 2 milyon lira olmayıp 481 000 
liradır. Bunun 160 000 lirasını tahsil ettim, de
miştir. Bademler Köyü Kalkındırma Koopera
tifinden, milletvekili olmadan ayda 3 bin lira 
(maaş aldığını söyleyen Gümrük ve Tekel Ba
kanı Türkmenoğlu, başkanı bulunduğu iki koo
peratiften aldığı komisyonlar konusunda gaze
temizin sorduğu bir soruya §u ayrıntılı bilgiyi 
vermiştir: 

Kooperatiflere, yaptığım temaslar sonunda, 
7 milyon liralık (bir yatırım sağladım. Yönetim 
kurulları bu uğraşımdan dolayı bana yatırım
lardan % 10 oranında hisse vermeyi kararlaş
tırdı. Ancak, ben :bu miktarı fazla buldum, 
% 8'e indirilmesini teklif ettim. Daha sonra da, 
bana verilmesi, uygun görülen komisyonu, or
taklık hissesi olarak değil de, para olarak alma
yı teklif ettim ve % 8 komisyon miktarı olan 
560 000 liradan vergisi çıktıktan sonra 480 000 
lira kooperatiften alacaklı duruma geçtim.» di
yor. 'Sayın Bakanın ifadesi; 21 Şubat tarihli 
gazetede... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hangi gaze
te ... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bütün ga
zetelerde var, Sayın Özer. Anarsanız, Meclis Ki
taplığın daki 21 Şuibat 1974 tarihli hütün gaze
telerde bu basın toplantısının yazıları mevcut
tur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ha
tip konuşmasme devam etsin. 

Buyurun efendim. 
YİĞİT KÖKER (Devamla) —Değer l i arka

daşlarım, biraz önceki maruzatımdan ve oku
duğum gazete haberinden de kesinlikle anlaşı
lacağına göre, Sayın Bakanın adı geçen koope

ratifin müteahhidi olduğu kesinlikle ortada bu
lunmaktadır. 

Yatırım gecikmesi, yatırım tutaırında>ki 21 
milyon lira civarındaki artışı ve nihayet teşvik 
belgesinin hukukî değerinin kalmaması gibi 
sebepleri bir yana itsek dahi, 'sadece gümrük 
muafiiyetiyle ihracat mecburiyetinin kaldırılma
sı Sayın Türkmenoğlu'nun milletvekilliği sıfa
tı ve işgal ettiği Bakanlık makamının nüfuzu
nu kötüye kullandığının en 'büyük delili ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım; her vesileyle halk ya
rarından, sosyal adaletten, soygun düzeninden 
bahsedip, sırası gelince (kendi menfaati uğruna 
Devlet imkânlarını cömertçe 'seferber etmekten 
çekinmeyenler, yıllar yılı yalan, iftira ve tezvir 
kampanyalarının arkasına sığınıp siyasî hasım
larını yıpratmak gayretinin şampiyonluğunu 
yapanların idare ellerine geçince... 

SIRRI ATALAY (Kare) — Demire!... 
BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, Sa

yın Atalay. Öyle ibir usulümüz yok. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Neler yaptık
larını, daha doğrusu neler yapaibileceklerini siz
lere ve dolayısıyle aziz milletimize duyurmak 
için huzurunuzu işgal ettim. 

Müteahhitliğini yaptığı bir kalkınma koope
ratifinin işlerini ıtakibederek, bu takip esnasın
da milletvekilliği "ve ibilâhara (bakanlık nüfu
zunu (kullanan ve daha sonra gerçekleşecek ya
tırımdan dolayı kendi ifadesiyle % 8 komisyon 
alacak olan tbir Parlâmento üyesi ve hakanın 
bu mukaddes çatılar altında yeri olmadığı ka
naatimi hir kere daha ifade ederken, bu çeşit 
davranışların sahiplerinden bir gün mutlaka 
hesap sorulacağından da emin bulunduğumu 
huzurunuzda ifade etmek istiyorum... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Şüphesiz, şüp
hesiz... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Yüce Par
lamento bu güce sahiptir ve vazifesini mutlaka 
şerefine yakışır şekilde ifa edecektir. 

Bu inançla Yüce Heyetinize derin saygılar 
sunarıim. 

