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I. — GEÇEN TU 

Elazığ Üyesi Cahit Dalokay, 4.12.1978 tarihinde I 
Elazığ'da ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan vahim I 
olaylar; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan - Unat, 
Türk kadınlarına tanınan seçme ve seçilme hakkının 
yıldönümü vesilesiyle günümüz Türkiye'sinde tarım 
ve endüstri ile kamu yönetiminde çalışan kadınların 
durumu; 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, uyuşturucu maddele
rin toplum bünyemizi sarsan anarşik eylemlerdeki 
rolü; 

Konularında gündem dışı demeçte bulundular. 
Görev ile yurt dışına gidecek olan : 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savun

ma Bakanı Hasan Esat Işık'ın; 
Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya, Milli Eği

tim Bakanı Necdet Uğur'un; 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e, Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemir'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

TBMM Birleşik Toplantısının 6.12.1978 Çarşam
ba günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez- j 
keresi. Genel Kurulun bilgisine sunuldu. \ 

II. — GELEN 

Tezkere I 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süley

man Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/1564) (Anayasa ve Adalet Ko- | 
misyonuna) 

Sözlü Sorular I 
2. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair sözlü sorusu. (6/103) (Milli Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir.) I 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer j 
Ucuzal'ın, Siirt iline kura ile tayin edilen öğretmen- i 
lere yapılan muameleler karşısında ne gibi tedbirler j 

-»-- mm>-

AK ÖZETİ 

Yargıtay Üyesi Celâl Erdoğan'ın, Anayasa Mah
kemesi asıl üye adaylığından çekildiğine dair dilek
çesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun Anayasa Mahkemesinde açık 
bulunan bir asıl bir yedek üye seçimine dair raporu 
ve Dilekçe, Komisyon Başkanının istemi üzerine Ko
misyona verildi. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddeleri
nin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifinin Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınması, Gündemdeki bütün işlere takdimen ivedi
likle görüşülmesi onaylandı, tümü üzerindeki müza
kereler tamamlandı, maddelere geçileceği sırada ya
pılan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

7.12.1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.25'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünaldı Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

KÂĞITLAR 

alındığına dair sözlü sorusu. (6/104) (Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

Yazılı Sorular 
4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, İzmir Merkez ile diğer belediyelerine 
hangi projeler için ne miktar yatırım ve cari öde
nek transfer edildiğine dair yazılı sorusu. (7/1009) 
(Yerel Yönetim Bakanlığına gönderilmiştir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, İzmir il merkezi ve mülhakatının bu yılki 
kırlık kömür ihtiyacına dair yazılı sorusu. (7/1010) 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderil
miştir.) 

— 610 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Osman Nuri CanpoM (Konya) 

BAŞKAN — 1'6 ncı Birleşimi açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; müzakere
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın, 4.12.1978 
tarihinde Elazığ'da ölüm ve yaralanma ile sonuçla
nan olaylara dair açıklaması. 

BAŞKAN — Elazığ hadiseleri hakkında izahat 
vermek üzere İçişleri Bakanı Sayın irfan Özaydınlı, 
buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 
132 nci maddeyi uygulayacaksınız, değil mi? 

BAŞKAN — Hayır efendim, gündem dışı mua
melesi görüyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet izahat 
verince 132 nci maddeye girer. 

BAŞKAN — Hayır, bilgi isteyen bir arkadaşa bil
gi veriyor. O madde ile ilgisi yok. Gündem dışı ko
nuşma talebinde bulundular. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bilgi istemedim 
ben Sayın Başkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir," Milletvekili) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Elazığ'da 4 Aralık 1978 günü meydana gelen ve 
5 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi, biri polis ol
mak üzere 9 kişinin de silahla yaralanması ile so
nuçlanan elem verici olaylar hakkında sizlere özet 
bilgi vermek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken Yüce Senatonun değerli 
üyelerini saygıyla selâmlıyorum. 

Değerli üyeler; 
Elazığ'da 4 Aralık 1978 pazartesi günü saat 12,45 

sıralarında Murat Buldaç adındaki lise öğrencisi 
kimlikleri belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu 
ölmüştür. Bunun üzerine Endüstri Meslek Lisesi öğ

rencileri olayı protesto için topluca yürüyüşe geçmiş
lerdir. Bir süre sonra öğle tatiline çıkan lise ve Ti
caret Lisesi öğrencileri, ortaöğretim düzeyindeki di
ğer öğrenciler de yürüyüşe katılmışlardır. Topluluğa 
halktan katılan olmamış, yalnızca ortaokul ve lise 
öğrencileri gösteriye katılmışlardır. 

Bu öğrenciler arasında bazı öğretmenlerinde bu
lunduğu saptanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca gön
derilen müfettişler konunun soruşturmasına başlamış 
bulunmaktadırlar. Güvenlik kuvvetleri, 171 sayılı 
Yasaya aykırı olan söz konusu yürüyüşe derhal mü
dahale etmiş, İstasyon caddesini izleyerek, Hükümet 
Konağına doğru yürüyen kalabalığı PTT önüne gel
meden dağıtmıştır. Ancak, burada güvenlik kuvvet
leriyle dağılan öğrenci kalabalığı gruplar halinde so
kaklara yayılmış, yer yer silahlı çatışmalar yanında, 
taş atılmak suretiyle sol görüşlü olarak bilinen bazı 
kişilere ait işyerlerinin de cam ve çerçeveleri kırıl
maya başlanmıştır. 

Olayların başlamasıyla birlikte Vali 5442 sayılı 
İl İdaresi Yasasının 11 - D maddesi uyarınca 9 ncu 
Kolordu Komutanlığından yardım istemiş, bu istek 
anında yerine getirilmiştir. Güvenlik kuvvetleri askeri 
birliklerin de yardımıyla olayların daha da genişle
mesini önlemiştir. 5442 sayılı Yasaya uygun olarak, 
öl'aylar ve olaylar öncesi işjbıirliğjn'in sağlanması bia-
kırmımdıain Genelkurmay Bakanlığı, İçişleri Bakamla 
ğınca birlik ve i lere tamdım gönıdenmiş •bul'ummalkita-
dır. Bu tamtalöfled'lr ki, oliaylaran olması ihtimal!Jn'e 
karşı, malhıalli idarede görevli güvenlik ıkuvveıl'sri ve 
'amirlerömıiz askeri 'bıirlikllermözle silki işbirliği hallinde, 
düzenli olarak çalışma oflamağını bulirna'kitadıırlar. 

— 611 
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Türk Utaunun öz varlığı Torik Silahlı Kuvvetleri
nin değerli komutan ve perisonelüne bu yardıımlann-
dan,, görev anlayışlarından ötürü şükranlarımı arz et-
m-e3.1I enıuırîü bir görev sayıyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sivil sıkıyöne
tim.... 

ÎÇÎŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vam) — S âyın Üyeler; 

Bu olaylarda maalesef idörit vatandaşımız hayatın:1. 
(kaylbetirn'iş, tliıfi polis olmak üzere dokuz 'kişi de ya
ralanmış bulunmaktadır. Ölen 'bu dört vatandaşımız 
sol görüşlü 'olarak bilinmektedir. Yararlılardan beşi 
ıhasîa nede tedavi altına alınmış, yaraları hafif olan 
dört kişi de ayakta tedavi edilmiştir. Olaylar sırasında 
vatanına, ulusuna ve rejimine 'bağlı sol görüşlü olaraik 
bilinen vatandaşlara ait sekiz ile on kadar dükkanın 
camları ve çerçeveleri de kırılmıştır. Ölüm olayların-, 
dan dikişli, bir bakvehaneye dışardan tabanca ile ateş 
edilmesi sonucu, diğer ikisi de vur - kaç şskiinîdıe mey
dana gelmiştir. Elazığ ıdışınjdan gelen ve süaıhlı eylem 
liçiride ibulünlan (kişilerin 'kimler olabileceği üzerinde de 
önemle durulmaktadır. 

