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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzu
rum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, 
Malatya, Sivas ve Urfa illerinde iki ay süre ile ilan 
edilen Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
TBMM Birleşik Toplantısında görüşüleceğinden; 

28 . 12 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 15.01'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bingöl 

Mehmet Ünalch Mehmet Bilgin 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 

Ömer Naci Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) (S. 
Sayısı : 843) (Dağıtana tarihi : 27 . 12 . 1978) 

2.— Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı : 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

3. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üj*elik için yapılan seçime dair Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları. (3/1432) (S. Sa
yısı : 786'ya 2 nci ek) (DağKtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

Genel Görüşme 

4. — Cuımıhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Çalık 

Dalokay ve arkadaşlarının başjta EğOtirn Enstitül'eni 

olmak üzere Milli Eğftâmimıiz üzerinde !bir Genel Gö

rüşme açılmasına dair önergeleri. (8/10) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açiüma Sauli : 15.00 

BAŞKAN : B:aşk£iîveMIJ Mehmet Ünalih. 

DİVAN ÜYELERİ : Metanet Es-deı^ (BSeci-k), Mehmet Bûlgin (Bingöl) 

BAŞKAN — 22 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama Yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Ankara Üyesi İbrahim Özlürk'ün, Kahra
manmaraş'ta meydana gelen olaylara dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın İbrahim Öztürk, Maraş hadiseleriyle ilgili gün
dem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Ankara) — Sayın. Başkan, 
sayın senatörler; 

Türk tarihinin en büyük ulusal facialarından biri
si olan ve henüz dumanlan tütmekte bulunan Maraş 
olayını büyük bir üzüntü ile dile getirirken, o kahra-
rman îlıimizl'n yö'ast'ioiîiğvnıi ve temsilciliğin:! yaprn'şb'r 
arkadaşınız olarak ölenlere rahmet, ailelerine başsağ
lığı diliyorum. 

Bir yajbancı devletin işgalci ve istilacı heveslerine 
dur diyen, Ulusal Kurtuluşun il'k kurşununu sıkan, 
ihtişamlı kalesine asla düşman bayrağı çektirmeyen 
ve bundan ötürü hakkıyla «Kahramanlık» unvanını 
alan Maraş'ımızı kardeş kanına bulayan bu korkunç 
olayın altında yatan menfur emelleri Parlamento ola
rak ve de Parlamentonun kanatları arasında hiç bir 
fark gözetmeyerek mutlaka ortaya çıkarmak zorunda
yız. 

Sıkıyönetimin getirdiği nispi sükûnetten yararla
narak.. Çünkü, sıkıyönetimin de gerçek nedenlere ve 
tedbirlere varmadığımız takdirde geçerli bir çare ol
mayacağı kanısındayım. Maraş olaylarının temel ne
denlerine; partizanlıktan ve duygusallıktan arınarak, 
bilimsel ve gerçekçi yöntemlerle eğiîebilirsek; yalnız 
o ilimizin değil, tüm Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu tablosuna ışık tutmuş oluruz. (Ap sıralarnıdan 
«Bravo» sesleri.) 

Hastaneye yaralı taşıyan aracın şoförünü, yaralı
lara kan vermek için koşan gençleri, üç yaşındaki ma
sum yavruları dahi acımasızca vuran ellerin arkasın
dakileri; yani gerçek failleri tespit ve teşhis edemez
sek hiçbir sonuca ulaşamayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maraş'ta meydana gelen facia ilk değildir. Bun

dan önce de; Kars'ta, Malatya'da, Elazığ'da ve mem
leketin her yöresinde buna benzer olaylar cereyan et
miştir. Maraş olayından ders almadığımız takdirde, 
daha fecilerinin meydana gelebileceğini bilmemiz gere
kir. 

Maraş olayları bir sinemada Şeyh Şâmil filmi gös
terilirken bir patlayıcı madde ile başlamış, iki öğret
menin öldürülmesi ve cenaze namazı sırasında sağcı 
gruplara ulaştırılan yalan bir propaganda ile alevlen
miş ve olaylar :b;r anda Ikatüam'a, hatta başkaldırma
ya dönüşmüştür. 

