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in, dahili huzursuzluklar, aracılık mese
leleri, soygunculuk hadiseleri, millî mefa
hirimizi zedeleyici hareketler ve idarenin 
tarafsızlığının sağlanması konusunda gün
dem dışı demeci. 88:92 

3. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığının, sayın üyelerin yasama do
kunulmazlıklarına ait altı adet dosyanın 
Başbakanlığa iadesine dair tezkeresi. 92:91 

IV. — Görüşülen işler 95 
:1.— 6831 sayılı Orman Kanununun 34 

ncü ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilme
sine ve bir geçici madde eklenmesine dair 

Sayfa 
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hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve gençlik ve Spor 
Bakanı Muslihittin Yılmaz Mete'nin yazılı 
cevabı. (7/216) 97:99 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Çanakkale Ce
zaevine bir müfettiş gönderilmesine dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Şevket Ka
zan *m yazılı cevabı. (7/219) 99-100 
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Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ceva
bı. (7/224) 100:101 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm. bazı gıda nıad-
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delerinde meydana gelen sunî fiyat artış
larına dair soru önergesi ve İçişleri Baka
nı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/230) 101:102 

GECEN (TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata, 
Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım ve 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Halil Tunç' 

un, Devlet Üretme Oiftliklerindeki grev konu
lu gündem dışı demeçlerini Gıda - Tanın ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal cevaplandırdı. 

Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 
Deniz Baykal'a Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Cahit Kayra'nııi; 

Adalet Bakam Şevket Kazan'a Devlet Baka
nı Süleyman Arif Emre'ııin vekillik etmelerinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

•6831 sayılı Orman Kanunun 34 ncü ve Ek 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin önce

lik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, Ta
rım - Orman - Köy İşleri Komjsj'onu raporunun 
müzakere edilmesi kabul olundu ve tümü üze
rindeki görüşmelerden sonra maddelere geçil
mesi onaylanarak 1 ııei maddenin müzakeresi ta
mamlandı. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda 
Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anla
şıldığından; 

6 . ö . 1974 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.41'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zihni Betil Bahriye Üçok 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

SORULAK 

Yazılı Sorular 
1. -— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Bahriye Üçuk'un, İmam Hatip Okullarına da
ir yazılı soru önergesi, Millî Eğitini Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/239) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara, Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, bazı fabrika temsilcile
rinin yaptıkları yolsuzluklara, dair yazılı soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/240) 

Sözlü Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun yurt dışından hibe 
olarak gönderilen arabalara, dair sözlü soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun. Kayseri Merkez İl
çesine bağlı Güneşli Nahiyesinde yapılmakta 
olan Ziraat Okulu inşaatına dair sözlü soru 
önergesi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/40) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Kayseri Uçak Fab
rikasına dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/41) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun, Erciyes dağı Tekir 
yaylasındaki Teleferik tesisine dair sözlü soru 
önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/42) 
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Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Bahılye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunu'i saym üyeleri, 65 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gi5rüş
melere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Üyesi O rol Karaosmanoğlu'nun, 
Manisa'da sağanak halindeki yağmurların tütün 
ve pamuk tarlalarına verdiği zarar ve alınması 
gereken âcil tedbirler konusunda cjündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Saym senatörler, gündem dışı 
konuşma istekleri var, sıra ile arz edeceğim. İl
kini arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçen hafta Pazarı, Pazartesiye bağlayan 

gece Manisa'da vaki sağanak halindeki yağmur
ların tütün ve pamuk tarlalarına verdiği zarar 
ve alınması gereken âcil tedbirler hakkında gün
dem dışı söz talebediyorum. 

Arz ediyorum. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oral Karaos-
manoğlu. 

ORAL KARAOSMANOÖLU (Manisa) — Sa
yın Başlkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Geçen hafta Pazarı Pazartesiye bağlayan ge
ce Manisa'da ve çevresinde vukübulan ve kıs
men de radyo ve gazetelere akseden şiddetli ya
ğışlar çevrede büyük çapta hasara sebebiyet 
vermiş bulunmaktadır. Özellikle Saruhanlı hat
tında bulunan Halitpaşa, Hacırahmanlı, Nuriye, 
kısmen İshakçelebi ve kısmen Paşaköy civarın
daki tütün ve pamuk tarlaları vukübulan şid-
deitli yağışlar sebebiyle maalesef büyük çapta 
hasara uğramış bulunmaktadır. 

Zaman zaman vukübulan bu sel ve dolu 
âfetleri muvacehesinde gerek Ziraat Bankasına 
olan borçların tescili, zaman zaman terkini ve 
gerekse Devlet Su İşleri tarafından tanzim edi
len sulama ücret tarifesindeki sulama ücretle
rinden mütevellit borçların terkin ve tecili gibi 
meselelerle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Hükümetin bu konuda gereken hassasiyeti 
göstereceğine mahallinde mevzuatın verdiği im
kânlar muvacehesinde gereken tedbirleri alaca
ğına ve gereken etütleri yaptıracağına emin 
bulunmaktayız. 

Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, Devlet 
Su İşlerinin kesirihasaplarının Yüce Senatoda 
müzakeresi sırasında beyan ettiğim bir konuya 
tekrar değinmekte fayda mülâhaza etmekte
yim : 

Saym arkadaşlarımız hatırlarlar; 1972 se
nesi sonbaharında pamuk hasat dönemlerinde 
yine aynı şekilde vukübulan şiddetli sel ve su 
baskını âfeti sonucunda ziraî ürünlerin büyük 
bir kısmı hasara uğramış bulunuyor idi. O za
man Sayın Talû Hükümeti zamanında Ziraat 
Bankası ve diğer mevzuatın gerektirdiği tedbir
ler alınmış, Ziraat Bankası borçlarının tecili 
yoluna gidilmiş bulunuyordu. Yalnız, önemli bir 
noktayı da arz etmek isterim : 

Deflet ıSu İşlerine etütün ve pamuk üreti
cilerinin sulama ücretlerinden münibahis borç
ları maalesef uygulamadaki bir yanlışlık ve 
kırtasî bir zihniyetin sonucu olarak tecil ve ter
kin edilmemiş bulunuyordu. Şöyle ki, Hasar 
Tespit Komsyonları; Ziraalt Banikası Kanunu 
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ve diğer ilgili mevzuatın tayin ettiği esaslar 
çerçevesinde tespit edilen ve tayin edilen ko
misyonların yapmış oldukları ciddî tetkikler 
sonucunda valilikler, idare 'heyetlerinin kararı
na istinaden 1972 senesinde hasarın asgarî 
% 30 - 40 civarında olduğunu tespit etmiş iken, 
Devlet Su İşleri ilgilileri kendilerine özgü bir 
metot içerisinde vaki hasarın % 40 civarında 
olmadığını özel bir gayretle tevsik etmek pe
şine düşmüşler ve netice itibariyle kendi emir
lerinde bulunan ilgililere özel emirler verdir
mek suretiyle Ziraat Bankası Kanununa göre 
tecili gereken borçlar ve hasar tespitleri or
tada durukken, her nedense Devlet Su İşleri 
ilgilileri ve yetkilileri mahallî komisyonları 
teşkil ederken, şuna vicdanen inanıyorum ki, 
bunlara yaptıkları özel telkinler sonucunda 
hasarın % 12 olduğu şeklinde çok garip ve ger
çeklere uymayan bir sonucu ortaya çıkarmış
lardır arkadaşlar. Bunu anlamak mümkün de
ğil. 

Devlet tasarruflarında. Devlet icraatında 
daima koordinasyon olması zaruretini savun
maktayız. Daireler arasında çelişkiler olmama
sı lüzumunu her zaman belirtmekteyiz. Ger
çekler bu olduğu halde her nedense Devlet Su 
İşleri kendi elemanlarıyle tespit yaptırıyorlar; 
diyorlar ki. Devlet Su İşlerinin yaptıkları tes
pit muvacehesinde hasar % 12 olmuştur; yani 
Devlet Su İşleri, sulama kanallarından istifa
de eden tütün, pamuk ve diğer üreticilerin 
DSİ'ye olan borçlarının tecil ve tenkin edilme
mesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. 
Bunun karşısında Ziraat Bankası ve diğer ilgi
li mevzuat muvacehesinde yapılan tetkikler ha
sarın % 40 olduğunu tevsik ve tespit ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; aslında her şeyden 
önce istikrarı, ciddiyeti, vatandaşın Devlete kar
şı olan itimadını iki daire arasında çelişki orta
ya çıkaracak şekildeki tasarruflarda aramamak 
lâzımdır. Eğer Devlet Devletse, yapılan tetkik
ler ciddî ise, Devlet Su İşleri bir hasarı tespit 
ederken % 12, Ziraat Bankası ilgilileri ve vilâ
yet ilgilileri % 40 diyemez arkadaşlar. Bunda 
bir hakikat payı vardır. Bu demektir ki, Dev
let Su İşleri başka türlü davranır, Ziraat Ban
kası başka türlü davranır, vilâyetler başka tür
lü tasarrufta bulunurlarsa hakiki mânada, üre
ticinin zayi olan hakkının yine mevzuat çerçe-
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vesinde telâfi edilmesi imkânını hiç bir zaman 
bulamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı söz 
almaktaki esas maksadım şudur: 

Gayet tabiî mevzuatın gerektirdiği şekilde 
tespitler yapılacaktır, hasarlar tespit edilecek
tir, tütün ve pamuk üreticisinin haklan Devlet 
tarafından korunacaktır; ama 1972 senesinde 
misalini verdiğim uygulama şeklinde bir duru
ma düşülmemesi için Sayın Hükümetin bu ko
nuya özel surette eğilmesini talebediyorum. 

Arkadaşlarım, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından almış olduğum özel bir ce
vapta ; (yiııe 1972 sonesine döneceğim, misal 
olarak a,rz etmek istiyorum) 1972 senesinde va
ki hasarın Devlet Su İşleri yönünde % 12 ol
duğu üzerinde ısrar edilmiştir. Bu çok sakat 
bir tatbikattır. Buna lüzum ve zaruret yoktur. 
Eğer hasar % 40 ise % 40 olmalıdır, % 30 ise 
% 30- olmalıdır, objektif şartlarda değerlendi
rilmelidir. Daireler arasında kendi indî ve key
fî ölçülerine göre bir tefrik yapılmamalıdır. 