OîaıyDarın başlaması üzerine Kolordu birliklerine 
ilave olarak aynı gün Elazığ'a bir Jandarma koman
do bölüğü ile 95 toplum polisi gönderilmiştir. Bu 
takviye kuvvetleri halen Elazığ'da görevlerdnli sürdür
mektedirler. Olaylarla ilgili olarak 23 kişi gözaltına 
alınmış, bunlaridan halen altı kişi tutuklatılmış, soruş
turma devam etmektedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Beş kişi öldükten 
soma. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayrn Başkan,, değerli üyeler; 

Hiç kuşkusuz kısaca arz ettiğim bu olaylar bir 
öğrencimin öldürülmesi in© karşı, bir anda oluşan öğ
renci topluluğunun, yıirüe bir anlık tepkisi değ'ldir. 
Gerçekte, bu olayların altında yıllanın 'birik;'.rrfi ve özel
likle mezhep ayrılık'.farına dayanan ki şkıı simalar yat-
rniaktadır. Sosyal, ekonomik yapı ve etnik yönden 
'özellik arz eden bu illimizde, değ'şf'k .mezhepteki yurt-
.taşlarımüz, yıllarca karşılıklı sevgi, saygıya dayanan bir 
anlayışla, 'birlik ve dayanışma içinde, t i r arada, kar
deşçe yaşaıyiagelmişl-L'dıir. Ne var iki, son yıllarda bazı 
çevrcisrin süreikli, maksatlı ve planlı kışkırtmajarı 
ıscnueu, değişik mezhepteki yurttaşlarımız aras?nd':Jk,i 
Ikiarşılı'kilı güven zedelenmiş, hoşgörü ve dayanışmanın 
yerini, üzülerek belirteyim ki, şüphe ve güvensizlik 
almıştır. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Kim bu 
çevreler?.. 

ÖMER UCUZAL (Eslkişehir) — Bu çevrenin aday
ın söyleyelim Sayın Bakan. 

MASAN İL DAN (Elazığ) — (Bu çevreıler bellidir, 
/BAŞKAN —• 'Müdahale etmeyin lütfen, dinleye-1 

liim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Den 

vamla) —- Geçtiğimiz dönmemde, çeşitli kaimin kuruluş
larınım, özellikle eğitim kurumlarının başınla belli bir 
siyasal grulbiun miliıanları getirilmiş, bunların açık
ça ve (bilinçli 'biçimde 'tak yönlü uygulamaları, orta 
'dereceli okullara 'kadar öğrencileri 'bir yönde şartlan
dırmaları, itoplu olaylara ditmeler, toplumun çeşitli 
ıkealmleru arasmdaiki zıtlaşmayı daha da artırmıştır. 
Fırat Üniversiıresii yönötim'ini de bu şekiMie izah ede-
tfliriz. 

Bunlara ilâveten, Keban Barajının yapımından 
sonra, geniş bir tarım arazisi baraj gölü suları altın
da kaldığından, köyler ve çevre illerden Elazığ merke
zine büyük bir nüfus akımı olması sonucu, yer yer 
meydanla gelen sağlıksız yerleşim merktezleri de her 
türlü zararlı alkımların yayıHmasınıa elverişli 'bir orttaml 
'hazırlamıştır, işte, Elâzığ'dalkli huzursuzluğiMi ve olay
ların köıkenıinde yatan gerçe-k nedenler bunlardır. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Bu kialdar basit 
değil; İkan gövdeyi götürüyor Elâzığ'da.. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müd'aihaîe etmeye
lim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Anarşinin ve terörün devamından yarar 
uman ve bugün somut olaylarla artık su yüzüne çık
maya taşlayan kaynaklar, biz göreve geldikten sorma 
'kışkırtmalarım daha da artırarak 'sürdürmüşlerdir. 

ÖMER UCUZAL (B:(kişehir) — Durdurun efen
dim.... 

BAŞKAN — Lütfen efendlim, lütfen eferJd:m. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Beş kişi 

ölmüş Sayın Balkan!; bir Bakan konuşması mı bu?.. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Vatandaş sükûn 

is'jlyar Elâğız'da, can güvenj'ği istiyor. 

İÇÜŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De< 
vamla) — O şekilde iki, bireysel ve kişisel olaylara 
'hile si'yasal riilelik vererek ve çoğu 'kez mezhep mese
lesi haine dönüştürerek, toplumu birbirine düşürmek. 
İçin 'davaımlı ve yoğun bir çaba içine girmişlerdir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yapma
yın Sayın Bakan, bu konuşma bei'ki t ana yaikışır; ama 
•size yakışmaz. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Durun da 'konuşma
sını tütirslin. 

http://m-e3.1I
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İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Da
v a m l a ) — Elazığlı sağ duyulu vatandaşlarımiz bu 
oyunlara itibar etmieyince, 'belirtilen ıkaynaklar bu 
!kaz de «Vur - Kaç» şelklindeîki şiddet eylemlerine yö-
nelmlişlardir. San alylarıdalki olayiar genellMe bu tür
dendir ve aırnlaç, toplumu devamlı şelkOde taciz ve tedir-
gıln edeı'elk ıbüyiülk patlamialıara, toplumsal olaylara ze-
ımıiın hiazırüaımaiktır. 

Huımrıuınıuızda bir kez daha ifade edeyim iki, bu 
Ik&ıtanlılk amaçları asilla gerçekleşmeyecektir.. 

AHMET CEIMÎL KARA (Tralbzon) — Ne zama
na; kadar?..., 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sonsuza d'dk gerçıelkleşm'ayscekCr. 

AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Tralbzon) — 
Kim 'bunlar Beyefendi?.. 

ıB AŞIK AN — Lütfen efendim, müdahale etınreyin, 
nica eiîyoruımı. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın 'Balkan, s'aiygıdeğer üyeler; 

ıBtnı"!k durrulmu ve sosyal yapısı yö'nârad'm arz 'etti
ği özellik medeniyle, asayiş Ibıakımmdan en duyarlı il-
lerimiiziden bM haine gelen Elâzığ'da, bugüne kadar 
emniyet ve jandaırma öngüİJüımiüz olanaklar öîçüsünıcte, 
p'ersonel, araç ve gereçle talkviye edilmiştir. 

ÖMER UCUZ AL (Eslkişöhir) — 70 fclşi öldüMen 
SORV3....İ 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Ayrıca, zaman zaman da dışardan jandar
ma komando birliği ve toplum polisi gönderilerek 
yerel iç güvenlik kuvvetlerine yardım sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anarşi ve terörün tek kaynaklı olmadığı, artık so

mut olayalar ve yargı kararlarıyla da kanıtlanmış bu
lunmaktadır. Buna karşın, hâlâ şiddet eylemlerini tek 
yönlü göstermekte direnenlerin savlarının inandırıcı 
yönü kalmamıştır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin gibi... 

'İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Kendilerinin bu konuda samimi olmadık
larını, sağduyu sahibi yurttaşlarımız daha iyi anla
maktadırlar. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Kim söyledi 
«Tek yönlü» diye?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Biz bu anlayışla ve hangi yönden gelirse 
gelsin, anarşi ve şiddet eylemleriyle, demokratik hu
kuk kuralları içinde kalarak, tarafsız ve olayların kö
kenine inecek biçimde mücadele ediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 11 aydır bunu 
dinliyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Bu mücadelemizi tam bir kararlılıkla 
sürdürmekteyiz ve sürdüreceğiz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ne za
man?.. On sene sonra mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin, 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — FIiç bir zorlama ve kışkırtma bizi hukuk 
dışı yollara ilemeyecektir. 

MUSTAFA GÜLCİÜGİL (İsparta) — Bin kişi öl
dü; hâlâ mücadele ediyorsunuz... 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın üyeler; 

Sözlerimi bitirmeden bir konuya daha özellikle 
değinmek isterim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bin kişi öl
dü; hâlâ mücadele ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — iç güvenlik 'kuvvetlerimiz anarşi ve teröre 
karşı, gerekirse hayatlarını kaybetmek pahasına mü
cadele vermektedirler. Daha iki gün önce İzmir'de, 
iki polisimiz, bir arama sırasında, «Türkiye Halk 
Ordusu Cephesi Eylem Grubu» adlı illegal eylemli 
sol örgüt militanlarınca görevi başında şehit edilmiş 
ve bir komiserimiz de yaralanmıştır. 