Den eski bir idareci olarak ve o bölgede yıllarca 
idarecilik yapmış; o bölgenin geleneklerini, sosyal 
yapısını derinden incelemiş bir eski idareci olarak bu 
olaylardaki idari zaafları bilmekteyim. Hangi sorum
luların bu olaylara ne tür baktığını, bu olaylara na
sıl müdahale ettiğini veya etmediğini de bilmekteyim; 
ama bu kürsüde bunları dile getirmek istemiyorum. 

Pazar günü halk çatışması bitmiş, askerle halk çar-
pışması başlamıştır. Hiç bir dönemde kendi ordusuna 
karşs gelmeyen, ancak emperyalist sürülere karşı ge
len Kahramanmaraşlıları bu derece tahrike yönelten 
faktörler ne olabilir?.. 

Maalesef su gerçeği söylemek mecburiyetindeyim 
ve bunu özellikle belirtmek istiyorum; olaylarda en 
çok ölü ve yaralı veren kesim maalesef Alevi vatan-
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daşîar olmuştur. Devlete, rejime ve Atatürk ilkelerine 
bağh olmaktan başka suçları olmayan bu insancıl va
tandaşlarımızın uğradığı büyük facianın aş!iği rah
neyi, yarayı kapatmak maalesef çok zor olacaktır. 

Hangi düşünceye sahip olursa olsun, vatandaşlar 
arasında yaratılan kin ve, düşmanlık duvarlarını Par
lamento olarak ve tüm yetkililer olarak yıkmak mec
buriyetindeyiz. 

Sinemaya bomba koyduran, dinsel duygularına son 
derece bağlı olan halk; asılsız propagandalarla kışkir-, 
tan odakları ve onların asıl amaçlarını tespit etmek 
zorundayız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bin yıldan beri Anadolu da kardeşlik ve banş için 
de yaşayan etnik ve mezhepsel grupları birbirinden 
ayıran ve onları katliama kadar vardıran mihrakları 
belgeleri ile ortaya çıkarmak ve bunları kurutmak za
manı gelmiş ve geçmek üzeredir. Kahramanmaraş'ta 
tezgâhlanan kanlı oyun bozulmadığ; ve gün ışığına 
çıkarılmadığı takdirde, tüm ülke bunun uygulama ala
nı haline gelecektir. 

Sayın, senatörler; 
İsminin başımda «Cumhuriyet» kelimesi olan ve 

bir yerde Millet Meclisinin de üzerinde bir merci ma
hiyetinde bulunan bu Senatonun. Anayasadaki kuru
luş nedenini ve işlevini çok iyi bilmenin idraki için
de bulunan arkadaşlarımızın bu meseleye süratle eşil
mesi gerektiği kanısındayım. 

Sen - ben kavgası ile ~VÜ odak çıkardı: bu. odak. 
bu parti, su parti.» gibi bizi hiç bir sonuca vardırma
yacak tartışmaları bir yana b-rakmak suretiyle bilme
liyiz ki, Türkiye'de oynanan oyunda emperyali-:min 
de, faşizmin de. komünizmin de rolü vardır. 

Bugün memleketimiz çok m on f ur n'yesherm i;.; s i 
eylemleri altında bulunmaktadır. Ksrşv renkli em
peryalizm. iç düşmanlarla birleşerek Türk Devletinin 
bağımsızlığına ve ülke bütünlüğüne göz dikmiştir. 
Köy, şehir ve mahallelerimiz aşın sağ ve sol militan
la rca parsellenmiş ve kmâsnlmış bölge i'au edilmiş
tir. Sıkıyönetim bunu bir süre iş'a belki önleyebile
cektir. Asıl olan, düşünceleri silahla kabul ettirmeye 
yeltenen ve buna alışan sak:im zihniyetleri ortadan 
kaldumaktır. 

Yüzyıllardan beri Devletimizin bağımsızlığı ve ül
kemizin bütünlüğü için çahşan. kan döken etnik ve 
mezhepsel gruplara dıştan ve içeriden yıllardan beri 
bağımsızlık te-kinieri yapılmış, kışkırtılmış ve hâlâ bu 
kışkırtmalar devam etmektedir. Bunu görmezlikten 
gelemeyiz. 