Senatonun çok muhterem üyeleri, Manisa'da 
vukufa ulan son yağışlar d olay isiyle, va.ki, kıs
mî hasarların tespiti hususunda Hükümetin çok 
ciddî olarak konuya eğilmesini, 1972 senesinde 
olduğu gibi yanlış bir tatbikata mahal verilme
mesini rica eder, hepinizi en derin saygılarla se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaos-
manoğliT. 

2. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikecligiVin, da
hili huzursuzluklar., aracılık meseleleri, soygun
culuk hadiseleri millî mefahirimizi zedeleyici ha
reketler ve idarenin tarafsızlığının sağlanması 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündem dışı 
•konuşma isteğini kapsayan bir Önerge daha var, 
arz ediyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu Divanı Yüce 
Başkanlığına 

Dahilî huzursuzluklar, aracılık meseleleri, 
soygunculuk hadiseleri, millî mefahiıimizi zede
leyici hareketler ve idarenin tarafsızlığının sağ
lanması hususunda İçişleri ve Adaleı Balkanla
rının dikkatlerini çekmek üzere gündem dışı 
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konuşma müsaadelerinizi saygılarımla rica ve 
arz ederim. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Tüzüğümüze 
'göre gündem dışı konuşma isteği, bir üyenin 
gündem dışı bir diyeceği olması halinde mevzu 
ve mahiyetini yazılı olarak bildirmesi şartına 
bağlıdır. -Bu şa.rtlarm gerçekleşip gerçekleşme
diği başkanın takdirine bırakılmıştır. 

Sayın arkadaşımız Dikeçligil, dahilî huzur
suzluklar, aracılık meselesi, soygunculuk hadi
seleri, millî mefahirimizi zedeleyici hareketler 
ve idarenin tarafsızlığının sağlanması hususun
da bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar çok ve 
geniş konu taşıyan önerinin gündem dışı konuş
ma 'steğinc konu olarak kabul edilmesini Baş
kanlık, Tüzüğümüzün gündem dışı konuşma ile 
güttüğü amaca ve koyduğu şartlar::-! aykırı bul
mak tadır. 

Sayın Dikeçligil, direniyor musunuz? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan... 

BAŞKAN — Direnme hakkınız vardır, dire
niyor musunuz ? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Tabiî 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Başkanlık takdirini arz otti; sayın arkada

şımız" direnme hakkını kullandılar, konuyu siz
ler oylarınızla çözüme bağlayacaksınız. 

Sayın Dikeçligil'm gündem dışı konuşma is
teğini kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurunuz, Sayın Dikeçligil. 
•HÜSNÜ DİKEÇLiaiL (Kayseri) — Muhte

rem Başkanım, ben bu gündem dışı konuşmam
la elbette ki, Hükümetin daha iyi işlemesi için 
yardımcı olmaya gayret edeceğim. 

Şimdi, vaktiyle şikâyet ettiğimiz meseleler 
ve burada arkadaşlarımızın dile getirdiği ve za
bıtlara geçmiş olan söylentiler bir Hükümet 
idaresinde devam edip sürüp giderse elbette va
tandaşlar huzursuzluk içerisinde bulunur. Hiç 
bunun aksini iddia etmeyelim. Bence aracılık 
kalkmamıştır, bilhassa Devlet idaresinin içeri
sinde aracılık mevzuub akistir, vardır. 
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[ Bugün herhangi bir parti iktidara geldiği 
zaman; yani iktidar kanadı olduğu zaman onun 
mensupları maalesef Devlet işine burnunu sok
makta ve ondan sonra âdeta Devletin bir uzvu 
olarak vazife görmektedir. Sanki Hükümeti on
lar, Hükümet taraftarları onlar ve onların her 
dediği yapılacak. Nitekim, bugün iyi işleyen 
Devlet mekanizmasında vilâyetlerden kalkıp 
buraya kadar gelen delegelerin parti başkanla
rı olmaması lâzımdır. Şu Parlamentonun içeri
sinde hâlâ zil çalıyor, millet vekili eri toplanamı-
yorsa, toplannıamasının nedenlerini aramak lâ
zımdır. Sayın Cumhurbaşkanı da Hükümetin 
buna dikkat nazarını çekti, hepimizin çekti. 

Vilâyetlerden gelen delegelerin önüne düşen 
senatör ve milletvekilleri daire daire dolaşarak 
kendi hükümetleri kanatlarında işlerini gördür
mektedirler. 

İçişleri Bakanlığının vazifesi, işleri merkez
de gördürmek, orada halletmek, gayrikaımnî 
işlere mani olmaktır ve bunun.için de tamim ya
yınlamaktır. 

M'aalesef vicdanlı olan, kendilerini vicdanlı 
addeden arkadaşlarımız dahi olmayacak işler 
için daire daire dolaşmakta ve kendi seçmenle
rinin, kendi delegelerinin işlerini yaptırmakta
dırlar. 

Bu Devlet aracılığı kalkacak ki. o zaman 
Devlet nizamı oturacak, Devlet güçlenecek ve 
dolayısıyle Devlet iyi işleyecektir. 

Nitekim, bu konuda bir vatandaşımızdan 
mektup almışımdır. i>u mektubun bir suretini 
Sayın Başkanıma sunacağım ve sonra da İçişle
ri Bakanlığından bunun cevabını isteyeceğim. 

Mektup Çorumun Osmancık kazasına bağlı 
bir yerden geliyor. Mektupta Osmancık Kayma
kamının partizanlık yapmasından dolayı şikâyet 
vardır. Dernek Başkamymış, köylerden cami 
yaptırmak için kanunsuz olarak bakırları top
luyor, toplanan bakırlar üç defa çalındığı hal
ele, çalanlar da kendi tarafından bilindiği halde 
himaye ediliyor, zorba insanlar kullanılıyor. Bu 
zorba insanlar hakkında şikâyetler olduğu hal
de, hiç bir muamelede bulunulmuyor ve «Bun
ları iki tane milletvekili koruyor» diyor. Ben 
bu milletvekillerinin ismini söylemeyeceğim; 
bu mektubun bir fotokopisini çıkarttırdım, Sa
yın Başkana vereceğim, orada bu isimler belli 

I olacaktır. 
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ıŞu halde yalnız Ankara dahilinde değil, dı
şarıda da partizanca tutumlar vardır ve partili
lerin dedikleri yerine geliyor. 

Bilhassa «!Şıı zat burada kalmayacak» denil
diği zaman, (!Millî Eğitim Bakanı hakkında ver
diğim araştırma önergesinin müzakeresi sırasın
da bunları delilleriyle ispat edeceğim) derhal o 
şahıs; öğretmen veya herhangi bir memur ora
dan alınmaktadır ve bu gibi hususlar devanı et
mektedir. 

Vaktiyle bundan yanan ve şikâyet eden ar
kadaşlarımızın, ondan sonra bu gibi işlere vesi
le olması hakikaten bizleri üzmekte ve Devlet 
çarkının dişlerini günden güne yemekte, Devlet 
mefhumunu ortadan kaldırmaktadır. 

Şimdi, Sayın Başkanıma bu mektubun bir 
fotokopisini takdim ediyorum... 

Efendim, millî mefahirden kastım şudur : 
Arkadaşlar, /bilirsiniz ki, her milletin kendi

ne has destanları, efsaneleri vardır Her millet 
bunlarla övünür, kendi millî öz kültürünü bu 
efsanelere, destanlara dayalı olarak yürütür. 

Meselâ Almanların Nibelüngen, Finleriıı Ka-
velava destanları o gençlikler tarafından hiç. 
bir zaman için hor görülmez, iyi karşılanır. 
Halbuki, bugün Türkiye'mizde ve Atatürk za
manında İş Bankası tarafından çıkarılmış para
lara bastırılmış bozkurt var. Ergenekon Desta
nına ait tablolar bakanlıkların duvarlarında 
asılıdır. Bu efsaneye göre milliyetperver genç
ler bu bozkurt rozetini göğüslerine taktığı va
kit suç oluyor ve sokakta dövülüyor. Buna karşı 
İçişleri Bakanlığının, Adalet Bakanlığının en 
ufak bir hareketi 'ölmüyor. Eğer bu, Türk Mil
letinin destanı değilse, bunun Türk Milletinin 
destanı olmadığını iddia etmeleri lâzımdır. Öyle 
arkadaşlarımıza rastlıyoruz ki, bozkurtu (Ata
türk de sembol edinmiş ve Göktürklerin bayra
ğının üzerinde vardır) hor görüp, «İt» tabirini 
kullandıklarını gördük. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bura
da da söylendi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Maale
sef çok üzülerek iddia ediyorum ve söylüyorum 
ki... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — O kür
süden de 20 gün evvel söylendi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet, 
bunu çok söylüyoruz ve söylemekte de devam 
ediyoruz. Tunceli hadisesi bu yüzden maalesef 
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örtbas edilmiştir ve 470 öğrenciyi orada tuta
mamışlardır ve başka okullara dağıtmak mec
buriyet in ele k a İmiş 1 a:r di r. 

Bu, İçişleri B'akanmm bir zaafı, aynı zaman
da içişlerine hâkim olamaması keyfiyetinin bir 
delilinden ibarettir. Halbuki. Hükümetin bu 
mesele üzerinde hassasiyetle durması iktiza 
ederdi, sebeplerini ve nedenlerini araştırması 
lâzımgelirdi. Maalesef bunlar yapılmamıştır. 

Beyefendiler, Rusların sembolü ayıdır. Ayı 
sembolünü benimseyenler ayı rozetini taksın. 
Ecdadımın Ergenekon efsanesinin sembolüne 
«İt» diyenlere, ben «İt oğlu it» tabirini kulla
nırsam gücenmesinler. Çünkü, benim tarihimin 
çıkış efsanesi; yani Türk Devletinin kuruluşu 
orada başlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bugünkü Hükümetinin İçişleri Bakanının bu 
hususta hassas davranmasını istirham ederim. 