'Bugüne kadar çeşitli silahlı çatışmalarda... 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Bin kişi 
öldü Türkiye'de. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın üyeler bu 
gürültü karşısında müzakerelere devama imkân ola
maz efendim. Rica ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Türkiye'de bin 
kişi öldü, siz hâlâ tedbir alacaksınız. Ayıptır yahu, 
ayıptır. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, lütfeder misiniz?... 

!BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Bakan. 
(Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın üyeler; 

Bugüne kadar çeşitli silahlı çatışma olaylarında 
21 polisimiz, 2 bekçimiz şehit olmuştur... (Gürültü
ler) 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hangi parti ta
rafından korunuyor?.. 
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HASAN İLDAN (Elâzığ) — Adalet Partisi tara
fından korunuyor. Siz yaptınız bu halleri.. 

ÎÇİŞLERÎ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Son olaylarla, şerefli polis örgütü mensup
larının, gerektiğinde hayatlarını bile bile feda etmek
ten... (Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adalet 
Partisi tarafından korunduğunu ispat et hayvan, is
pat et... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Hayvan senin ba
bandır ulan eşek. (Gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çık dışarı, 
dışarı çık, adamsan dışarı çık eşşekoğlu eşşek. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. İdare amir
leri vazife görsünler. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, arka
daşımıza Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız 
«Eşek» diyor efendim. (Gürültüler) 

HASAN İLDAN (Elazığ) — İlk önce o dedi. 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sen ağzı

nı topla, ne biçim konuşuyorsun?.. 

HASAN İLDAN (Elazığ) — Ağzını ilk bozan o, 
ben değilim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın İldan, Sayın 
İldan... Lütfen efendim, İdare Amirleri lütfen vazife 
görsünler. (Şiddetli gürültüler) 

Lütfen efendim, lütfen İdareci Üyeler vazife gör
sünler lütfen. Lütfen üyeler yerlerine otursunlar efen
dim. (Gürültüler) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
görün işte tohumu kimin attığını. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... (Gürültü
ler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Boyun kadar konuş!... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, İdareci Üyeler lüt
fen vazife görsünler. 

Sayın Bakan, siz devam buyurunuz efendim. (Gü
rültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İktidarda 
biz yaptık, muhalefette de biz yaptık... Siz ne yaptı
nız?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Son olaylar, şerefli polis örgütü mensupla
rının gerektiğinde hayatlarını bile feda etmekten çe
kinmeden, Devletine ve ulusuna feragatla hizmet ede
ceğinin somut kanıtlarıdır. Gece - gündüz demeden 
feragatla ve fedakârlıkla görev başında bulunan tüm 
polislerimize güvenimin sonsuz olduğunu huzurları

nızda söylemeyi bir görev sayıyorum. Görev şehidi 
arkadaşlarımı saygıyla anıyor, Tanrı'dan rahmet dili
yorum. 

Değerli üyeler; 
İzmir'de iki polisimizin şehit edilmesiyle ilgili sol 

eylemli, silâhlı eylemli gruplar hakkında da sizlere kı
saca bilgi sunmak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gündem dışı mevzuu 
mahduttur; sadece Elazığ hadiseleriyle sınırlıdır. Bi
naenaleyh, başka mevzua geçemezsiniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Hay hay, takdir sizindir efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
bırakınız konuşsunlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bırakın konuş
sun, cevabını alsın.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, konuş
sunlar efendim, konuşsunlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Müsaade ediyor musunuz efendim?.. 

BAŞKAN — Söylediğim hudutlar içinde, ancak 
müsaade ederim efendim. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, bırakın 
konuşsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, Elâzığ olaylarına gelişte ve polis
lerimizin fedakârca çalışmialiarıyla ilgili, memleıketimi-
zin durumuyla direkt bağlantılı olan birkaç konuda 
da bilgi sunmak istiyorum; eğer müsaade ederseniz?. 

Sayın üyeler; 
İzmir'de polislerimizi şehit eden örgüt... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, başka mevzua girdiği

niz takdirde, Tüzüğün başka maddesi çalışır. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tamam, biz de 

onu söylüyoruz zaten. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bırakın çalışsın Sayın 

Başkan. 
CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Tabii çalışır, bı

rakınız çalışsın Tüzük maddesi. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Hay hay efendim, peki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Sayın üyeler; 
Sözlerime son verirken, son konuşmamda da be

lirttiğim gibi, silahlı eylem içerisinde bulunan, ister 
sağdan olsun, ister soldan olsun, ister illegal sol ör
güt olsun, ister illegal sağ örgüt olsun; ki bunun tipik 
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örnekleri İzmir'deki polislerimizi, vurucu ve rejim 
düşmanı, Devlet düşmanı illegal örgütlerin mensup
ları vurmuşlardır, Türk Halk Kurtuluş Ordusu Cep
hesi mensupları vurmuşlardır ve bundan 10 gün evvel 
Ankara Cebeci'de sağ illegal örgütlerin «ETKO» de
nilen mensupları vurmuşlardır. Onun için sizlerin vic
danlarınıza hitap ediyorum, hepinize hitap ediyorum: 
Hep beraber olalım, diyelim ki... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Böyle mi 
olacağız?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDrNLl (De
vamla) — Diyelim ki, «Silahlı eylemlere karşı, bu 
olanları hep beraber kınayalım. Onların karşısında 
bulunalım.» 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sayın Ömer Ucuzal, «Memleketin her tara
fında yakacak sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Bu 
arada, yurdun birçok yerinde orman idarecileri de 
köylü vatandaşımıza oylarının rengine göre muamele 
yaparak, haksızlık yapmaktadır.» diyerek, gündem 
dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
132 nci maddeye göre, burada "müzakere imkânı doğ
muştur. Lütfen 132 nci maddeye göre grupların hak
kını tanıyın ve müzakereye devam edelim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, 132 nci maddeye gö
re bir durum hâsıl olmadı. O sahaya girmeden söz
lerini kesti, Sayın Bakan. 

Bu itibarla... 
VELİ UYAR (Yozgat) — Bakan kesmedi, siz 

kestiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Bakan kesti, ben ha

tırlattım, «Tüzüğün başka maddesi çalışır» dedim, 
kendileri de kestiler sözlerini. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi Sayın 
Başkan; 

İçişleri Bakanı buraya gelip, iki gün evvel bu kür
süde konuşan arkadaşımıza gündem dışı cevap ver
memiştir. Kendisine göre bir sistemin, kendisine gö
re bir zihniyetin düşüncesini ifade etmiştir. «Bilgi 
veriyorum» demiştir, bilgi verdiğine göre de müza
kere başlamıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Bakanın da gündem 
dışı söz söylemek hakkıdır. Bahusus, bir sayın üye 

bir mesele üzerinde görüşlerini bildirdikten sonra, 
biliyorsunuz ki, gündem dışı mevzular müzakereye 
tabi değildir. Ancak, sayın bakanlar, ilgili bakan-' 
lar, konuşmayla ilgili açıklama yaparlar; o kadar. 
Ama Tüzüğümüzde bir madde vardır; bir bakan veya 
hükümet gelir iç ve dış mesele hakkında bilgi verir, 
o zaman müzakere açılır. 

Bir de diğer madde vardır ki; o da, bir üye açık
lama yapmaya davet eder, o maddeye göre de müza
kere açılır. Ama bu, her ikisi de değildir, gündem 
dışı bir konuşmaya yapılmış bir açıklamadır. 

Bu itibarla, söylediğiniz maddeyle bir ilgisi yok
tur. O maddenin sahasına da Sayın Bakan girmemiş
tir. 

Bu itibarla, meseleyi burada kesip, zatiâlinize... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

emsal olmamak üzere bu mütalaanıza iştirak ediyo
rum. Gündem dışı konuşacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bitti efendim, kapattık efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Size te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Rica ederim, teşekküre ihtiyacım 
yok. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Arkada
şımız size teşekkür ediyor, teşekkürü kabul buyurun. 