Siyasal iktidarları uğruna bölüsülüğün her türlüsü
nü kullanan ve dış mihrakların aleti olan unsurlar •••].. 
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- îardan beri uyguladıkları yöntemin kanlı mahsulünü 
nihayet "biçmeye başlamışlardır. Kin tohumlan ekip 
kan çiçekleri yetiştirenler, önce bu topluma bağımsız
lık ve uygarlık kazandıran Atatürk'e hücumla işe baş
lamışlardır. O'nun mezhep çatışmalarına son veren 
laiklik, einlk, farklılıkları ortadan kaldıran çağdaş 
milliyetçilik ilkelerini yıkmakla amaçlarına ulaşacakla
rına inanmışlardır. 

Şunu kesktlikle bilelim ki; ülkenin bu korkunç du
ruma gelmesinin baş suçluları, yıllardan beri Atatürk 
İlkelerinden ödün veren kimselerdir. Bunların çoğun
luğu gaflet ve dalalet, azınlığı da hıyanet içindedir. 
Bu hıyanet şebekesi dış düşmanlarla birleşerek kur
duklar; karargâhlardan kanlı eylemlerini sürdürmek
te di-i er. Kubllây'dan beri süregelen ve Kahramanma
raş olsylanyla doruğa varan olaylar zinciri bu karar-
çâbdarm eseridir. 

Obalara seyirci kalmakla veya sıkıyönetimin ge
tirdiği b;r nispi sükûnetle örtbas ctemckle bir rehavete 
varmakla hiç bir meselenin halledilemeyeceği kanısın
dayım. 

Es'Şta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Par-
| ksmento ve bibim Anayasal kuruluşlarımız tarihe ve 

1 ortaik noktalarda birleşmeye davet etmelidir. Sar;m. 
I Cumhurbaşkanımız bu konuda beyanatta buluumus-

8 — 



C Senatosu B : 22 

lar, i i der toplantılarından bir sonuç çıkmadığı kanısı J 
ile böyle bir toplantıya gerek bulunmadığını ifade et- I 
mislerdir; ama Sayın Cumhurbaşkanımız şu doruk I 
noktasına varan olaylar karşısında bir kez daha bu 
yöntemi denemeli, bunu sağlayamazsa, bir bildiri ile 
ulusal güç birliğine katılmayanları Millete ilan etmeli
dir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanla
rı, partilerin ve grupların yöneticileriyle toplantılar I 
yapmalı ve Parlamentoda ortak sorunlarda güç birli- I 
ğini tesise çalışmalıdır. Tarafsız bir soruşturma ku
rulu hemen Kahramanmaraş olaylarını süratle gün I 
ışığına çıkarmalıdır. Ankara'da Devlet seviyesinde bir 
iç güvenlik kurultayı toplanarak, konular ve önlem- J 
ler derinliğine ve genişliğine tartışılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
özet olarak sunu söylemek istiyoruz: I 
Maraş hadisesi çok ıstırap verici bir olay niteliği- I 

ni taşıdığı kadar, ülkeyi, devleti ve rejimi düşünen | 
herkes için son derece ders ve ibret verici bir olaydır. 
Türkiye'yi bu çizgiye getiren iç ve dış faktörleri de
rin derin düşünerek gereken önlemleri almak zamanı 
geçmektedir. 

Sen, ben kavgalarını bir yana bırakarak, Atatürk' 
çü bir görüş ve davranışla, ülkenin ve Devletin gele- | 
ceğini garanti altına almadığımız takdirde, tarih ve 
millet önünde sorumlu düşmüş olacağımızı bir kere 
daha beyan eder, Yüce Senatonun tüm üyelerini eşit 
olarak ve saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

E AŞ KAN — Cumhuriyet Senatosu Saym örrıer j 
Ucuza!, «Basmda çıkan haberler ve delillerle, Halkev- j 
Terinin tamamen kuruluş hedeflerinden saptırılması» 
nedeniyle gündem dışı söz talep etmişlerdir. j 

Buyurun Saym Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim Sa

yın Başkan. \ 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz 
?. —• Antalya Üyesi Şerafettin Paket'in, Antalya 

Kemer sahilindeki yıkım, faaliyetlerine dair gündem J 
dışı demeci. t 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üye
si Sayın Şerafettin Paketin, «Antalya Kemer bölge
sinde yıkım faaliyetleri» ile alakalı olarak gündem dışı j 
söz içermişlerdir. ! 