Bazı dindar kardeşlerimiz ise, buna putpe
restlik alâmeti olarak bakıyorlar. Bu da. hoş 
değildir, nahoştur. Çünkü, her partinin rozeti 
de bir nevi putperestliğe delâlet eder. Meselâ, 
anahtarı Orta Çağda Katolik kilisesi papazları 
kullanırdı ve bu anahtarı Cennetin anahtarı 
diye satarlardı. Meselâ, Adalet Partisinin amb
lemi at, Cumhuriyet Halk Partili arkadaş! a rı-
mızınki de altı oktur. Şimdi -bu putperestlik mi 
olur? 

Biz millî tarihimizi dejenere etmek, yok et
mek; çocuklarımızı kendi tarihiyle iftihar ede
cek bir halden çıkarmak, ülkücü birer genç 
olarak yetiştirmemek için elimizden geleni ya
pıyoruz. Sayın İçişleri Bakanının adı madem 
ki, Oğuzhan Asiltürk'tür: kendisinin bu isme 
yaraşır bir şekilde hareket etmesini, bozkurt 
rozetini göğsüne takanları cezalandırmamasını. 
eğer bu Tüne sembolü değilse, «Türk sembolü 
değildir» elemesini ve Adalet Bakanının da, bu 
rozeti taşıyanların ceza göreceğini kanunla bel
gelemesini. savcılarına böyle talimat vermesini 
bu kürsüden istirham eder ve bunu kendilerin
den beklerim. 

Arkadaşlar, eğer meselelere vaktinde neşter 
atmazsak, bunun cezasını çekeriz. Meselâ, Ada
let Bakanından Yılmaz Güney hususunda şu 
noktaya dikkat etmesini "sterdik: 

Yılmaz G ti ney hapishaneden çıktı ve çıktık
tan sonra herkesin bildiği beyanatını verdi. Bu 
beyanatı elbette yıkıcı bir beyanattı ve eylem
lerine devam edeceklerinin bir delili idi, buna 
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bir şey yak; fakat bunun yanında "Bitlis'te mil
liyetperver oldukları iehı dövülen öğretmenler 
hakkında hiç bir takibat yaptıkları ve bu hu
susta hiç tedbir aldıkları" da yak. 

Gelelim diğer meselelere : 
Arkadaşlar, maalesef İniğim eylemler belir

meye başlamıştır. 12 Marttan sonra Gazi Eği
tim Enstitüsünden alınıp da tekrar oraya iade 
edilen ve müdürü çekilen müesseseden İçişleri 
Bakanının haberi olsun, haberi yoksa o belgeyi 
alıp incelesin. Daha sonra eylemci bir tamim ya
yınlanmıştır. En tamimde eylemin zaruretine 
değiniliyor. En çok El - Fetih'e kaçan insanlar 
da bu müesseseden çıkmıştır. İra hususta İçiş
le! i Bakanının hassas olmasını, dikkatli o kimsi
ni 'kendisine tavsiye ederim. 

•Xitelkim, Melen Hükümetinin d .Mayıs günü 
(Sayın Eerid Melen de buruda) Deniz Gezmiş' 
in mezarında nöbet, tutan insanlar hakkında bil
gisi, malûmatı olması lâzımdı. Maalesef, olama
mıştır, olsa bile tedbirini almamıştı!-. Adalet 
Bakanı da bunu bilmiyorsa, bu nöbet tutan in
sanlar hakkında taıkibat yapmamıştır. 

Arkadaşlar, Gün ey ile üç kamyon, bir nıinü-
büs soyuldu. Kayseri Gazetesinden, öğrendiğimi
ze göre meçhul şahıslar Başak Sigorta Şirketini 
soydu; yine Ankara'da silâhlı, üç kişi banka 
soydu. 'Bunlar gazetelere akseden, meselelerdir 
ve elbette bu meselelere umursamadan, küçüm
seyerek bakılamaz. Günkü, bu hadiseler hare
ketlerin başlangıcı demektir. 

<d\cn El - Eetihİe kurs gönlüm» diyor ve 
Türkiye'yi yıkmak için harekette bulunuyor. 
Siz bunu ur.ıursamazsanız, eylemciliği benimsi
yorsunuz demektii". Eğer, Hükümet bunun üze
rinde hassasiyetle durmazsa, ilerideki hadiselere 
göz yumuyor, ileride meydana gelecek, hadise
lerin oluşmasını bekliyor demektir. Bu gibi ha
diselerde Hükümetin uyanık olması lâzımdı. 
Yine gazetelerden öğrendiğimize göre, İstanbul' 
da bir gece Site Öğrenci Yurdu basılıyor ve 
40'a yakın genç yaralanıyor. Bu baskın olayını 
yapanların kimler olduğu bellidir ve bunlar 
herkesin malûmu kişilerdir. Hükümetin ve İç
işleri Bakanlığının istihbaratları vardır. Bu is
tihbaratlar vasıtasıyle öııeedcn haber alıp, İra 
mühim meseleleri önlemeleri keyfiyeti vardır. 

Arkadaşlar, bunları şu anda bu kürsüden 
açıkça söylemek .mümkün değil. Gizli celse ol
sa, elimizde mektuplar var, belgeler var okuya-
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biliriz. Türkiye'mizi parçalamak için elbirliğiy
le çalışıyorlar; ama Misak-ı Millî hudutları içe
risinde olan bu vatanı parçalayamayacaklar; 
benim kanımdan, canımdan olan insanları biz
den ayı ra.mayacaklar. 

«Yarın şu Devlet kurulduğu vakit kitapla
rını yazacağım» diyen öğretmenler, eğitim ens
titülerinde öğretmenlik yapmaktadır. Bunu da 
biliyoruz, yeri gelince söyleyeceğiz. Ardahan' 
dan aldığımız bir mektubu da fotokopileriyle 
beraber ilgili makamlara sunacağız. Günkü, bu 
hususlarda. Oumhurbaşkanını ve Genelkurmay 
Başkanını uyarmak istiyoruz. 

'Gelelim diğer bir meseleye: Arkadaşlar, To
kat'ın 13iet Köyünde Kur'an kursu öğretmeni 
görevinden almıyor. Bunun üzerine Kur'an kur
su idare heyeti de «Buraya öğretmen verin» di
yor. Yermiyorlar. Onlar da, öğretmen bulup 
tedrisata devam ediyorlar. Batılı milletler •genç
lerine kendi dininin icaplarını öğretirler. Maa
lesef, Türkiye'de bu olmuyor. Türkiye'de Müs
lüman çocuğu mutlaka ve mutlaka dininin esas
larını bilmek ve öğrenmek mecburiyetindedir, 
bunu okullarda öğrenmeleri lâzımdır. Kur'an 
kursları bu vazifeyi yapıyor ve belgesi de var
dır. Onlar da, kuyumcu olan bir siyasînin tesi
riyle Tokat'ın içerisinde idare başkanını falan. 
tutup içeriye alıyorlar. İstirham ederim. Hükü
met pr-.:gra.m.ı nerede, tatbikatı nerede? Bunlar 
bir Hükümetin icraatıyle, Adalet Bakanının tu-
tumııyle kabili telif isler midir"? Değildir. 

Arkadaşlar, bence bu iki Bakanımızın bu 
gibi işlere eğilmesi lâzım. Bu millî bir davadır. 
Milleti ayakta tutmak mecburiyetinde isek, has
sas olmamız lâzım. Partizanların, ondan sonra 
particilerin sözleriyle hareket edilmemesi iktiza 
eder. Maalesef, partizanlığın eski devirlerine 
nazaran daha çok hortladığını vatandaşlarımız 
bilmekte ve görmektedir. 

;Saym Bakanları bu hususlarda uyarır, vazi
felerini yapmaya davet eder, beni dinlemek 
lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür
lerimi sunarım. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç-

ligil. 
Sayın senatörler, Sayın Dikeçligil gündem 

dışı konuşmasını yaptığı sırada Başkanlığa ya
zılı olarak cevaplandırılması isteğini kapsayan 

91 — 



C. Senatosu B : 65 6 . 6 . 1974 O : 1 

bir önerge Yermiştir. Tüzüğümüzün 117. 119 
neu maddeleriyle ilgili diğer maddelerin hü
kümlerine göre gerekli işlem yapılacaktır. 

3. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, sayın üyelerin yasama dokunulmazlık
larına ait altı adet dosyanın Başbakanlığa iade
sine dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığından 
Başbakanlığa iade edilmesi isteğiyle 6 dosya 
gönderilmiştir. Bu dosyalarla ilgili yazıları sı-
rasıyle arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine şahısların ve eşyanın emniyetine 

tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare et
mek fiilî isnat olunan Cumhuriyet Senatosu Di
yarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın yasama doku
nulmazlığı hakkında bir karar alınmasına dair, 
Başbakanlığın 15 . 11 . 1973 tarihli ve 6/2-8709 
sayılı yazılarına ekli işlem görmüş dosyanın 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü hükümleri uya
rınca işleme tabi tutulmak üzere Komisyonumu
za, arz edilmesi için adı geçen üyeye isnadolu-
naıı fiilin 15 Mayıs 1974 tarihli ve 1803 sayılı 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle Bazı Suç ve 
Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun kapsamına 
girip girmediği hususunda yetkili yargı orga
nından karar alınmasında zorunluluk mütalâa 
edilmiş ve anılan kanun hükümleri uyarınca 
incelenebilmesi amacı ile yetkili yargı mercile
rine gönderilmesi için işbu dosyanın Başbakan
lığa iade edilmesi uygun görülmüştür. 

Gereği hususunda delâletlerine saygı ile arz 
ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Samsun 
Refet Rende e i 

BAŞKAN — Değerli üyeler, yazıyı ve yazı
ya bağlı dosyanın, yazıda açıklanan nedenle 
Başbakanlığa iadesini kabul edenler.,. Kabul et
meyenler... Başbakanlığa iadesi kabul edilmiştir. 