BAŞKAN — Ama, lüzumsuz teşekkür de kabul 
edilmez her halde. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

2. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, kış mev
simi nedeniyle memleketimizde çekilen yakacak sı
kıntısı ve Orman İdarelerinde köylü vatandaşlara ya
pılan farklı muamelelere dair gündem dışı demeci. 

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

Sahil bölgelerimizin dışında, Ülkemizin tamamı 
kara kışın şiddetli soğuk tesiri altına girmiştir. Sü
hunet hep sıfırın altında seyreltmektedir ve çak yer
de kar yağışı başlamış, yollar kapanma tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. 

Kışı, soğuğu ve fırtanayı tarife lüzum yok. Ül
kede yaşayan her vatandaşı; yeni doğan bebekten en 
yaşlısına kadar tabiatın bu amansız hükmünden as
gari nispette korumak gerekir. Bu görev de, elbette 
odunu, kömürü, yakıtı tekelinde bulunduran Hükü
mete aittir. Bu ihtiyaç, ekmek kadar, su kadar, 
onlardan da öteye mühimdir. İnsanoğlu birkaç gün 
ekmek yemeden, su içmeden yaşayabilir; fakat ka-
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ra kışın amansız dondurucu soğuğunda birkaç saat 
içinde donar ve hayatını kaybeder. Şüphesiz çocuk
lar, hele bebek denilen yaştaysalar, nasıl ve ne ka
dar bu soğuğa tahammül edebilir?.. 

Bu çetin mücadeleyi aşmak, büyük tedbirleri ön
ceden almak ve uygulamakla mümkün olur. 

Bugün vatan sathından gelen sesler, basına inti
kal eden haberler ise, anarşide olduğu gibi, yakıt ih
tiyacını sağlamada da büyük bir başıbozukluk içeri
sinde bulunulduğunu göstermektedir. Ayrıca, çirkin 
partizanlık bu sahada da kendisini göstermiştir. 

Şehir ve kasabaların kömür ihtiyaçlarının dörte 
biri hâlâ karşılanmamış, fuel - oil stoklan sıfıra in
miş, tankerlerin yolları denizlerden beklenmekte, yol 
değiştirmeleri için öttürülen düdükleri kaptanlar duy
maz olmuş, gazyağı da tümden yok olmuştur. Evler
de, okullarda, apartmanlarda titreşen insanların sayısı 
on milyonları aşmış, köylerde yaşayan vatandaş da 
ihtiyacı ve kanuni hakkı olarak verilmesi gereken 
odunu, orman idaresinde görevli bir kısım memurun 
Hükümete ayak uyduran partizan uygulaması sonucu. 
alamamıştır. O da, şehir ve kasabada yaşayan va
tandaştan farksız, soğuktan titremekte, üstelik bir 
kaşık çorbasını pişirememekte, gazyağı bulamadığı 
için de geceleri karanlıkta yaşamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kısım orman görevlilerinin partizan tutum 

içinde olduğunu söyledim. Bu partizan orman me
murları, bölgelerindeki köylerin oy rengine göre 
hareket ederek, Adalet Partisine ekseriyetle oy veren 
köylerdeki vatandaşlara, 6831 sayılı Orman Kanunu 
ve diğer kanunların verdiği hakları uygulamıyorlar, 
vatandaşın ihtiyacı olan yakacak odunu dahi verme
mek için haksız ve kanunsuz davranışları pervasızca 
sürdürüyorlar. Bu haksız, bölücü, çirkin ve merha
metsiz davranışa asla tahammül edilemez ve imkân 
da verilemez. Bu orman görevlileri kimin malını 
kime vermemekte, kimin malını kime satmamakta?.. 
Milletin malı olan ormanlarda bu kişiler kendilerini 
ne zannediyorlar değerli arkadaşlarım? 

Ömründe tek ağaç yetiştirmeden, sadece bir dip
loma ile bu yerlere gelenler, her şeyden önce mille
tin malı olan bu ormanları kendi keyiflerine göre de
ğil, kanunlara göre idare etmsyi öğrenmelidirler. 
Kendileri ormanın en güzel yerinde, kaloriferli, jene
ratörlü betonarme binalarda oturacak, keyif çatmak 
liçin şöminelerinde günün 24 saatinde gürül gürül 
odun kütüklerini yakacaklar, sonra da köylü vatan
daş Adalet Partisine oy verdi diye, yuvasını, yavru-
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sunu ve çorbasını ısıtıp pişirmek için ihtiyacı olan 
odunu, bedeli mukabilinde alabilmekten mahrum 
edilerek, karakışın amansız soğuğunun kucağına terk 
edilecek... Bu davranışa müsaade edilemez; imkân da 
veremezsiniz değerli arkadaşlarım. Bu harekete hiç 
kimse göz yumamaz, hiç bir vicdan bigâne kalamaz. 
Aç insanlar ekmek dolu fırınların karşısında bekleti
lemez. 

Ülkenin her bakımdan yokluk içine düşürüldüğü 
bu dönemde, fakir fukara vatandaşın yanında, onun 
ıstıraplarına çare bulup yardımcı olmanın her şeyden 
önce bir vicdan borcu, insanlık borcu haline geldiği 
şu zamanda, milletin ormanlarını keyfi tutum ve dav
ranış sahiplerine teslime de kimsenin gücü yetmez ve 
yetmeyecektir. 

Amansız karakışın soğuğundan yavrusunu ve yu
vasını korumak için vatandaş ekmeğinden kısarak ka
raborsadan bir kilo odunu iki liraya, bir kilo linyit 
kömürünü yüzelli kuruşa, bir litre gazyağıru on lira
ya almaya mecbur edilmiştir. 

Odun yok, kömür yok, bu sıkıntılar nedeniyle bu 
ülkede çamaşırlar yıkanmıyor, evlatlar banyo edile
miyor... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bitleniyo
ruz, bitleniyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ve 1950'den bu 
tarafa ortadan kaldırılmış olan bitler, Ankara'nın, 
İzmir'in okullarını sarmış. Biz zannediyorduk ki, siz 
bütün teşkilâtınızla İktidar oldunuz, Hükümet oldu
nuz; ama bitleri geride bırakmışsınız: onu da şimdi 
getirip, ülkeyi bitlendirdiniz. Siz, her türlü fenalığın 
iktidarı oldunuz; ama tarih sizi «Bitli İktidar* olarak 
da bugün tescil etmiş vaziyettedir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — O bitler 
sizin yorganınızdan döküldü. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Siz 27 senedir bu mil
letin başında bit idiniz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dahası var sev
gili arkadaşlarım; Ankara'da yaşayan vatandaş soğuk
tan kendisini kurtarmak için bir kısım sinemalara 
ısınmaya gidiyor; isim de vereceğim, Akün Sinema
sına. Nerede o içişlerini idare ©den kişi?... Kavaklıdere 
Sinemasında ısınmaya giden vatandaş filmin sonunda 
Dev - Genç'liler tarafından kapının önünde soyularak, 
buz gibi sokağa atılıyor bu ülkede. 

Bu durumun tek müsebbibi zamları çare sayan 
bugünkü Hükümettir. Her şeye zam, zam, zam oduna 
zam, kömüre zam, gaza zam... Bu haksız ve acımasız 
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zama da ister istemez vatandaş razı oldu; ama ara- J 
dığı malı bulamaz hale geldi. 

Köy - Kentçiler, halk sektörcüleri, köye ulaşım 
projecicileri, tarlaların taşını toplatanlar; köylü ısın
mak için, çorbasını pişirmek için odun bekliyor, bu
lamıyor. Gecesini aydınlatmak için gaz bulamıyor. 
Bir tezek, idarenizde 12,5 liraya çıktı. Kasabada, şe
hirde yaşayan vatandaş köyden bu sahada da sıkın
tılı; çünkü tezek yakacak ocağı yok değerli arkadaş
larım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, bir başka anarşi de yakıt sahasın

da kendisini hükümran kıldı, bu ülkede. Hükümet 
döneminde karnı aç, çıplak olan vatandaş, maalesef 
ısınmak imkânlarından da mahrum edildi. Can gü
venliği yok, mal güvenliği yok, ısınma, aydınlanma 
imkânı yok. Bu yollara bir yerde de kanunsuzca gö
revlendirilen mavi bereliler çare bulamaz : Hele va
tandaşı, okulda paltosu ile ders takip eden küçük öğ
renciyi, soğuk odada ve beşiğinde yatan bebeği, ne 
bana verilecek cevabınız, ne radyo bültenlerinde ve 
televizyon ekranlarındaki resimleriniz ısıtmıyor. 