(A. P. sıralarından «âBravo» sesleri, alkış
lar.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Demirel dosya
sında olduğu gîbi. 
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••-BAŞKAN—- Gündeme geçiyoruz efendim. 
2. — Sayın üyelerden tazılarına izm veril

mesine -dair Başkanlık tezkeresi. (3/453) 

(BAŞKAN — Bazı üyelere izin verilmesi hak-
(kmda Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelemıin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 10 . 4 . 1974 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet .Senatosu Tabiî Üyesi 'Sami Kü
çük Hastalığına binaen, 9 . 3 . 1974 tarihinden 
itibaren, (57 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi M. Na
fiz Ergeneli Hastalığına ıbinaen, 1 . 4 . 1974 ta
rihinden itibaren, (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu
ri Âdemoğlu hastalığına hinaen, 25 . 2 . 1974 
tarihinden itibaren, (82 gün) 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

«Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sami Kü
çük, hastalığına (binaen, 9 . 3 . 1974 tarihinden 
itibaren 57 gün» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

«Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi M. Na
fiz Ergeneli, hastalığına binaen, 1 . 4 . 1974 ta
rihinden itibaren 15 gün» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

«Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu
ri Âdemoğlu, hastalığına binaen, 25 . 2 . 1974 
tarihinden itibaren 28 gün» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

o. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'na ödene-

I ğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/454) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyo-
I rum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nu
ri Âdemoğlu'nun tahsisatının verilelbilmesi, İç
tüzüğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun (kararma tbağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tensiplerine arz »olunur. 

I Telkin Arıburun 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın İM. Nuri Âdemoğlu'nun 
tahsisatının verilebilmesi için, Genel Kurulun 
karan gerekmektedir. Oyunuza sunuyorum. Ka
ibul edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 

I 4. — Kuzey Atlantik Assamblesi Türk Gru
bu üyeliklerine bir bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi, Kuzey Atlantik Assamlb-
lesi için bağımsız üye seçimine geçiyoruz. İki 
adayımız var ; Sayın Özer Derlbil, Sayın Saba
hattin Özheik. Seçim gizli oyla yapılacaktır, oy 
kutusu Başkanlık kürsüsüne konacaktır. 

Şimdi, Tasnif Heyetini teşkil edecek üyele
rin tespiti için ad çekiyorum: 

I Sayın Azmi Erdoğan... Burada. 
Sayın Nurettin Akyurt... Burada. 
Sayın Halil özmen... Burada. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlana
rak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendimi.. Yok. Oy verme işlemi bitmiş
tir. 

Tasnif Heyetinden, yerlerini almalarını rica 
I ediyorum efendim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinden gelen tez

kereyi dkutuyorulm efendim, 

Yüksek Başkanlığa 
Kuzey Atlantik Assamfolesine bir bağımsız 

üye seçimi için yapılan oylamaya (74) 
üye katılmış ve çoğunluğun bulunmadığı anla-

| şıklığından tasnife gidilmemiştir. 
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Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üyo 
Diyarbakır Malatya 

Azmi Erdoğan Nurettin Akyurt 
Üye 

Kırşehir 
Halil özmen 

BAŞKAN — Yapılan seçim neticesinde sa
londa gerekli çoğunluğum bulunmadığı anlaşıl
mıştır. 

16 Nisan 1974 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,34 

» e « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 NCÎ BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1974 Perşemlbe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA «SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN* İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK iGEREĞİNOE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
•1. — Cumjhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Oikeçligil'in, Ankara lm,ar Limited Şir
ketine dair iSenato araştırması isteyen önergesi 
'(10/2) 

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

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyeit Senatosu Araştırma Komisyo
nu rapora :(10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) "(Dağıt
ma tarihi : 3 .3 .1973) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi" 
İhsan Topaloğlu ile Istan'bul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözün; yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 

inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
••(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 .2 .1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 .3 . 1974) 

10. — Curoihuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinihesapları hakkında Cum/hu-
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma ta
rihi : 14.3 .1974) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı tami
mi ve bu tamime göre yapılan tayinler hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâm.oğiu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırn^ası isteyen önergesi 
(10/11) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ ıGÖRÜŞMSl YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Anayasanın '68 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve halkoyu ile kabul edilen .geçici 11 
nci maddesinin kaldırılmasına dair Anayasa de
ğişikliği teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/67; 
C. Senatosu : 2/71) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 4 . 1974) (Birinci görüşme tarihi : 
9 .4 .1974) 

B - BİRİKTCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