RiEFET EENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, burada bir yanlışlık var; biz bu dosyaları 
Umumî Heyetten almadık, Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı Başbakanlıktan gelen yazıyı bir 
havale ile Komisyonumuza gönderdi. Af kanu
nu muvacehesinde dosyaların affa girip girme-

; diğini karara bağlama yetkisi aıdolduğu savcı
lık ve mahkemelere aittir. Biz bu gerekçe ile 
Umumî Heyete değil, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının bize havalesine cevap olarak arz et
miştik ve şimdiye kadar Umumî Heyette okun
duğuna dair bir teamül de olmadı. Tüzükteki 
yerini de bilmiyorum, bir yanlışlık olmasın di
ye arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeei, tatbikata ait 
bilgi size arz edilecektir efendim. 

REFET BENDECI (Samsun) — Benim ıbir 
ısrarım yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Refet Rendeei, tatmin 
oldular, ısrarları olmadığını da söylediler. 

İkinci yazıyı arz ediyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, görevli memura hakaret ve mües
sir fiil suçlarını işlemek fiili isnadolunan Cum
huriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in 
yasama dokunulmazlığı hakkında bir karar 
alınmasına dair Başbakanlığın 10 . 9 1973 ta
rihli ve 6/2 - 6347 sayılı yazılarına ekli işlem 
görmüş dosyanın, Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğü hükümleri uyarınca, işleme tabi tutulmak 
üzere Komisyonumuza arz edilebilmesi için, adı 
gecen ü}-eye isnadolunan fiilin 15 Mayıs 1974 
tarihli ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci yılı 
nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkın
daki Kanunun kapsamına girip girmediği husu
sunda yetkili yargı organından karar alınma
sında zorunluluk mütalâa edilmiş ve anılan ka
nun hükümleri uyarınca incelenebilmesi amacı 
ile yetkili yargı mercilerine gönderilmesi için 
işbu dosyanın Başbakanlığa iade edilmesi uy
gun görülmüştür. 

Gereği hususunda delâletlerine saygı ile arz 
ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeei 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu iş
lemlerin usulüyle ilgili olarak kısa bir maruza
tım olacak müsaadenizi rica edij^orum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın 
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Şimdiye kadar Senatoda görme eliğimiz bir 

işlem arz edilmiş ve bir tanesi de uygulamaya 
konmuş bulunuyor. Tüzüğü bu hususlarıyle in
ceden inceye tetkik etmedim, ancak bunun yan
lış olduğunu sanıyorum. 

Şöyle ki : Cumhuriyet Senatosunun Genel 
Kuruluna mal edilmiş olan bir konunun böyle 
bir işleme tabi olması doğrudur. Cumhuriyet 
Senatosunun Genel Kuruluna intikal etmemiş, 
henüz komisyonda bir isleme bağlanmamış, bir 
karara bağlanmamış konu ile ilgili muamele o 
komisyon ile ilgili makam arasında yapılır. Bu 
itibarla, böyle bir seremoniye Genel Kurulları 
aracı yaptığımız takdirde, evrak havale eden 
bir heyet haline geliriz; bu doğru değildir. 

(Binaenaleyh son çıkan Af Kanunundan her
hangi Ibir şekilde dokunulmazlığıni'iı kaldırılması 
istenilen bir parlamenter hakkında o komisyonca 
'bir karar verilmediği ve •aftan faydalanıp fayda
lanmayacağı hususunda bir tereddüt olduğu tak
dirde yapılacak iş şudur: Komisyon konuyu ya 
doğrudan doğruya yakut Senato Başkanlığının 
aracılığı ile ilgili makamdan sorar, ama her ko
nuyu ıbir 'bir buraya getireruk karar vasıtası 
yapamaz. Bu, şimdiye kadar ki uygulamalara ay
kırıdır; 'bir. 

İki, bu Ibir teşriî görev değildir. Bu organ teş
riî görev dışındaki formalitelerle iştigal edemez; 
'hu gibi konular Başkanlık Divanınca halledilir. 

Onun için sakıncalı bulduğum böyle 'bir ko
nuda teşriî organı kâğıt havale ettiren, bunları 
bir bir karara ıbağlatan Ibir müessese halinden 
kurtarmak için müdahalede isabet gördüm. Eğer 
Tüzükte sarih bir hüküm yoksa, .bunu hir gele
nek haline koymakta mahzurlar vardır. Baş
kanlık Divanının dikkatini ve arkadaşlarınım 
ilgisini çekerim. 

Teşekkür ederim efendini. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz benim de bir 
maruzatını olacak efendim. 

•BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben de cereyan etmekte olan muamelenin 

hatalı olduğu kanaatiyle huzurunuza gelelim. 
Ben, Başkanlık Divanına daha evvelki tatbi

kattan bahsedilerek hunun örneği vardır gibi 
bir şeyler telkin edildiğini hissediyorum. Bende-
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nİ7 daha evvel de o komisyonda idim. Elimizde, 
dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyen dosyalar 
vardı, komisyon olarak toplandık; hir af kanu
nu çıktı, hir defa 'daha mahalline gönderilereık, 
yasama, dokunulmazlığının .kaldırılmasında ıs
rarlı olup olmadıklarının sorulmasına komisyon 
olarak karar verdik. 

Komisyonca karar verilince, hir komisyon ka
rarıdır, Umumî Heyete gelmesi lâzımdır, Umu
mî Heyetten geçmesi lâzımdır. Halbuki ıbu mu
amele, komisyon kararma bağlanmış hir muame
le değildir. Komisyon Başkanı ile Başbakanlık 
arasında cereyan eden yahut oraya gönderilme
sini teminen Başkanlık arasında cereyan eden hir 
yazışma muamelesidir. Daha evvelki gösterilen 
örnek, hir komisyon kararma dayanan örnektir. 

O itibarla, bu işte hu örneğin tatbik edil
mesi mümkün değildir; Komisyon Başkanının, 
Adalet Bakanlığı yahut Başbakanlıkla hu mev
zuun sorulmasını talep eden bir yazışmasından 
ibarettir, Umumî Heyetten geçmemesi lâzımdır. 
Böyle hir komisyon kararı da mevcut değildir. 

Bu itibarla, Başkanlığın durumu tashih et
mesini istirham ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz ben de usul hakkın
da birkaç cümle arz edeceğim. 

-BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) ^ - Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben hadisenin Umumî Heyete gelişini duyun

ca evvelâ taaceüb ettim. Hakikaten, şimdiye ka
dar böyle bir tatlbi.katımız yoktu. Mesele, benim
le Cumhuriyet Senatosu Başkanı arasında cere
yan etmiş bir muameledir. Ben bu meseleleri, 
Komisyon Başkanı olarak Komisyon gündemine 
almadım. Çıkacak af kanunu muvacehesinde, 
meseleyi af kanunundan sonra bir karara bağla
ma durumu bahis mevzuu idi. 

Şimdi, suçların bir kısmının af kanunu kap
samına girdiği netice ve kanaatine vararak Cum
huriyet Senatosu Başkanına, bana gön d erdiğiniz 
bu dosyalar şu kanun muvacehesinde mahallî 
adliyelere gönderilerek savcılık veya mahkeme 
tarafından yeniden af kanununun şümulüne gi
rip girmediği (ki, onların takdirine aittir, ka
rara bağlanacaktır) tetkik edilsin. Eğer af ka
nununa girmiyor ve dokunulmazlığın kaldırıl
ması mevzuunda ısrar ediliyorsa dosya tekrar 
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ıCumlhurıyet 'Senatosuna intikal eder, oradan da 
'Komisyonumuza (gelir. 

Kanaatim şu ki, îSaym Tuna'nın ve Sayın 
Bekata'nın kanaatlerine iştirak ediyorum, Cunı-
ihuriyet 'Senatosu Umumî Heyetinde karar al
ma, ancak Komisyon raporu bahis mevzuu ol
duğu zamandır. Burada Komisyon raporu yoktur; 
'sadece idarî bir muamele vardır, Komisyon Baş
kanı ile Cumhuriyet Senatosu Başkanı arasında. 
Bu meselenin oylanmasında da bence usulsüzlük 
vardır. İBir mesele çıkarmamak, için ısrar et
medim; fakat bu tatbikat /benim görüşüme ıgöre 
yanlıştır. 780 sayılı Kanun zamanında evvelce 
yapılmış olan muamelede zannediyorum Komis
yon kararı vardı. Yoksa 'bile yanlıştır, yanlış 
id a hiç :bir zaman yanlış yapmaya sebep teşkil 
etmez. Bu sebeplerle dosyaların Senato Başkan
lığı tarafından [gönderildiği yere iadesi -gere
kir ve oylamaya veya Iburada müzakereye gerek 
yoktur. 

Kanaatim (budur, arz ederim. 
BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 

sayın üyeleri. 
Cumhuriyet Senatosunun 24 . 11 . 1966 ta

rihli 8 nci Birleşiminde 40 tan fazla dosya bu 
suretle Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu Başkanlığından Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmiş ve tarih ve 
sayısını (belirttiğim ıbirleşimde Yüce Genel Ku
rulca Başkanlığa iadesine karar alınmıştır. Tat
bikatın bu merkezde olduğunu Tutanak Dergi
sini incelemek suretiyle tespit etmiş bulunuyo
rum. 

iBu (bir uygulamadır. Bu uygulamanın yanlış
lığı tashih edilmesi gerektiği Yüce Genel Kurul
ca kararlaştırılırsa o karara göre muamele ya
pılır. Ancak, söz alan arkadaşlarımız bu uygu
lamanın yanlışlığını 'kürsüden ifade buyurdular. 
Uygulama bu. Yanlışlığını ifade buyurdular, bir 
önergeleri de yok. Bir önerge verirlerse, Yüce 
Cumhuriyet Senatosuna o önergeyi sunarız, tat
bikatı tarihiyle, birleşim sayısıyle arz ettim. 
Yüce Genel Kurul o tatbikatı, o uygulamayı 
değiştirirse ona ıgöre muamele yaparız. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan müsaade ederseniz 'bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN -—• 'Buyurun 'Sayın Karaosmanoğlu. 
.OKiAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa

yın Başkan, bahsetmiş olduğunuz dosyaların 

J iadesi Anayasa ve Adalet Komisyonunun müs-
I teniden mi yoksa re'sen mi olmuştur. Zira bun

ların arasında büyük fark vardır, onu sormak 
istedim. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
ı«Kendisine görevini kötüye kullanmak fiilî 

isnat edildiği için Başkanlığını Özlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 19 . 12 . 1961 tarih ve Sayılı ya-
zılariyle hakkında takibat yapılabilmesi için ya
sama dokunulmazlığına dair bir karar alın
ması istenilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'e isnat edilen fiilin iş-

| leııdiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde bazı 
suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Ka
nun kapsamına girip girmediği konusunun tet-

1 kik olunması için yukarıda Sözü edilen Başba
kanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gön
derilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komis
yonumuzun 16 Kasını 1966 tarihli toplantısında, 

- karar verilmiştir. 
1 Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say

gı ile arz olunur.» 
Bu tatbikatta Komisyon kararı var efendim. 
İki önerge var, arz ediyorum ; 

Yüce Başkanlığına 
I Bu konudaki uygulamalar sözle arz ettiğim 

gibi Komisyon ve Cumhuriyet Senatosu Baş-
ıkanlığırıca yazılması 'gerektiğinden Genel Ku-

I ruhin ibu yolda kararına arzını teklif ederim. 
Ankara 

Hıfzı Oğuz Bekata 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ RBFET RENDECİ (Samsun) — Ben 
bu önergeye katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, geçmişteki 
uygulama sadece Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanının yazısı üzerine değil, Komisyonca alı
nan karara istinaden yapılmıştır. 