'Her sahada olduğu gibi, bu beceriksiz başarısız 
Hükümetten memleketin hizmetine gelsin diye çare 
de beklemiyoruz; beklemek beyhude. 

Bile bile huzurunuza bu meseleyi getirdim, daha I 
fazla yüce huzurunuzu iişgal etmeyeceğim; çünkü 
sırça köşkte oturanlar başkalarının derdinden, sıkın
tısından, ıstırabından bir şey anlamaz. Tanrı'dan di
leğim, kışın hafif geçmesidir. 

Yüce Heyetinizi saygı ile salamlarım. (AP sırala
rından alkışlar) I 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Başkanlık 
tezkeresi var, takdim ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, teşekkürü kabul etmediniz, söz hakkımızı kabul 
edin. Duydunuz mu bir söz geçti?... 

'BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bir müza
kere mevzuu değildir efendim. Devam ediyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben müzakere teklif etmedim. Bir dakika lütfen... 

BAŞKAN — Başkanlığa o şekilde hitap edemez
siniz. Lütfen oturunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizin yap
tığınıza az bile. I 

BAŞKAN — O şekilde hitap edemezsiniz Başkan- I 
lığa. Lütfen oturun. I 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Duydunuz 
mu «Bitli iktidar» denildi, burada. 1 
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AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayenizde 
uyuz da geliyor. Bir hafta sonra uyuz olacaksınız. 
Bitli iktidar olacaksınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zulüm ya

pıyorsunuz, zulüm. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, yerinize oturunuz. 
3. — Manisa Üyesi Ruhi Tunakan'tn, hastalığı 

sebebiyle 27 . 11 , 1978 tarihinden itibaren (20) gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/1559) 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi Tuna-

kan'ın hastalığına binaen 27 . 11 . 1978 tarihin ien iti
baren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı Başkanlık Divanının 4 . 12 . 1978 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Sayın Ruhi Tunakan'ın hastalığına binaen 27 . 11 .1978 
tarihinden itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Milli Savunma Komisyonu Başkanlığının 
Savunma Sanayiine dönük Silahlı Kuvvetler tesisleri
ni görmek üzere 12 . 12 . 1978 - 16 . 12 . 1978 tarih
leri arasında düzenlenen geziye katılmaları karar
laştırılan Komisyon üyelerine dair tezkeresi. (3/1568) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İlgi : 20. 11 .1978 tarih ve 1159/16791 sayılı ya
zınız. 

Yazıda, Parlamenterlerin Savunma Sanayiine dö
nük Silahlı Kuvvetler tesislerini görmeleri için düzen
lenmesi istenen gezinin 12 . 12 . 1978 tarihi ile 
16 . 12 . 1978 tarihleri arasında dört gün olarak ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bu geziye, aşağıda adları yazılı Komisyonumuzun 
sayın üyeleri katılacaktır. 

Ödenek ve yolluklarının verilmesi hususunda emir 
ve müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Çataloğlu 

Milli Savunma Komisyonu 
Başkanı 

1. İsmail Çataloğlu (İçel) 
2. Suphi Gürsoytrak (Tabii Üye) 
3. Hasan İldan (Elâzığ) 
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4. Hikmet Aslanoğlu (Balıkesir) 
5. Mustafa Fahri Dayı (Manisa) 
6. Hilmi Fırat (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
7. İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
8. Abdullah Köseoğlu (Kocaeli) 
9. Talip Özdolay (İçel) 

10. Tahsin Türkay (Sivas) 
Not : Gezi programının bir sureti eklidir. 

BAŞKAN — Efendim, Milli Savunma Komisyo
nu, Gölcük'te, istanbul'da ve Eskişehir'de bazı askeri 
tesisleri görmek için davet edilmiş. Bu itibarla, Tü
züğümüz gereğince Yüksek Heyetin oylarına arz 
edilmesi gerekmektedir. Oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Bir başka önerge var takdim ediyo

rum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğünün 30 . 11 . 1978 tarih ve 
6924 sayılı yazıları K. : 

V. — GÖRÜŞ 

1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Mad
delerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516: C. 
Senatosu : 2/133) (S. Sayısı : 841) (1) 

BAŞKAN — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiş
tirilmesi hakkındaki Kanun teklifinin tümü üzerinde
ki müzakeresi bitmiş, maddelere geçilmesi hususunda 
kalmıştık. Şimdi, kaldığımız noktadan devam ediyo
ruz, kanunun müzakeresine. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin başlığı da Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz tarafından değiştirilmiş olduğundan, 
bu başlığın yeniden değiştirilmesi için bir önerge ve
rilmiştir, bu önergeyi takdim ediyorum. 

(7) 841 S. Sayılı basmayazı 5 . 12 . 1978 tarihli 
15 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyo
nu üyesi iken İdare Amirliğine seçilen Hakkâri Sena
törü Naci Cidal'dan boşalan yere, Mardin Senatörü 
Mehmet Ali Arıkan'ın aday gösterilmesi Grubumuz-
ca kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
CHP Cumhuriyet Senatosu 

Grubu Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İs
kân Komisyonundan bir sayın üye istifa etmiş, onun 
yerine ait olduğu Parti Grubu Sayın Mehmet Ali 
Arıkan'ı aday göstermiştir. Bu, Komisyonun teşek
külünde müessir bir rakam olmadığı için, bundan 
önceki teamüle göre, işari oyla bu tek üyenin seçi
mini yapıyorum. 

Sayın Mehmet Ali Arıkan'ın Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân Komisyonu üyeliğine seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

LEN İŞLER 

Sayın Başkanlığa 
481 Sıra Sayılı Avukatlık Kanunu teklifinin baş

lığının aşağıdaki yazılı Millet Meclisinden geldiği şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

«1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Madde
lerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi 
hakkında Kanun teklifi.» 

BAŞKAN — Kanun teklifinin başlığının, okunan 
şekilde değiştirilmesi talep edilmektedir. 

İzah edecek misiniz önergenizi, Sayın Ucuzal?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergem açık 
efendim. 

BAŞKAN — İzah etmeyeceksiniz. 
Komisyon ve Hükümet bu önergeye katılıyor mu 

efendim?.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ 
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Saym Başkanım, 
sayın üyeler; 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddele
rinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifi; kanun tekniğine göre, kaldırılan 
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maddeler tasarı ve tekliflerin sonunda yer almakta
dır. O usule uyarak bu değişiklikte yarar gördük, bir. 

İkincisi; «Bazı maddelerinin kaldırılması» Eğer, 
Millet Meclisince kabul edilen şekilde olursa kaldır
mayı öne alıyor. Sonra «Bazılarının da değiştirilme
si...» Kabule göre de «bazı maddelerinin kaldırılması» 
denildikten sonra, «bazı maddelerinin de değiştiril
mesi» demek gerekir. 

Kanun tekniğindeki usule uyarak bir de, «Kaldır
mada bazı maddelerinin» diyor. «Değiştirmede bazıla
rının da» diyor. 

Bu itibarla, biz katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bir husu
su, belki yanlışlık olur endişesi ile hatırlatmak istiyo
rum. Tüzüğümüzün 113 ncü maddesi değişiklik tek
liflerinde şöyle bir sıra kabul etmiş : 

Önergeler verilmiş ise, evvela çıkarılmalarını iste
yenler, sonra değiştirmeye taalluk edenler, en sonra 
ilave isteyenler oya konulur, deniliyor. 

Acaba, bu madde ile bu sıranın düzenlenmesi hak
kında bir izahatınız olur mu?.. Çünkü, Millet Mecli
sinin kabul ettiği metinde evvela kaldırılması kon
muş, sizinkinde yer değiştirmiş. Bu hususta ben sa
dece yanlış bir iş yapmayalım diye hatırlatmada bulu
nuyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Efendim, gö 
rüşmelerde izlenecek usulü Tüzük düzenliyor. 