Buyurun Sayın Paker. i 
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş- j 

kan, muhterem arkadaşlarım: j 
Sözlerime başlamadan önce, Maraş'ta vefat eden i 

kardeşlerimizin ruhuna fatihalar gönderir, geride ka- i 
lanîara da Mevlâ'dan sabırlar niyaz ederim. ! 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu televizyonun özelliği ne? Bugün fevkalâde bir gün 
müdür? Liderler konuşmuyor. 

(AP sıralarından «Onu size sormalı», sesleri) 
ŞER AFETTİN PAKER (Devamla) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; 

Günlerden beri gerek basın yoluyla, gerekse TRT 
aracılığıyla Türk 'kamuoyuna intikal ettirilen bir du
rum üzerinde 'konuşmak istiyorum. 

Hükümetin, ülke dahilinde yapım işleri sanki yok
muş gibi, Antalya'da, Beldibi, Göynük köyleri hudut
ları içinde yapılmış bulunan deniz kıyısındaki binala
rın yıkımı üzerinde sürdürülen çalışmalar, günaşırı, 
TRT aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetlerin görevi bir şeyi yıkmak ve oraya va

tandaş birikimleriyle vücuda getirilmiş, aynı zaman
da. milli servet haline dönüşmüş birtakım gayrimen
kul Teri ortadan kaldırmak olmamalıdır. Bu sözlerimle, 
kanunsuzluğu himaye veya ruhsatsız yapıları koru
mak ve teşvik etmek istediğim manası çıkarılmama
lıdır. 

Antalya, Beldibi, Göynük sahil kesiminde 1605 sa
yılı Kanuna aykırı olarak inşa edildiği ve ona göre 
de yıktırılacağı, günaşırı Devlet radyosundan ilan edi
len binaların bu hale gelmesinde Devletin de kendisi
ne düşen sorumluluğu görmek lazımdır. Zira, gerek 
T 605 sayılı Yasa ve gerekse daha sonra çıkarılmış ka
rarname ve yönetmelikler, kıyılarda ne şekilde inşaat 
y.ıpıhcağinı hükme bağlamıştır. Bu hüküm içerisinde 
Devlete düşen çok önemli bir görev vardır; o da ka
nunda, kararname ve yönetmeliklerde yazılmış olan 
kıyı şeridi tespiti meselesidir. Devlet olarak, kanunun 
yüklemiş olduğu kıyı şeridinin tespitini zamanında 
yapmayacaksın, yıllarca bu işi sürüncemede bırakacak
sın ve milletin tapulu arazisini yıllar boyunca kısıt
layacaksın, onu takiben de, kıyı şeridi içinde kaldı 
diye, yapılmış binaları yıkmaya kalkacaksın. Yıllarca 
tapu Tu arazi üzerine yapılmış binaların yapımı sıra
sında, yapımına mani olacak tedbirleri almayacak
sın, hatta resmi sektör tarafından aynı yerde bina 
yapımına imkân sağlayacaksın veya göz yumacaksın, 
daha sonra da siyasi bir intikam aracı olarak, ya
pılmış binaların yıkımına geçecdksin... Yıllarca, bu 
yapılmış binalardan Maliyece Emlak Vergisi alacak
sın; daha sonra da Türkiye Radyolarından, âdeta bu 
yıkımdan zevk alan bir eda içerisinde «Antalya Ke-
rnsr sahilinde yapılmış binalar yıkılacak; yıkılıyor; 
yıkılmaktadır ve daha sonra, yağışlar dolayısıyla yi-
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kim tehir edilmiştir, şu gün tekrar yıkım başlayacak
tır» gibi beyanlarla Türk toplumuna yıkım haberini 
ulaştırmak için ayrı bir özen göstereceksin. 