Bugün, bu Birleşimde söz konusu olan 6 dos
yada Komisyon kararı yok. Sadece Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanının yazısı var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gelen dos
ya, Başkanca Komisyona havale edilmiş, Komis
yon, Komisyon Başkanının yazısı ile Senato Baş
kanlığına iade etmiş. 

Önergeyi arz ettim, hu önergeye göre işlem 
yapılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

J edilmiştir, gereği yapılacaktır. 
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IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir ge
rici madde eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve Bütçe ve 
Plan Komisyonları raporları (M. Meclisi: 2/55; 
C. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 354) (1) 

BAŞKAN — Değerli Senatörler, 64 ncü Bir
leşimde 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ve 
ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Orman Köy İşleri Komisyo
nunca kabul edilen metni üzerinde görüşmeler 
yapılmış ve tümü üzerindeki görüşmeler bitiri
lerek yüce Genel Kurulca maddelere geçilmesi
ne karar verilmiş idi. 

1 nci madde okunmak suretiyle arz olundu. 
Kanunun başlığı hakkında, bir önerge vardı: 
Millet Meclisince kabul edilen metindeki geçici 
madde ile de bu başlığın değiştirilmesi hakkın
daki önerge ile ilgili olduğu için geçici madde
nin metne eklenip eklenmeyeceği hususu yüce 
Genel Kurulca kararlaştırıldıktan sonra başlı
ğa taallûk eden önergenin görüşülmesi ve oya 
sunulması uygun görülmüş ve 1 nci madde üze
rindeki görüşmeler de bitmişti. 

64 ncü Birleşimde 354 sıra sayılı kanun tek
lifinin maddelerinin açık oya sunulmasını iste
yen bir önerge okutulmuş ve önergeyi verenle
rin hazır bulunup, bulunmadıklarının tespitine 
geçildiği sırada 5 sayın üye çoğunluk olmadığı
nı ileri sürmüş bulunduklarından yoklama ya
pılmış, çoğunluğun kalmadığı tespit edilerek 6 
Haziran Perşembe günü yani bugün saat 15.00 
de toplanılmak üzere 64 ncü Birleşime son veril
miştir. 

Bugün bu konu üzerinde bir önerge daha ve
rilmiş bulunmaktadır, o önergeyi de arz ediyi-
ruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
354 sıra sayılı teklifin tümünün ve maddele

rini acık 'oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Bilecik 

MeOmıet Orhan Tuğrul 
Bolu 

Alâeddin Yılmaztürk 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 
Kırklareli 
Ali Alkan 

izmir 
Beliğ Beler 

İzmir 
Orhan Kor 

Samsun 
Refet Rendeci 

Eskişehir 
Hasan Ergeçen 

Antalya 
Şerafettin Paker 

Aydın' 
Ali Celâlettin Coşkun 

Kütahya 
Ahmet üzmumcu 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

İzmir 
Mümin Kırlı 

İzmir 
Mustafa Bozoklar 

Ur fa 
Hasan Oral 

Bitlis 
Kâmran İnan 

(1) 354 sıra sayılı basmayazı 4 . 6 
rihli 64 ncü birleşim tutanağına eklidir. 

1974 ta-

Kütahya 
Osman Al bayrak 

BAŞKAN — Açık oy isteyen önergeye göre 
işlem yapılabilmesi için 10 sayın üye tarafından 
bu önergenin imza edilmesi gerekiyor. Bu ko
nuda iki önerge var. Biri 64 ncü Birleşimde ve
rildi, diğeri de 'bugün verildi. Her iki önergede-* 
ki imza sahiplerinin adlarını okuyacağız, bulu
nanlar lütfen işaret buyursunlar. 

Sayın Lûtfi Tokoğlu?.. Yok. 
Sayın Nafiz Ergendi?.. Yok.. 
Sayın Cahit Ortaç?.. Yok. 
Sayın Gürhan Titrek?.. Yok. 
Sayın Ali Kemal Turgut .. Yok. 
Sayın İsmail Kutluk?.. Yok. 
Sayın Kemal Şenocak?.. Yok. 
'Sayın Osman İSalihoğlu?.. Burada. 
!Saym Mustafa Bozuklar?.. Burada. 
Sayın Şerafettin Paker?.. Burada. 
:Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu?.. Yok. 
Sayın Oral Karaosmanoğlu?.. Burada. 
Sayın Hasan Ergeçen?.. Burada. 
Saym Orhan Tuğrul?.. Burada. 
Sayın Şerafettin Paker .. Burada. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. Burada. 
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Sayın Celâlettin Coşkun?.. Burada, 
^ Sayın Hikmet Aslanoğlu?.. Burada. 
Sayın Ahmet Özmunıcu?.. Burada, 
(Sayın Sait Mehmetoğlul. Burada. 
Sayın Ali Alkan?.. Burada. 
Sayın Mümin Kırlı?.. Burada, 
Sayın Beliğ Beler?.. Burada. 
9aym Mustafa Bozoklar?.. Burada. 
Sayın Orhan Kor?.. Burada. 
Sayın Kâmran inan?.. Burada. 
(Sayın Refet Ilendeci?.. Burada. 
Sayın Hasan Oral?.. Burada. 
Sayın Osman Albayrak?.. Burada, 
BAŞKAN — Önergeleri imza eden sayın üye

lerden lö'dan fazlasının yapılan yoklama ile ha
zır bulundukları anlaşıldı. Buna göre işlem ya
pacağız. 

Oyların atılacağı küreyi kürsüye koyacağız 
ve adı okunan üyenin oyunu kullanmasını rica 
ediyorum. Tüzüğümüzün emrine göre, zili de ça
lıyoruz ve belli süre geçer geçmez sayın üyele
rin adlarını okumaya başlayacağız. 

Beyaz oy kabul, kırmızı oy ret, yeşil oy çe
kinse r anlamına gelmektedir. 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, oylayacağımız maddeyi 'bir defa daha 
hatırlatın. 

BAŞKAN •— Oylamaya geçmezden önce 
1 nci maddeyi bir kere daha arz ediyoruz. 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. : 

Madde 34. — Sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölgedeki 
orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, 
tahsisli olsun olmasın, vahidi fiyat usulü ile : 

A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kereste
lik tomrukların 10 (on) metrekübü geçmemek 
üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) ine raslayan kes
me ve taşıma istihkak tutarları % 30 (Yüzde 
otuz) fazlasıyle, 

B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, 
kerestelik tomrukların 10 (on) metrekübü geç
memek üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) ine kadarı 
için, ilgili orman işletmesinin satış istif yerleri
nin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki genel 
ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl önceki ar
tırmalı satışlar genel ortalaması arasındaki fark, 
orman idaresince yılı hesabından nakten, 

İstihkak sahiplerine ödenir. 
C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip sa

tış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile 
ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanat
larında ve meyve, sebze ambalajcılığında kulla
nılabilen sanayi odunlarının % 100 (Yüzde yüz) 
üne kadarı idarece tayin edilecek müddet için
de istedikleri takdirde kendilerine maliyet be
delleri ile artırmasız olarak verilebilir. 

Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler 
halkının çoğunluğu tarafından kurulan, orman 
köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, 
satış istif yerlerine taşınan kerestelik tomrukla
rın % 25 (Yüzde yirmi beş)ine, sair orman mal
larının yüzde yüzüne kadarı, istedikleri takdir
de bu kooperatiflere satış istif yerlerinden ma
liyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir. 

Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin 
köylüleree imal edilemeyeceği anlaşılan yerlerde 
ve zamanlar da bu gibi aletleri taslak halinde or
man idaresi imal edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Senatörler, Orman Ba
kanı tarafından tanzim ve imza edilmiş bir yet
ki belgesi vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü ek 3 

ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesi 
sırasında beni temsile Bakanlığım Müsteşarı Ali 
Karaağaç yetkili kılınmıştır. 

Gereğini müsaadelerinize saygı ile arz ede
rim. 

Ahmet Şener 
Orman Bakanı 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Şimdi oylamaya hangi sayın üyeden başlaya
cağımızı tespit etmek üzere ad çekiyorum: 

Sayın Mustafa Deliveli (Hatay) Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveliden başlanarak oylar top
landı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 
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(Oylann ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın senatörler, 1 nei madde

nin oylamasına 65 sayın üye katılmış; 31 kabul, 
35 ret oyu kullanılmıştır. 

Toplantı yeter sayımız gerçekleşemediğinden 
11 Haziran 1974 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatli : 16,20 

A) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZITA SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Spor Akademileri açılması hususunda 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Muslihittin Yıl
maz.Mete'nin yazılı cevabı. (7/216) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi rica ederim. Saygılarımla. 