Kaldırılması ve değiştirilmesi için verilmiş öner
ge yok. Sadece değiştirilmesi için verilen önerge var. 
Şimdi, görüşülen önerge değiştirilmesi için verilen 
önergedir. 

'BAŞKAN — Hayır, o bakımdan anlatamadım 
öyleyse. 

'Burada, Millet Meclisinden gelen metinde, «Kal
dırılması» tabiri önde, sizinkinde de «Değiştirilmesi» 
tabiri öne alınmış; yani o sıra ile bunun ilgisi olabi
lir mi diye ben hatırlatmış bulunuyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Arz edeyim efen
dim. Bugüne kadar Meclislerde görüşülerek yürürlü
ğe konulmuş bulunan yasalarda kaldırılan maddeler, 
o yasa tasarı veya teklifinin son maddeleridir, yahut 
geçici maddeleridir, ek maddeleridir. Bugüne kadarki 
uygulama kanun tekniği açısından bu biçimdedir. 

'Bir an için «kaldırılması» öne gelmiş, «değiştiril
mesi» sonraya gelmiş. Ne sakınca vardır?... Üzerin
de durulmaya değer bir önem taşır mı diye düşünü
lürse, ona da şu mülahazamızı arz ediyoruz : 

{ «Bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının da 
J değiştirilmesi» biçiminde olmak lazım. Madde sözü-
; nün iki kez kullanılması daha uygundur, o itibarla 

katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Ucuzal, önergenizi izah mı edeceksiniz 

efendim?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet Sayın Baş
kan, izin verirseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 

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

Önergem gayet açık. Millet Meclisi Başkanlığın
dan gelen şekildeki bir başlığı teklif ediyorum. Bir 
yönüyle Sayın Komisyon haklıdır. Çünkü teklifin 
tanziminde evvela 1136 sayılı Kanunun değiştirilen 
maddeleri, sonra da kaldırılan maddeleri var. Sayın 
Komisyon Başkanının izahatı yerindedir. Evvela de
ğiştirmeyi, sonra kaldırılanları sıraya koymuşlar; 
ama değerli arkadaşlarım, tatbikatta başlık hiçbir işi
mize yaramayacak. Başlık, önce kaldırılma, önce de
ğiştirilme kelimeleri yer değiştirmekle tatbikatta en 
ufak bir zarara sebebiyet olmayacaktır. 

Kendilerinin de geçen gün buradan ifade buyurduk
ları gibi, çok yakın bir zamanda bu teklifin kanun
laşmasının büyük yararları var. Kanunlaşmadığı tak
dirde büyük sakıncaları var. O bakımdan, her ne ka
dar Komisyon haklı ise de tatbikatta bir uygulamaya, 
bir zarara, her hangi bir şeye sebep olmayacağı için, 
başlığın Millet Meclisinden gelen veyahut da benim 
arz ettiğim şekilde kabulünde de bir sakınca yoktur. 
Bu sebeple önergemin kabulünü istirham edeceğim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, mü
saade buyurursanız 1136 sayılı Kanun başlığından 
bir örnek vermek istiyorum : 

Değiştirilen, değiştirilmesi söz konusu olan yasa 
1136 sayılı Avukatlık Kanunudur. Bazı hükümlerinin, 
maddelerinin kaldırılması söz konusu olan yasa da bu 
Yasadır. Şimdi bunun başlığını örnek olarak arz edi
yorum : 

«19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerine Fıkralar ve Kanuna Geçici Bir Madde Ek
lenmesi hakkında Kanun.» Sıra daima böyledir. Cum
huriyet Senatosu da, Millet Meclisinden gelen metni 
inceleme ile görevli, uygun gördüğü takdirde geleni 
olduğu gibi kabul eder, uygun görmezse gerekli deği-

f sikliği yapar. 



C. Senatosu B : 16 7 . 12 . 1978 O : 1 

İki Meclisli sistemde, ikinci Meclisin de fonksi
yonunu, kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamla 
yapması gerekir. 

Bu konu için maddeler metnine geçmiyorum. Sa
dece bu konu konuşuluyor. Tümü üzerindeki görüş
meler de bitti. Kaldı ki, Kanun teklifinin 2 nci mad
desiyle değiştirilen Avukatlık Yasasının 4 ncü mad
desinin ilk fıkrasında bariz, aşikâr, hoşgörü ile kabul 
edilmesi mümkün olmayan maddi hatalar vardı. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet katılıyor mu efendim?... 

ADALET BAKANLIĞI BAŞMÜŞAVİRİ SAİT 
REZAKİ — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Önergeyi din
lediniz. Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan oy
lama var zili çalmadınız. 

BAŞKAN — Çaldım efendim, daha yeni kestim. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhâl katılıyor mu efendim?... 
İçtüzüğümüze göre Komisyon ve Hükümet katıl

maz ve Umumi Heyet buna rağmen önergeyi kabul 
ederse, dikkate alınması kabul edilmiş sayılır. Ondan 
sonra Komisyonun buna katılıp katılmama hakkı var. 
tekrar oylama yapılır. Onun için soruyorum; filhâl 
Umumi Heyetin bu temayülüne katılıyor musunuz?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komisyon katılmı
yor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet ka
tılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun Teklifi 

mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri program
larına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav ver-
m'ş bulunmak, 

c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim 
belgesi almış bulunmak, 

d) Levhasına yazıirnaJk istenen baro bölgesinde 
ikametgâhı bulunmak, 

e) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali ol
mamak gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen Sayın 
üye?... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alacakapftan. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar im; 

Bu Yasa değişikliğimin karakterisıtiğıinli iki noktada 
toplamak mümkündür: Avukatlık stajının 1,5 yıla çı
kartılmış olan süresini kısaltıp 1 yıla indirmek ve staj 
sonunda geçilmesi zorunlu görülen sınavı ortadan kal
dırmak. 

Başlıca iki amaçla bu teklif Yüce Meclislere sevk 
edilmiştir. 

Teklifin gerekçesinde ne yazık ki, hem dünyada
ki çağdaş gelişmelere, hem de yasal gerçeklere ters 
düşen birtakım ifadeler yer almaktadır. Teklif sahip
lerine ve bu teklif sahiplerinin görüşlerini benimseyen 
değerii Komisyon üyesi parlamenterlere göre, bir üni
versiteyi bitirmiş olmak, bir hukuk fakültesi mezunu 
olmak veya bıir tıp fakültesinden diploma almış ol
mak, doktorluk sıfatını kazanmış olmak, her şeyi yap
mış olmaya, yapabilmeye yeterlidir. Mademki bir 
kere hukuk mezunu oldunuz, mademki tıp fakültele
rinden veyahut mühendislik fakültelerimden diploma 
aldınız, her şeyi yapabilir siniz, o mesleğin gereği ola
rak. Bunun kadar yanlış ve çağdaş, teknolojik ve sos
yal gelişmelere aykırı bir düşünce tarzı olabileceğini 
sanmıyorum. Eğer böyle olsaydı, bir fakülteyi bitiren 
herkese, o fakülte bitirenlerin yapabileceği klaibul edi
len bütün yolların kendiliğinden açılması gerekirdi. 

Mantık şudur: Bunca büyük profesörlerin, doçent
lerin karşısında sınav vermiş olan ve hukuk fakültesi
ni bitirmiş olan bir kimseyi, bir de staj sonunda, öyle 
üç beş hâkimin, avukatın önünde nasıl sınava taibd tu
tarsın? Sanki bir mesleğin devamı boyunca, bir kim
senin yeniden birtakım şeyler öğrenmesi gerekmezmiş; 
onun belli bir gelişme noktasına, belli bir düşünce ol
gusuna varmış olduğunu zaman zaman yoklama, tama
men gîreksizmiş gibi. 