Devletin polisini, jandarmasını, yıllarca biriktir
diği paralarla orada ev inşa etmiş vatandaşın üzerine 
süreceksin. Mülkünü korumak için ağlayan kimsele
rin üzerine, yol yapmak için Ankara'da bulunan YSE 
makinelerini, acımasız bir surette"süreceksin. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu, Devletin vatandaşa göstermek mecburiyetin

de olduğu şefkatle bağdaşmaz. Bu, Devletin yapım 
yerine, yapılanı yıkma görüntüsü verir. Orada, hali
hazırda binası olan vatandaşların, Antalya Valisine 
vukubulan bir öneri demeti Vardır. Yapıcı bir insan 
olması lazım gelen Devletin valisi, bu önerileri ince
lemek gereğini dahi duymadan, âdeta Elazığ'dan An
talya'ya bu yıkım işlerini gerçekleştirmek için gön
derilmiş gibi bir tutum içine girmiş bulunmaktadır. 

Mülk sahipleri, binalarının yıkılması yerine, top
lum hizmetinde kullanılmak ve bir turizm ortaklığı 
içerisinde orada mevcut ihtiyacı karşılamak için, ya
bancı turistlere kiralamak isteğinde bulunmuşlardır. 
Oysa, Vali bu istekleri hiç incelemeden ve bir sayın 
bakana vermiş olduğu sözü yerine getirmek için, Dev
letin polisini, jandarmasını vatandaşı dövmek ve ya
ralamak için kullanmakta, ayrıca Devletin yol, baraj 
yapmak için Antalya'da bulundurduğu YSE, Devlet 
Su İşleri ve Karayolları dozerlerini, eşyalarıyla bera
ber vatandaşın evini yıkmak için üzerine sürmekte
dir. 

Hükümet, meseleyi çok ciddi bir suretle incele
meli ve zulüm kokan bu hareketi önlemeli ve bir 
hal yoluna bağlamalıdır. Hükümet, yiktıMarıyla de
ğil, yaptıklarıyla ölçülür ve öyle ölçülecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir gün vatandaşın tapulu mülkünü yıkanlardan 

hesap sorulacağını, bu hesabın bugünkü dünyada da 
ve yarınki dünyada da mutlaka sorulacağını unutma
mak gerekir. 

Hepinize, bu işe olumlu bir yol bulunması dileğim 
içerisinde, saygılar sunarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

3. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, İsmet İnönü 
nün 5 ne i ölüm yıldönümü sebebiyle gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üye
si Sayın Hamdi Özer, «İkinci Cumhurbaşkanımız kah
raman asker ve büyük devlet adamı ismet İnönü'nün 
beşinci ölüm yıldönümü nedeniyle, Gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 

I Sayın Özer, bu aktüalitesini kaybetmedi mi efen
dim? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Özellikle aktüalte-
si davam ediyor efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kişilerin ölümü 

üzerine burada konuşma olur mu efendim?.. 
BAŞKAN — Kişi değil efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ya nedir ya?.. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ciddiyeti kaybo

luyor, böyle Senato olmaz efendim. Yarın ben de 
babamın ölümü üzerinde söz alıp konuşacağım. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bu, senin de baba
na benzemez, benim de babama benzemez; bu, mil
istin babasıydı... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hadi be sende... 
BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Özer... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sen O'nun Cum

huriyet Halk Partisinde bir Senatör olarak bulunu
yorsun, bunu nasıl iddia edebiliyorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Özer, lütfen efen
dim... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir Senatör cid
diyeti bozamaz. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sen o levhanın ar
kasına saklanıp da komünistliğe mi hizmet edecek
sin?.. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özer, rica ediyorum efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, o 

sözü unutmayın... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, sa-

I yın' senatörler... 

BAŞKAN — Sayın Özer, bir dakika efendim... 
NİYAZI UNSAL (Erzincan) — O sözü unutma

yın, «Komünistliğe mi hizmet edeceksin?»! sözünü 
unutmayın, 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Burada kişilerle 

ilgili konuşma yapılamaz; yapamazsınız. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Türkiye Cumhuriyeti

nin kuruluşunda ve... 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Çok kurucusu var 

I Cumhuriyetin burada. 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyetinin milli mü-

I cafaasında büyük roller almış bir insana «Kişi» diye-
I mezsin'iz... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne diyeceğim, 
j «Kişi» demeyeceğim de?.. 