İzmir Senatörü 
Beliğ Beler 

1 — Spor işlerinin idaresini teinin eden eli
mizdeki mevzuat 16/7/1938 tarihinde yürürlü
ğe girmiş bulunan 3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanununun bir çok hükümleri değişen ihtiyaç
lara cevap vermekten uzak kalmış. Kanun tüm 
olarak yetersiz bir hale gelmiştir. Bu eski faşist 
Kanunun süratle değiştirilmesi Türk sporu için 
elzemdir. Spordan anlayan, hakiki otoritelerin 
işbaşına gelmesini sağlayacak ve Türk sporuna 
yep yeni bir veçhe verecek olan «Türkiye Spor 
Genel Müdürlüğü» Kanun teklifimiz komisyon
da muhtelif vesilelerle uzatılmak istenmekte ve 
Türk sporu için faydalı olacak bu Kanun Tekli
fimizin çıkması engellenmektedir. 

Bu hususta Bakanlığınızın düşüncesi nedü*? 
Komisyona iştirak eden temsilcinizin, Kanun 
tasarısı hazırlanacaktır diye müddet istemesini 
ve Kanun teklifimizin komisyonda konuşulma
sını geciktirmesini doğru bulmakta mısınız? 

2 — Memleket gençliğinin her türlü sorun
ları üzerine eğilinmesi geroken en mühim anada-
yalardan biridir. 

Muasır memleketlerde spor faaliyetlerinin 
bu sorunların çözümünde en büyük bir destek 
olacağı anlaşılmış ve bu yolda yoğun çalışmalar 
yapılagelmiştir. 

Spor islerimizin arzuladığımız seviyeye ulaş
ması ve gençliğin spor yoluyla eğitilmesi, kanaa-
tımızca en büyük memleket kazancı olacaktır. 
Amatör sporun gelişmesi, yeterli tesislere sahip 
olması, spor sağlığı ile örgütlenmesi, bilimsel 
metotlarla gelişmesi, netice itibariyle malî kül
fete dayanan hususlardır. 

Bütçe imkânları ile spor faaliyetlerinin ye
terli olarak desteklenmesinin her gecen yıl da
ha güç!estiği bilinen bir husustur. O halde, 
amatör spor faaliyetlerinin arzuladığımız sevi
yeye ulaşması, gençliğin her zaman istifadesine 
tahsis edilecek bol ve çeşitli tesislere kavuşma
sı için yeni bir gelir kaynağına, gençlik ve spor 
işlerine tahsis ekilecek gelir kaynağına ihtiyaç 
bulunduğundan şüphe yokiıır. 

200 000'i geçen bir yüksek öğrenim gençli
ğinin burs, kredi ve yurt ihtiyacı yanında spor 
yapma ve boş zamanları değerlendirme ihtiyaç
larının da bulunduğunda şüphe yoktur. 

Bunun yanında çok kişinin spor yapabilme 
imkânları, yani sporun kütleye mal edilmesi ola
naklarının İl, İlçe hatta köylere kadar yaygın 
hale getirilmesi de halli gerekli sorunlardan 
biri belkide en mühimidir. 

Bütün hunkarm yanında, Spor-Toto hasılatı
nın eski seviyeyi muhafaza edememesi, buna 
karşılık her geçen yıl, yapılan ve adedi çoğalan 
tesislerin avakta durması için gerekli masrafla-
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rın artması, bütün dünyada olduğu gibi yeni bir 
gelir kaynağının zaruretini belirtmeye kâfidir. 

Tarafımızdan yapılan Spor-Loto Kanun tek
lifi, yukarıda işaret etmeye çalıştığımız husus
ların hallinde Türk sporuna ve gençliğine en bü
yük destek olacaktır. 

Hal böyle iken, bu kanunun çıkması için 
sarfettiğimiz gayretlerin karşısına bazı kimse
lerin çıkmasının izahı mümkün değildir. 

Komisyonda Hükümet temsilcisinin ve Genç
lik ve Spor Bakanının gazetelerdeki beyanına 
göre, Spor-Loto Kanununun çıkması için Hükü
met tasarısı hazırdır ve Meclise sevkedilmek üze
redir demesine rağmen, diğer Hükümet ortakla
rının her zaman olduğu gibi kendilerine has dü
şüncelerine uyarak, biz kumara müsaade edeme
yiz mülahazası ile tasarıyı imzalamamaları 
Türk Sporuna ve Gençliğe en büyük darbedir. 

Her ne olursa olsun, Spor-Loto Kanun tek
lifimizin çıkması için, bugüne kadar olduğu gi
bi bundan sonra da bütün gayretimizle çalışa
cağımızı Türk Spor camiasına duyurmayı bir 
vazife bilmekteyiz. 

Bu hususta Bakanlığınızda Hükümet ortak
larınız gibi mi düşünmektedir? Spor-Loto Ka
nununun süratle çıkması için Hükümet tasarı
sını getiremeyeceğinize göre bu hususta alaca
ğınız başka bir tedbir var mıdır? 

3 — Bütün Dünyada spor artık bir ilim ol
muştur. Bunun için bizde de spor akademileri
nin açılması zamanı gelmiştir ve hatta geç bile 
kalınmıştır. 

Gönül isterki yalnız İzmir'de değil bütün 
Türkiye'de ve her bir vilâyette spor akademile
ri açılabilsin. 

Bizim Akademinin İzmir'de açılmasını teklif 
ettiğimiz kanun teklifi. Akdeniz Olimpiyatları 
münasebetiyle büyük spor tesislerinin İzmir'de 
yapılmış olması, Ege Üniversitesinin öğretim 
üyelerinden istifade olanağının mevcut olması 
ve iklim şartlarının yaz - kış spor yapmaya mü
sait bulunmasıdır. 

Bu suretle İzmir'de Spor Akademisinin açıl
ması, fakir olan Devlet bütçesine büyük bir yük 
olmayacaktır. 
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Bu hususta Bakanlığınızın fikri nedir? Spor 
Akademilerinin açılması hususunda ne gibi ted
birler düşünülmektedir ve hazırlıklar var mı
dır? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1 . 6 . 1 9 7 4 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 004/Y. 20 -166 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 16 . 4 . 1974 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli, 3362 - 2027/7/216 sayılı yazıla
rı. 

Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırıl
ması isteğini havi Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler'in, yazıları ilişiği önergesi : 

a) Günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez 
hale gelen 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 
yerine hazırladığı «Türkiye Spor Genel Müdür
lüğü» kanun teklifinin komisyonda engellendi
ğinden bahsile kanun tasarısı hazırlanacaktır 
diye komisyondan müddet istenmesinin ve ka
nun teklifinin konuşulmasının geciktirilmesinin 
doğru bulunup bulunulmadığı; 

b) Spor ve gençlik sorunlarının çözümü
ne mali kaynak sağlamak amacıyle hazırlamış 
bulunduğu Spor - Loto Kanun teklifi karşısın
da hazırlandığını beyan ettiğiniz Spor - Loto ta
sarısının şevkine mani olan Hükümet ortakları
nın düşünceleri gibi düşünülüp düşünülmediği, 
bu hususta alınmakta olan başka bir tedbir bu
lunup bulunmadığı. 

e) İzmir Spor Akademisi Kanun teklifi 
hakkındaki Bakanlığımızın fikrinin ne olduğu, 
Spor Akademilerinin açılması hususunda ne gi
bi tedbirler düşünüldüğü ve hazırlıkların bulu
nup bulunmadığı, hususlarını kapsamaktadır. 

Soruların cevapları aşağıda arzedilmrştir. 

1 — Herşeyden evvel Gençlik ve Spor sorun
larına en iyi çözüm yolları aranması gerektiği 
konusunda Sayın Beliğ Belerle aynı fikirde ol
duğumuzu, esasen Bakanlığımızın kuruluş ama
cını da bu düşüncenin teşkil ettiğini ifade et
mek isterim. 
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Bu noktadan hareketle Bakanlığımız, 4951 
sayılı kanuna dayanarak Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri ile verilmiş bulunan görevler ile genç
lik ve spor sorunlarından bu görevler dışında 
kalanları bir bütün halinde ele almış, yapıyı ve 
yönetimi düzenleme ve yenileme çalışmalarının 
büyük kısmını tamamlamış, hizmetleri en iyi, 
dengeli ve verimli şekilde arz etmenin nasıl 
mümkün olacağını tespit etmiş bulunmaktadır. 

Bundan sonra, merkezî idare birimleri ile 
bağlı kuruluşlar olan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun teşkilât kanunlarının. Anayasa' 
mızm 112 nci maddesinde ifadesini bulan idare
nin bütünlüğü ve 105 nci maddesinde yerini bu
lan sorumluluk ilkeleri çerveçcsinde alacağı şe
kil. ilişkilerin düzenlenmesi, mevzuatın yeni
lenmesi üzerindeki çalışmalara başlanmıştır. 

Meseleye bu açıdan bakıldığında, birbiri ile 
çelişki yaratacağı tetkik edildiği zaman anlaşı
lacak olan ve ikiside Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonunda incelenmekte bulunan Sayın Be
liğ Beler'in «Türkiye Spor Genel Müdürlüğü» 
kanun teklifi - ki bu teklif daha Bakanlığımız 
kurulmadan hazırlanıp yüce Parlamento'ya su
nulmuştur. - ile Bursa Milletvekili Sayın Ka
sım Önadım ve arkadaşlarının «Gençlik ve Spor 
Bakanlığı kurulması hakkında kanun» teklifi
nin, arzedilen hazırlıklarımızın sonuna kadar 
bekletilmesi yolundaki izin isteğinin Sayın Ko
misyonca oylanmak suretiyle benimsenmesinin 
temsilcimizin engellemesi şeklinde nitelendiril
mesi İçtüzük hükümleri ile bağdaşianlamamak
tadır. Zira komisyonların kendilerine gelen me
selelere tam bir hâkimiyet içinde çalıştıklarını 
açıklamağa ihtiyaç yoktur. 

2 — Sayın Beliğ Beler'in Spor - Loto kanun 
teklifi Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonun
ca görüşülmeye başlanmış, tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmesinin 
oylanması yapılmış, mevcut üyelerden 6 sı mad
delere geçilmesi 6 sı da tasarının reddi hakkın
da oy kullanmış, oy eşitliği halinde yapılacak 
işlem hakkında Millet Meclisi İçtüzüğünde bir 
açıklık bulunmadığından başka toplantıda ye
niden oylanmasına karar verilmiştir. Bu itibar
la söz konusu Kanım teklifinin Bakanlığımız ta-
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rafından geciktirilmiş olması söz konusu değil
dir. 

o — Memleketimizde spor elemanı ihtiyacı
nın bu alanda yükseköğrenim görmüş kimse
lerle karşılanması isteği yeni ortaya çıkmış bir 
mesele değildir-. 