Madde 1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
3 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 3. — Avukatlık mesleğine kabul edilebil
mek için : 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun 

olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden | 
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Üstetek, birtakım gerçek olmayan beyanlara da 
yer verilmiştir, gerekçede. Denmiştir ki, «Avukatlık sta
jında sınav var.» Hâkimler?.. Hâkimler için sınav yok. 
Bu, gerçek değildir. 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun değişiik 4 ncü maddesine lütfen bakınız; bırakı
nız staj sonunda, hâkimlik stajına girerken sınav var
dır. Bu itibarla, komisyonlar tarafından da benimsen
diği anlaşılan şu gerekçedeki beyan, gerçeğe aykırıdır, 
yasaların gerçeklerine ters düşmektedir. 

Şunu da unutmayınız ki, bir adalet tevzii işleminde 
avukatın görevi ve rolü, haklimin görevinden ve ro- ' 
hinden daha az önemli değildir. Adalet, sadece haki
mlin oluşturduğu bir proses değildir. Adaletin gerçek
leşmesinde ve tevzüinde önemli ve onurlu görevlerden 
ve rollerden birini de avukat oynayacaktır. 

Bu itibarla hâkimlerde aradığımız olgunluğu avu
katlarda ararnaımak, («Efendim, zaten eskiden aran
mıyordu; sonradan gelen bu yol kanunsuzdu.» demek, 
ki aynen bu ibare var, teklif sahipleri kanunun getir
diği bir zorunluğa, «Kanunsuzdur» diyebiliyor.) bu 
en azından kanunu tanımamak anlamına gelir. 

Bazı örnekler vermek istiyorum: 

Özendiğimiz, kendimize örnek aldığımız parlamen
ter uygar dünyanın birçok ülkelerinde, avukatlığa o 
denli önem verilmiştir ki, bırakınız stajdan sonra, staja 
girerken sınav vardır. Bir çeşit avukatlık da yoktur. 

Hocalarından feyz aldığım İtalya'da üç baro var
dır: 
aşağı yukarı Fransa'da da böyledir. Dolayısıyla avu
katlık Barosu, onun altında Procureurler Barosu. 

Birinci Baroya kaydolmak için, hukuk mezunu ol
mak yetmez; sınavla girersiniz, sınavla stajı bitirirsi
niz. Belli süre procureudük yapmadan Avukatlık Ba
rosuna kaydolamazstnız. Belli süre Avukatlık Barosun
da avukatlık yapmadan (Ki, o süre 15 yıldır) Yüksek 
Mahkemeler Barosuna sizi üye yapmazlar. Yani, 
Yüksek Mahkemeler huzurunda dava takip etmenize, 
taraflardan birini temsil etmenize olanak yoktur. Bu, 
aşağı yukarı Fransa'da da böyliadir. Dolayısıyle avu
katlığı hafife almak, bir kere hukuk fakültesinden me
zun olan hukukçu kesilir, her şeyi yapabilir demek, 
doğru bir düşünce tarzı değildir. 

Meslekten biri olduğum için, şu itirazla karşılaşa
cağımı biliyorum: «Efendim, sizin staj dediğiniz ne
dir?..» O zaman stajı doğru dürüst yaptırın. Staj doğ
ru dürüst yapılmıyor diye, bir başka doğru dürüst 
hükmü ortadan kaldırmak, en azından bu düşünce 
ile çelişkili olur. Hiç değilse bir noksanı sınavla ta
mamlama olanağı varsa, yasa koyucu bundan şu ka-
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dar yıl evvel bu şansı size getirmişse, lütfen birtakım 
dış baskılarla sınavı kaldırma gibi yanlış bir yola git
meyin. 

Şunu söyleyeyim; İngiltere'de avukatlık stajı ikin
ci bir hukuk fakültesi tahsilidir efendim. İngiltere'de 
«İn» denilen barolara girmek bir meseledir; barolar
da tahsil yıllarca sürer, çıkmak bir başka meseledir. 
Hukuk fakültesinde okumaktan ve mezun olmaktan da
ha zordur barolardan mezun olmak ve avukatlık imkâ
nına, avukatlık diplomasına kavuşmak. 

Bu itibarla, lütfen adaleti ve adaletin en sağlam 
kollarından biri olması gereken avukatlığı hafife al
mayınız. Staj iyi yapılmıyorsa, yaptırmanın yolları
nı bulalım. Stajda, stajyerler ücretsiz çalışarak sıkıntı 
çekiyorsa, Devlet olanaklarından onlara da birtakım 
'kapılar arayalım. Hatta, stajı ikinci bir tahsil olarak 
düşünelim. Bu dünyanın koşulları giderek mudlill'eşii-
yor. Teknoloji gelişirken, toplumsal ilimler de geli
şiyor. Hukuk eskisi gibi bir iki hukuk kuralının öğ
renilmesi ve tekrarlanmasından ibaret sayılan bir bi-
l:m dalı olmaktan çoktan çıkmıştır. Lütfen, dış bas
kıların cazip görülen ve demin de ifadeye çalıştığım 
gibi, gerçeğe uymayan baskılarından kendimizi bu 
Parlamentonun üyeleri olarak korumayı, arındırmayı 
bilelim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dış bas
kılar nedir acaba?... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efen
dim, gerçekten bazı şeyler okumak istiyorum: 

«Hukuk fakültesini bitiren; yani her branşta oto
rite olan bir profesörden ehliyetinin yeterli olduğu yo
lunda not alan; ayrıca, bütün mahkemelerde staj gö
rüp, o mahkemelerin hâkimlerinden de yeterlik belgesi 
iktisap eden, bundan sonra 5 yıl kıdemi olan bir avu
kat nezdinde 6 ay süre ile staj yaparak, ondan da ka
nuni ve mesleki şartları haiz olduğu yolunda belge 
almaya hak kazanan ve hatta avukat yanındaki bu 
stajının 3 aylık bölümünü ikmal ettikten sonra, o avu
kat nezaretinde bir kısım mahkemelerde davalara gi
ren; yani fiilen avukatlık yapan bir adayın, bir de 
Ankara'ya yollanarak imtihana sokulması kadar an
lamsız bir şey yoktur.» deniyor. Bu, şu demektir: 

Hukuk fakültesini bitiren bir kimse allamsi kül
dür. Efendim, bir insan çok iyi bir hukuk öğrencisi 
olabilir ve iyi diploma da alabilir; ama iyi bir avukat 
olamayabilir. İyi avukat olabileceğinin saptanmasının 
yollan vardır ve çok iyi düşünülmüştür; tatbikatçılar, 
(Yoksa nazariyatçılar değil) bu deneyi yapacaklardır. 
Hâkimlerden ve avukatlardan oluşan jüriler bunu ya-
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pacakMirdır. Üstelik bir noktaya da dikkatinizi çeke
rim; birçok barolardan sanırım avukatlık stajının kal
dırılması yolunda, daha doğrusu süresinin kısaltılma
sı ve sınavının kaldırılması yolunda uygun mütalaa
lar alınmış; ama bütün baroları temsilen Türkiye'de 
hareket etaıeye yetkili olan Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu bunun karşısına çıkmıştır. Avukatlık mesleği
ni Türkiye'de temsil eden bir kuruluşun, böyle bir hü
küm getirmeye karşı çıkmasına da her halde kulakla
rımızı tıkayamayız. 

Bu itibarla, değerli üyelerden bir avukat adayına 
şans ol'aralk; olgunluğunu avukatlığa, ehliyetini dene
meye bir imkân olarak: getirilen ve yeni yeni uygula
nan bir hükmü ortadan kaldırmak için ellerinizi kal
dırmayınız. Avukatlıkta sınava bütün uygar ülkelerin, 
hukuka dayalı bütün ülkelerin, bütün çağdaş demok
rasilerin önem verdiğini bir kez daha hatırlatmak iste
rim. Hâkimimize imtihan koyacaksınız, avukata gerelk 
yoktur diyeceksiniz ve ondan sonra bir de peygam
berlik taslayacaksınız. Kötü avukatı nasıl olsa hayat 
tasfiye eder.. Peki kötü avukatın tasfiyeye uğrayınoa-
ya kadar yaptığı kötülüklere ne diyeceksiniz?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kimse peygam
beri' k yapmadı, biz böyle bir şey demedik. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — «Siz yap
tınız» demedim efendim, lütfen dinleyiniz. 