10 — 
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BAŞKAN — Elbette burada görüşülür, Türk Dev
letinin büyük bir siması elbette burada görüşülür. 

Buyurun Sayın Özer. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
İkinci Cumhurbaşkanımız kahraman asker, büyük 

devlet adamı ve Yüce insan İsmet İnönü'nün... (Sü
rekli alkışlar) beşinci ölüm yıldönümünde O'nu ta
zimle anmak üzere huzurunuzdayım. 

Evet, O'nun fani vücudu beş yıl önce bizden ay
rıldı; fakat manevi vücudu her an bizimledir. Yıllar 
uzadıkça O bize daha ço'k yaklaşmakta, günler karar
dıkça O daha net görünmektedir. Çünkü ışığın değeri 
ancak karanUkta anlaşılır. İşte bugün biz İnönü'nün 
değerini daha çok anlamaya başladık. 

Evet, Yüce İnönü, bugün seni daha çok anla
maya ve seni daha çok aramaya başladık. Seninle olan 
bu vatanın sensiz ne hale düştüğünü görüyoruz. O 
cennet vatanımız bugün kara ve kanlı bulutlarla kaplı 
bir savaş alanı oldu. Göz gözü görmez olmuş, bir 
kör dövüşü içinde kardeş kardeşi vurmakta, nice nice 
ocaklar sönmekte ve umut tüten bacalardan figanlar 
yükselmekte. Sanki bu vatanın sahlibi belirsiz hale 
gelmiş; üzerinde yer yer savaşlar yapılmakta, işgal
ler yapılmakta ve «Kurtarılmış bölgeler» ilan edil
mekte. Ulusumuz türlü oyunlarla parçalara bölün
mekte ve âdeta her biri bir düşman safında yer alır-
casına birbirine Saldırmakta. Böylece devlet içinde 
devletler 'kurma yarısıyla iktidar ve muhalefetin kol
tuk kapma yarışı, omuz omuza ve elele vererek ülke
mi?' uçuruma doğru hızla sürüklemektedir. 

İşte, ey komutan İsmet Paşa, Parlamenter, Başba
kan ve Cumhurbaşkanı İnönü, şu anda senin gür se
slini duyar gibi oluyorum ve soruyorsun «Devlet ne
rede» Evet Paşam, milletçe aranan ve fakat buluna
mayan işte o. 

Sen taşıdığın o sıfatların her biriyle devleti gös
terdin. Fakat biz o sıfatların hiçbiriyle gösteremiyo
ruz. Çünkü o sıfatlar ehliyet ister, samimiyet ister. 
Atatürk Cumhuriyeti kurdu, devrimleri yaptı ve il
kelerimi koydu. Sen onları korudun, geliştirdin ve bi
ze emanet ettin. Biz bu emanetleri kendi çıkarları
mıza ve ikbal hırslarımıza sermaye yaptık ve bol bol 
harcamaktayız. Siz kurduğunuz gerçek demokrasi ile 
kendinizi yendiniz ve bu yenilgiyi bir zaferiniz ola
rak kabul ettiniz; fakat biz, yenildiğimiz zaman bir
birimizi yemeye ve demokrasiyi, anarşi ve dikta ile 
boğmaya çalışmaktayız. 

— 11 
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Siz, İkinci Cihan Savaşında bir damla Türk kanı 
dökülmesin diye tüm baskılara göğüs gererek cihana 
karşı direndiniz; biz, bir koltuk uğruna o kutsal kan
ların oluk oluk akmasına ve Devletin rayından kop
masına seyirci kalmaktayız. 

Siz, Devkite başjkallıdiranîara Devletle karş1. koy
dunuz; biz eşikiya çetelerini imdada çağırarak Devleti 
onların emrine vermekte ve onlara teslim etmekteyiz. 