8530 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi, bu ko
nuya daha 1938 yıllarında eğilindiğini göster
mektedir. Ancak kanun, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün bütçesinin müsait olması halin
de Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü kurulma
sını öngördüğü halde saha ve tesisler yönünden 
ihtiyaçları tamamlanamamış memleketimizin bu 
işleri ön plana alındığından Genel Müdürlüğün 
bütçesinden Enstitü kurulmasına ödenek ayrı
lamamıştır. 

Son yıllarda bu boşluğun doldurulması ihti
yacı ile İstanbul'da Anadoluhisarmda Akademi 
bina ve tesislerinin yapımına başlanmıştır. Söz 
konusu yapı ve tesisleri tamamlanmak üzeredir. 
Bakanlığımız öğretim elemanlarının yetiştiril
mesine de çalışılmaktadır. 

Bununla beraber,Akademik öğretim yapacak 
kuruluşların açılmasını sadece bir kısım tesisle
rin mevcudiyetine bağlamak mümkün değildir. 
Öğretim ve eğitimin gerektirdiği diğer unsur
ların hazırlıklarının tamamlanmış olması yanın
da Üniversiteler ve Millî Eğitim Temel Kanun
larının getirdiği eğitini bütünlüğü ilkesi ve yük
sele öğretim kurumlarını ilgilendiren mevzuat 
hazırlıklarında Yüksek Öğretim Kurulu görüşü
nün alınması şartı ve plânlama esaslarmında göz-
önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bu hususlar dikkate alınarak Bakanlığımız
ca hazırlanmış olan «Gemdik ve Spor Akademi
leri Kanun Tasarısı Projesi», görüş ve mütalâ-
ları alınmak üzere Bakanlıklara sunulmuş, Yük
sek Öğretim Kurulu mütalaasının alınıp bildi
rilmesi Millî Eğitim Bakanlığından istenmiştir. 
Proje son şeklini almak üzeredir. En kısa zaman
da Yasama Organına sunulacaktır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Muslihittin Yrılmaz Mete 
Gençlik ve Spor Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Çanakkale Cezaevine bir mü
fettiş gönderilmesine dair soru önergesi ve Ada
let Bakam Şevket Kazan'ın yazılı cevabı. (7/219) 
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Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Çanakkale cezaevinden Hamza Ceylan isimli 

bir mahkûm Kayseri Yarı Acık Cezaevinden, 
açık olan imroz Cezaevine nakledildiği hakle, 
mahallin Cezaevi Müdürü tarafından Çanakka
le Yarı Açık Cezaevine alındığını, yolsuzluklar 
yapılmak suretiyle mahkûmların haklarının ye
nildiğini, burada da paranın geçer akçe haline 
gelmiş bulunduğunu, bu hususların tahkiki için 
Adliye Bakanlığından müfettiş gönderilmesini 
dilediği halde gönderilmediğini bir mektubu ile 
ihbar etmektedir. 

Adı üzerinde bir Bakanlık olan Adalet Ba
kanlığı adaleti tevzi etmektedir. Buna mukabil 
cezaevine düşen bir vatandaş bile iyini ve işlerin 
rüşvetle yürüdüğünden dert yanarsa bu hal ne 
olacaktır? 

Hal böyle ise, Adalet Bakanlığının Çanakka
le Cezaevine bir müfettiş göndermek suretiyle 
durumun tetkikle, keyfiyetin doğruluk derece
si hakkında beni yazılı olarak aydınlatmasına 
müsadelerinizi saygılarımla rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeellgil 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5 . 6 . 1974 

C. T. E. Genel Müd. 
Personel 

Sayı : 18697 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : 1) Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 
2G . 4 . 1974, 29 . 5 . 1974 gün ve 3449 - 2048 -
7/219 sayılı yazıları, 

2) 1 . 6 . 1974 gün ve 18461 sayılı yazımız. 
imroz Açık Tarım Cezaevi hükümlüsü Ham

za Ceyhan'ın, adı geçen infaz kurumunda bulu
nan hükümlülerin haklarının yenildiğini, para
nın bu kurumda geçer akçe haline geldiğini ve 
bu nedenle bir müfettişin olayı incelemesi ge
rektiğinden bahisle yaptığı şikâyet üzerine Cum
huriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü 
Dikeçligil'in vermiş olduğu yazdı soru önerge
sine cevaplarımı arz ediyorum. 

Şikâyet konusu edilen hususlar mahallî 
Cumhuriyet Savcılığına incelettirilmiş olup : 
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Hamza Ceylan'm adam öldürmek suçundan 
dolayı 15 yıl ağır hapis cezasının imroz Tarım 
Açık Cezaevinde infazına devam olunduğu sıra
da : 

1. — 647 sayılı Kanuna ve Tüzük hükümle
rine göre çalışmanın zorunlu bulunduğu cihet
le ilgilinin cezaevi adına iş gören müteahhit ya
nında çalıştırılmasının cezaevi idaresince tensip 
edildiği, 

2. — Adı geçenin verilen işte çalışmak iste
mediği ve ikazlarada «çalışmıyorum, zaten af 
var» demek suretiyle menfi cevaplar verdiği, 

•3. — Mevzuat hükümlerinin tamamen dışı
na çıkarak adadaki bazı özel ve resmî kuruluş
larla temasa geçerek şahsî adına işler almak su
retiyle menfaat sağladığı hususları sabit olmuş; 

Ye davranışları disiplini ihlâl edici mahiyet
te görülerek Cezaevi Disiplin Kurulunun 7.2.1974 
gün ve 1974/24 sayılı kararı ile Ceza ve Tevkif-
evleriniıı Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair 
Tüzüğün 157/4 ncû maddesi gereğince 15 gün 
müddetle hücre hapsi ile tecziyesine karar ve
rildiği ve C<:zaevi İdare Kurulunun 7 . 2 . 1974 
gün, 1974/24 sayılı kararı ile de iyi halliliğini 
kayıp etmiş olduğundan kapalı cezaevine iade 
edilmek suretiyle Çanakkale Kapalı Cezaevine 
g'önderildiği anlaşılmıştır. 

İlgilinin iddia etmiş olduğu hususlar şahsî 
hakkında kanun ve tüzüklere tamamen uygun 
olarak uygulanan tedbirlerin lıissî bir tepkisin
den ibaret olup, cezaevi idaresinin şikâyette 
bahsedilen «hükümlülerin haklarının yenildiği 
ve paranın geçer- akçe okluğuna dair» hususlar
dan dolayı müfettiş marifetiyle denetiminde ya
rar görülmemişti!1. 

Bilgilerinize sunarım. 
Şevket Kazan 
Adalet Bakanı 

3. •—• Cundıunyet Senatosu Adana Üyesi Nu
ri Âdemoğlu'nıııı, IJeybcliadeı'deı «Değirmen Bur
nu» adiyle maruf turisti!; mesire yerine eletir so
ru önergesi ve teinleri Bal:anı Oğv.zhan Asütürk' 
ün yazdı cevalı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların Sayın Orman Baka
nı ve Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına tavassut buyurmanızı 
saygı ile rica ederiz. 

100 — 



C. Senatosu B : 65 6 . 6 . 1974 O : 1 

1. İstanbul'da Ileybeliadada Maliye Hazine
sine Te Ormana ait bulunan ve Heybeliada'nm 
yegâne turistik mesire yeri olan, îbütün vatan
daşların istifade -ettikleri (Değirmen Burnu) 
adiyle anılan 'mıntıka 10 günden 'beri bir kulüp 
tarafından etrafı -dikenli !tello çevrilerek ve nö
betçi konulmak suretiyle işgal edilmiştir. 

2. Adalıların ve İstanbullu vatandaşlarm 
ücretsiz olarak çoluk çocuğu ve ailesi ile istifade 
e'tmekte olduğu bu yerde nihayet çok ufak 'bir 
grup tarafından kanunsuz ve tamamen emrivaki 
ile elinden •aimınaktadır. 

Halkın 'menfaati ve istifadesi için tapulu sa
hillerin -dahi kamulaştınldığı hir dönemde geniş 
bir vatandaş kitlesinin faydalandığı bu âmmeye 
ait yer çok küçük !blr grup tarafından kanun dı
şı bir davranışla işgal edilmiştir. 

3. Bu durum başta, mahallî mülkî âmir Ada
lar Kaymakamı Hasan Kal'agil'e defaatle vatan
daşlarımız tarafından duyurulmuşsa da idare ami
ri 'bu gasp olayına tamamen seyirci kalmış ve hat
ta yardımcı olmuştur. 

A) Amme mülküne yapılan bu tecavüzden 
Hükümetin haberi var mıdır? 

B) Mülkî amir ne sebeple halkın şikâyet ve 
ihbarını değerlendirmemiş ve Devletin en az 1.0 
milyon değerindeki malının işgaline seyirci kal
mıştır? 

C) Bu usulsüz, kanunsuz işlemi kendilerine 
ihbar yapıldığı halde önlomeyen hatta yardım 
eden idareciler ve mesuü şahıslar hakkında ne gi
bi işlem yapılmıştır? 

Adana Senatörü 
Nuri Âdemoğlu 

T. e. 
İçişleri Bakanlığı 4.6.1974 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. 430 - 303 - 2/4973 

Konu: Cumhuriyet Senato
su Üyesi Nuri Âdemoğlu' 
nun yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: a)' 2 . 5 . 1974 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 2062 - 3509 - 7/224 sa
yılı yazı. 

b) 20 . 5 . 1974 gün ve 430 - 303 - 2/4450 sa
yılı yazımız. 