ÖMER UCUZAL (Esiki şehir) — «Peygamber» 
yazmıyor orada. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen.. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efendim, 

burada var; benim elimdeki gerekçede; hayatın, avu
katın kötüsünü tasfiye edeceğine dair cümle var. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Peygamber» di
ye yazmıyor. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efendim, 
buna peygamberlik denir; gaipten haber vermedir çün
kü. 

REFET RENDECİ (Samsun) — «Peygamber» sö
zü değildir o, teklifçinin sözüdür. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Efendim, 
anlaşılan çok kitabi konuşmak lazım sizlere hitap ede
bilmek için... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Benden 
evvelki arkadaşlara uyayım bari... 

BAŞKAN — Sayın Alacakaptan, devam buyurun 
efendim, devam buyurun. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Devamla) — Bu iti
barla, mutlaka antagonize etmek gibi bir yola gitmek
tense, söylenenlerin doğru tarafları olabileceğini dü
şünerek dinlemek ve ondan sonra salim bir kanaate 
varmanın yollarını aramak doğru olur kanaatindeyim. 

Dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım (CHP 
sıralarından alkışlar) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde mi söz isti
yorsunuz Sayın Ucuzal?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 1 nci maddeyle ilgili 

önergem var, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha önergelere sıra gelmedi beye-

I fendi. 

BAŞKAN —• Usulüne uygun şekilde yoklama ta
lebinde bulunulmuştur, yoklama yapılacak efendim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama neticesinde müzakere nisabı 

bulunmadığı anlaşıldığından, 12 Aralık 1978 Sah gü
nü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16,15 

IH — YOKLAMA 

ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. U.) — 
Sayın Başkan, çoğunluk yok, yoklama istiyoruz. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Şerif Tüten, Cumhur
başkanınca S. Ü. Sadi Irmak, Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Adnan Başer Kafaoğlu. Cumhurbaşkanınca S. 
Ü. Hilmi Fırat, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fahri Çöker 
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular.) 
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VI — SORULAR VI 

A) YAZILI SORU 

I. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, Kırıkkale ve Keskin ilçesi köylerinde za
rara uğrayan üzüm üreticisinin durumu hakkında 
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracının yazılı cevabı. (7/986) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel Baka

nı tarafından YAZILI olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygıyla rica edenim. 18 . 10 . 1978 

Ankara Senatörü 
İbrahim Özıtürk 

Soru. : 
Aşağıda isimleri yazılı Kırıkkale ve Keskin ilçesi 

köyleri geniş çapta üzüm yetiştirirler. Bu üzümleri her 
yıl çoğunlukla Kırıkkale'deki Tekel Şarap Falhrikası 
üreticiden s'atın alırken, bu yıl mubayaa çok kısıtlı 
yapılmış ve üzüm üreticinin elinde kalmıştır. Tüccar 
bu üzümleri yök pahasına almakta, hatta alıcı çıkma
dığı için üzümler çürümeğe terkedilmiş bulunmakta
dır. 

Önemli ölçüde zarara uğrayan üzüm üreticisinin 
durumunu kurtarmak için Bakanlık ne gibi tedbirler 
almaktadır? 

Kırıkkale'ye bağlı köyler : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Kulaksız 
Kanalı 
Kargın 
KılevM 
izzettin 
Avşar 
Beşbucak 
Yenilli 
Mahmutlar 
Kırlangıç 
Dikmen 
Bedesten 
Irmak 
Battal Obası 
Kenan Bey - Obası 
Sulakyurt Kasabası 

Kc 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Keskin'e bağlı köyler : 

1. Olunlu Köyü 
2. Ceceli » 
3. Konur » 

;CEVAPLAR 

VE CEVABI 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 4 . 12 . 1978 
Tetkik ve Murakabe Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 4/1-7605 

Yazılı soru önergesi. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 

25 . 10 . 1978 tarih 6822 - 16562/7/986 sayılı yazı
nız. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz-
türk tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı ola
rak cevaplandırılması önerilen; Kırıkkale ve Keskin 
ilçesi köylerinde zarara uğrayan üzüm üreticilerinin 
durumları hakkındaki soru önergesii cevabı 3 nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Te-kel Bakanı 

Cumuhriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün 
Kırıkkale ve Keskin İlçesi köylerinde zarara uğrayan 
üzüm üreticisinin durumu hakkındaki 18 . 10 . 1978 

günlü yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 
Aşağıda isimleri yazılı Kırıkkale ve Keskin ilçesi 

köyleri geniş çapta üzüm yetiştirirler. Bu üzümleri her 
yıl çoğunlukla Kırıkkale'deki Tekel Şarap Fabrifkası 
üreticiden satın alırken, bu yıl mubayaa çok kısıtlı 
yapılmış ve üzüm üretıidnin elinde kalmıştır. Tüccar 
bu üzümleri yok pahasına almakta, hatta alıcı çıkma
dığı için üzümler çürümeye terkedilmiş bulunmakta
dır. önemli ölçüde zarara uğrayan üzüm üreticisinin 
durumunu kurtarmak için Bakanlık ne gibi tedbirler 
almaktadır? 

Yanıt : 
Kırılkkale Tekel Şarap Fabrikasının kapasitesi 

4 000 000 Mtre/yıl olup, fabrika tamamen boş iken 
5 500 000 kilo yaş üzüm işleyebilmektedir. Kapasite
nin tamamından yararlanabilmek için bir yıl önce 
yapılan şarapların tamamının satılması ve bu suretle 
kapların boşaltılmış olması lazımıdır. 

Kırıkkale Şarap Fabrikasında 1977 yılında imal 
edilen şaraplardan ancaık 3 000 000 litresi sarf edil
miş olduğundan, 1978 yılı kampanyasında 3 000 000 
litrelik boş yeri dolduracak kadar yaş üzüm satın 
alınması proğramlaştırılmış idi. 
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Bölgedeki yaş üzüm rekoltesinin bu yıl pek yüksek j 
olması karşısında bağcı vatandaşı kısmen ferahlata
bilmek için Ankara Bina Fabrikasında mevcut boş I 
kaplara, Kırıkkale'den şıra çekilerek yaş üzüm alım 
miktarı biraz daha yükseltilebilimişitir. 

Ancak, Türkiye'mizin dünya bağcı ülkeleri arasın- | 
da baştan 4'ncü sırayı işgal etmesi ve şarap üretim I 
ve tüketiminde de en son sıralarda bulunması mu
vacehesinde, elde edilen üzümlerin Tekel'ce satın alı
nıp şaraba veya diğer içkilere çevirmesi olanak dışı
dır. 

v « 

Nitekim Kırıkkale, Keskin, Sulakyurt ve civarında" 
yetişen yaş üzümlerin miktarı aradaki fabrika kapa
sitesinin kat kat fevkinde olduğundan bilhassa rekol
tenin yüksek olduğu senelerde o bölge yaş üzümleri
nin tamamının Tekelce satın alınması mümkün olarnı-
yacaktır. 

Bu durum diğer bölgeler için de aynıdır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Tuncay Mataracı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

7 . \12 . 1978 Peışeıribe 

Saat j 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
yedek üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı 

Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 2/516; 
C. Senatosu: 2/133) (S. Sayısı: 841) (D. Tarihi : 
5.12. 1978) (C. Senatosundaki bitiş tarihi: 25.12.1978) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

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

10. — Ankara imar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 

26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 



25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q .. 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon BaŞkahlığmııi konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli teskeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandıramadığına dah% 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

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

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Kârâmüllâoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10V80) 

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

20. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 , 1978) 

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

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

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

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

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kaânu iktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personelle ödenen ikramiyeler hak-
kında Senato Araştırması İsteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun sürösi içinde sonuçlan-
dirılamıadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(İÖ/61) 

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

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta-
yirilerîe açığa alınanlar hakkında Sönato Araştırması 
İsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tar ih i tezkeresi. (10/22) 

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

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

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

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

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

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

37. — Cumhuriyet Senatosu îçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

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

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

41. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesaplan 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu SaynianliğıMri, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyo-



nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