Siz, muhalefet görevinizi Devletin varlığını, vata
nın ve milletin bütünlüğü ile Cumhuriyeti savunmak 
için yaptınız; biz, sadece iktidarı devirmek için ve 
koltuğu kapmak için yapmaktayız. 

Siz, Atatürk ilkelerini bir ulusal güçbirliği olarak 
kullandınız; biz, o ilkeleri bir paravan olarak kul
lanmakta ve onun arkasından ona saldırmaktayız. 

Siz, asker olarak, parlamenter olarak ve Cumhur
başkanı olarak içtiğiniz namus andına daima ve şe
refle bağlı kaldınız; biz, bir daha seçilmek umudunu 
millet iradesine değil, partizanlığa bağlamaktayız. 

Siz, özgürlükçü demokrasiye saygı ile başeğdi-
riiz; biz, pariJiler ve liderler diktasına boyun bükmek
teyiz. 

İşte bu nedenle, milletten aldığı vekaleti izinsiz 
kullanamayan bir parlamentere; «Devlet nerede?» 
diye sorma Paşam. Çünkü, bu soruya izinsiz cevap 
verilemez. 

Sayın senatörler; 
Bu yakınmamı kişisel bir yakınma olarak nitele

meyiniz. Benim böyle bir sıkıntını yok; çünkü hak 
bildiğim yoldan hiçbir zaman sapmadım ve sapmaya
cağım. Ancak, Atatürk ve İnönü ruhunu benliğinde 
yaşayan ve onların ekolünden yetişen gençliğin bir 
neferi olarak özlemini dile getirdim. «Birimiz hepi
miz ve hepimiz birimiz için» diyen, «Ya hep, ya hiç» 
diyen, «Bu vatan ya bizim ya da hiç kimsenin» diyen 
O ruhun özlemini çekiyorum. İşte Kahramanmaraş o 
ruhun eseri; işte kanlı Maraş da bizim eserimiz. 

Atatürk ilkelerine ve ulusal güç birliğine çağırı-
mız işte o ruh özleminin feryadıdır, milletin ferya
dıdır, tarihin feryadıdır. 

Sayın senatörler; 
«Tarih» derken, bir bilginin sözünü anımsadım : 

«Tarihi, kahramanlar yapar.» Elbet bunun tersi de; 
'tarihi yüreksizler ve tıynetsizler yıkar ve kapatır. 

Bizden öncekiler bir tarih yazdı ve yaptı arkadaş
lar. Şimdi biz de bir tarih yazmaktayız. Tarihimizi 
noktalarken, evlatlarımıza şerefle teslim etmeliyiz. 
İsts bu konuda tekrar İnönü'ye dönüyorum. 
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- înönii, sadece büyük bir insan değil, şanlı bir ta
rihli. Onu okuyacak kadar ne yeteneğim, ne de öm
rüm var. O, bir kâhin değildi; fakat O, yılların arka
sını görebilen göze ve işitebilen kulağa sahipti. O, ne 
taktığı gözlükle ve ne de kulaklıklarla değil, O, deha 
gücüyle görür, işitir ve ta uzak geleceklerden mille
tine haber vererek, izlenecek en doğru yolu gösterir
di ve gösterip gitti. Gösterdiği yol Atatürk ilkeleriy
di. Ondan sapınca, tipilere gömüldük, ne yolumuz, 
ne de yönümüz 'kaldı. 

Sayın senatörler; 
Biz, Atatürk'e ve İnönü'ye inanmıştık. Bu inanma 

gücünde başrolü oynayan, inandırandır. Benim inönü' 
ye olan inan ve güven duygularım mazide ne ise, bu
gün de odur. Çünkü, o değişmedi. Büyük insan, de
ğişmeyen ve sonsuza dek uzayan 'insandır, işte, bir 
binbaşı iken 'kendisi için yazmış olduğum şiiri bu
gün bir kez daha huzurunuzda okuyarak, hem ona 
olan inancımı, hem de minnet, tazim ve şükranlarımı 
sunmaya çalışacağım. 