Heybeliadatla «Değirmen Burnu» adiyle anı
lan turistik mesire yerinin işgal edildiğine dair 

Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi Nuri Âdemoğ
lu (tarafından verilen ve Orman Bakanlığı ile Ba
kanlığımızca yazılı olarak -cevaplandırılması iste
nilen önerge üzerine yaptırılan incelemede : 

'Heybeliada'da bahsi geçen Değirmen Burnu 
mevkiinin orman tahdidi içinde olup bu sahanın 
iki dekarlık kısmının Heyibellada Yelken Kulübü 
tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı kanalıyie 
Orman Bakanlığından tahsis için izin alınma te
şebbüsüne geçildiği ve bir 'taraftan da etrafının 
telle -çevrildiği, 

Hâdiseye muttali olunduğunda Kaymakam ta
rafından 6831 sayılı Kanuna göre İşlem yapılması 
hususu Orman Bölge Şefliğine bildirilmiş ve adı 
geçen Şeflikçe 28 . 4 . 1974 günlü 'tutanakla du
rum tespit edilerek bu sahaya konan tel örgünün 
kaldırıldığı, 

Mülkî Amirlik ve Orman İdaresince gerekli iş
lem yapılmış olup, hâdisede ayrıca tahkiki gerek
tirir bir 'durumun 'bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, bazı gıda maddel-erinde mey
dana gelen sunî fiyat artışlarına- dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ûn yazılı 
cevabı, (7/230) 

4 . 5 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı na 

Memlekette herkesi yakından ilgilendiren aşa
ğıdaki 'sorumun yazılı olarak cevaplandırılması 
için Ticaret ve İçişleri -bakanlarına duyurulma
sına ilginizi saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Türkiye'de normal ölçülerin üstüne çıkan gay

rim eşru, sunî fiyat 'artışları ve şeker, buğday gi
bi 'bazı gıda 'maddelerinde darlık görülmektedir. 

Bunun yüzde 50 nedenini halkımız, piyasanın 
'başı boş ve herkesin insafına terk edilmiş olmasın
da görmektedir. 

Gerçekten, örneğin bir yiyecek maddesinin 
üreticiden tüketiciye kadarki fiyat artışı incele
nirse üreticiden 'kilosu bir liraya alman malın tür
lü yolsuz şekillerde tüketiciye 4, 5, 6, liraya ya-
tıldiö'i ae-ıkca görülür. 
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•öte yandan, piyasada darlığı görülen şeker, 
buğday ve benzerî analların, memlekette mercııt 
olduğu ve fakat saklandığı söylenmektedir. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye'de hemen hiç-
Ht>ir yerde ciddî bir (belediye kontrolü yoktur. 

Bu itibarla Hükümet, gerekli ekonomik ted-
'birleri araştırırken, piyasada etkili şekilde bir fi
yat re mal kontrolünün yaygın, ciddî ve dürüst 
olarak yapılması için bütün belediyeleri ve bütün 
görevlileri harekete geçirmekten büyük faydalar 
beklenebilir. 

Ticaret <ve İçişleri (bakanları tarafından konu
nun •.birlikte ele alınması yerinde olmaz mı? 

T. G. 
İçişleri Bakanlığı 4.6.1974 

Mahallî İdareler Genel Müd. 
Şb. Md. 2. D. İ. (74) 502-1/16141 

Konu: Sn. Hıfzı Oğuz Be-
kata'nm soru önergesi Hk. 

Cumlrariyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: Cumlmriyet Senatosu Başkanlığının Ge
nel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 
3586 - 2090 - 7/230 sayılı ve 9 . 5 . 1974 günlü 
yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara/ Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm Ticaret Bakanı ve tarafım
dan cevaplanması talebiyle verdiği bazı gıda 
maddelerinde meydana gelen sunî fiyat artışları 
hakkındaki sora önergesi incelenmiş ve Bakan
lığımı ilgilendiren hususlarla ilgili cevaplarımız 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. Millî ekonomimizin istikrar içinde geliş
mesini sağlamak -amacıyle Hükümetçe, alman sen 
ekonomik kararlara paralel olarak Bakanlığınca 
yapılan çalışmaları şu şekilde özetlemek mümkün
dür. 

• « <««r> 
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a) Azamî satış fiyatları, kâr hadleri ve üc
ret tarifelerinin saptanmasında belediyelerce ge
rekli hassasiyetin gösterilmesi, gereksiz fiyat yük
selişlerine neden olabilecek uygulamalardan müm
kün olduğu kadar kaçınılması, 

b) Halkımızın özellikle günlük yaşantısı ile 
doğrudan ilgili gıda maddeleri, benzerleri ve di
ğer malları stok yapan, satışa arz etmekten ka
çman, bu gibi maddeleri saklayan ve satılmadığı 
halde satılmış giıbi gösterenler hakkında yasa hü
kümlerinin h assasiy eti e uygulanan ası, 

c) Fiyat hareketlerinin yakınen izlenmesi ve 
•gerektiğinde mevzuata uygun tedbirlerin süratle 
alınması, 

d) Toprak Mahsulleri Ofisince halk ihtiyacı 
için tahsis edilen hububatın aracısız olarak doğ
rudan ofisten belediyelerce alınıp un haline ge
tirilerek tüketici halka intikal ettirilmesi, 

e): Son -zamanlarda sunî olarak şeker buhra
nına sebep olunmak istenmesi üzerine, gerek ev
velce illerine gelmiş şekerin ve gerekse bilâhara 
yapılacak şeker sevkiyatmın ciddiyetle takip edi
lerek stok yapılmasına ve sunî 'buhrana sebep 
olunmasına engel el ucu tedbiri eri uygulamaları, 
aksine hareketleri tespit edip adlî mercilere inti
kal ettirmeleri, sevkiyatıa ilgili aksaklıkların ber
taraf edilmesi dçin en yakın fabrika müdürlük
leri ile direk temas kurulması, 

Muhtelif tarihli genelgelerle valiliklere duyu
rulmuş ve konulara ilişkin uygulamaların bizzat 
valiler tarafından izlenmesi istenilmiştir. 

2. Ayrıca fiyat ve ücret tespiti ve piyasanın 
denetlenmesi konularında gerekli çalışmalar, Ti
caret B-akanlığı İle birlikte, yapılmakta ve eko
nomide İstikrarın sağlanması için gereken titizlik 
gösterilmektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Aslitürk 

İçişleri Bakanı 

• » • 
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6831 sayılı Orman Kamüniuinfun 34 ncü ve ek 3 noü maddesinin değiştirilmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun teklifinin birinci maddesine verilen oyların sonucu (S. S. 354) 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : GÖ 
Kabul edenler : 31 

Reddedenler : 35 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 114 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Cevdet Sunay 
ANTALYA 

Sera f et tin Pak er 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri Özdilek 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BURDUR 
Ekrem Kabav 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligrl 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet özmumeıı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Reddedenler] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Hil m i Nalbant o ğl u 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan1 

Ali Oğuz 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
KARS 

Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katılmayanlar] 

Emanullah Çelebi S Kadri Kaplan 
Vehbi Ersii Suphi Karaman 
Suphi Gürsoytrak (l.Â.)î Mehmet özgüneş 

— 103 — 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

VAN 
Ferid Mele-nı 
C UMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sait Naci Ergin 
Naiım Talû 
Bahriye Üçok 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcııoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Cihat A İp an 

Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
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Ahmet Yıldız ı 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu I 
M. Yılmaz Mete 
(B.) 
Mujkadder Öztekhı 

Mehmet Ünaldı (Bşk.V.)! 
ADİYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
xlhmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

-> 
Cemalettin İnkaya Nejat Sariıcali 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
1. Sabri Çağlayaııgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM I 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli | 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal E 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 1 

ESKİŞEHİR 
Ömer LTcuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE j 
Ab bas Cilâra \ 

HATAY i 
Mustafa Deliveli J 

İSPARTA | 
Mustafa Gülcügil j 

İÇEL 
Talip Özdolay | 

İSTANBUL 
| M. Erdoğan Adalı 
| Tekin Arı burun 
I (Başkan) 
j Rahmi Erdem 
| Mehmet Feyyat 
ı Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
| Necip Mirkelâmoğlu 

(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

I Adnan Karajküçük 
; Hilmi Soydan 
1 KARS 
1 Yusuf Zira Ayı im 

! do 

KAYSERİ - 1 
Hüseyin Kalpaklıoğlu ı 

KIRŞEHİR 
Halil özmeıı j 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğru 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
(t.) 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğru 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağunı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Bayıkal 
Şevtket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Refet Rendeci 

SİİRT 
İ Süreyya Öner 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya. 1 

Tunceli 1 
— 

Yekûn 4 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

srvAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
Reşat Za-loğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
! E. Süleyman Ergin 
| Veli Uyar 

ZONGULDAK 
i Tarık Remzi Baltan 

( t A) 
1 Ahmet Demir Yüce 

| CUMHURBAŞKANIN-
' CA SEÇİLEN ÜYELER 
l Selâhattin Babüroğlu 
1 Fethi Çelikbaş 
î Hayri Dener 
İ Özer Derbil 

Nihat Erim 
İ Faruk Gürü er 
[ Vahap Güvenç 
| Mehmet İzm en 
[ Sabahattin Özbek 
| Tayfur Sökmen 
j Halil Tunç 

» - © • « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

€5 NCtf (BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1074 Perşemflbe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK İDİVANININ GENEL 
KURULA ISUNUŞLARI 

fi - İKİNCİ [DEFA I0YA (KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK (KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 6S3İ1 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
ve ek 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince fealbul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 2/55; C. Senatosu : 2/73) (S. Sayısı : 354) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 5 .1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'm, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
1(10/2) 

'2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (110/3) 

3. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (110/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3.1973) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun üyesi 
İhsan Topaloğlu ile istanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden

leri ve çözüm yollan konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özcr'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

'6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapım,! 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (110/9) 

7. — 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) 
(8. Sayısı : 2Öl'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 2 .1974) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1C72 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumlhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (!S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 1-i . 3 .1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiPin, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı ta
mimi ve bu tamime göre yapılan tayinler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri 
ve Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Sami Turan ile Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Fethi Çelikbaş'm 11 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye müsteniden TRT Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergeleri (10/12) 



13. —• Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/lil) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/1:2) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (S. Sa
yısı : 35'G) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....> >o-<< ..«;.... 