İSMET İNÖNÜ 
İşitmeye başladım ismini dört yaşında, 
Görürdüm iftiharla her Türkün gülüşünü, 
Makûs talihi yendin istiklal Savaşında, 
Gösterdin ışığında zulmetin ölüşünü, 
Türk kanı, Türk vicdanı unutmaz büyüğünü, 
Bu kanda, bu vicdanda yaşıyorsun inönü. 
İsmetsin, ismet kaldın, daima her yaşında, 
Kalbin çarpar vatanın toprağında, taşında, 
Her zaman milletini taşırsın ak başında, 
Tarih göremez asla bu başın döndüğünü, 
Kudretten bir kafasın Büyük İsmet İnönü. 
Azim ve iradenin cevherisin İnönü, 
Hiçbir kuvvet bozamaz sendeki hızı, yönü, 
Tanrı tasdik ediyor senin hak gördüğünü, 
Tarih yazamaz asla senin de öldüğünü, 
Çün'kü ölmeyeceksin Büyük ismet İnönü. 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Eserleri bulunan bu kutsal çaîı altında manevi var

lığı daima yaşayan büyük İsmet İnönü'yü huzuru
nuzda... 

BAŞKAN — Sayın Özer, yazılı konuşmalar Tü
züğümüze göre 20 dakikadır, lütfen... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Eserleri bulunan bu kutsal çatı altında manevi 

varlığı daima yaşayan büyük İsmet İnönü'yü huzu
runuzda tazimle selamlarken, Kahramanmaraş'ta şe
hit düşen şehit oğlu şehitlerimizi bağrımız yanarak 
hürmetle ve rahmetle anar, Kahramanmaraşlılara ve 

Yüce Milletimize başsağlığı ve dirlik, birlik dilcikle
rimle hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
RAİF ERtŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, benim 

de bir söz isteğim vardı. 
BAŞKAN — Sizin söz isteğiniz yok efendim. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Bana intikal etmedi efendim. 
4 — CHP, AP ve MB Grupıı Başkanlarının, yıl

başı nedeniyle Cumhuriyet Senatosu gelecek birleşi
minin 4 Ocak 1979 Perşembe gününe bırakılmasına 
dair önergesi. (4/461) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Araya yılbaşı girmesi nedeniyle, gelecek birleşimin 
4 Ocak 1979 Perşembe gününe bırakılmasın! arz etle
riz. 
CHP Grupu Başkanvekili AP Grupu Başkanı 

Fikret Gündoğan Ömer Ucuzal 
Milli Birlik Grupu Başkanı 

Fahri Özdilek 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, başta Eğitim Enstitüleri 
olmak üzere Milli Eğitimimiz üzerinde bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergeleri. (8/10) 

BAŞKAN — Usulüne uygun verilmiş bir genel 
görüşms önergesi vardır, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hür demokrat-k rejimimizin teminatı ve Devletin 

güvenliği kaıkınma ve sosyal refah devletine varma
nın kilidi eğitimdir 

Eğitim politikamızın temel hedef ve ana gaye-
shyn, ferdi muayyen bir maksadın vasıtası haline ge-

I ıh7iT~k. beyinleri yıkamak değil, onları zenginleştir
mek, insan olma vakarına, hür ve kişiliğine sahip, 

I milli benliğini en iyi bir şekilde geliştirmiş Türk Va
tandaşı olarak yetiştirme olmalıdır. 

Hür demokratik Cumhuriyetimizin savunucusu 
gençleri, topyekûn Türk vatandaşını, yanmış bulun
duğumuz ideal tercihe uygun olarak yetiştirmek ve 

S geliştirmek mecburiyetindeyiz 
I 

| Bu sebeple de eğitimde temel prensibimiz, çocuk 
| Ianmıza ve gençlerimize milliyetçilik şuurunun, mil-
| 11 birlik ve beraberlik şuurunun hürriyetin ne olduğu-
: nıın, demokrasinin ne olduğunun milli ve manevi de-
| ğerl erimizin en iyi ve sağlıklı bir biçimde öğretilmesi 
I olmalıdır. 
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Milli eğitim politikamızın esaslarını Anayasa ve 
Milli Eğitim Temel Kanunu tayin etmiştir. 

Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hak
larına ve dibacesinde belirtilmiş temci ilkelere da
yanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olarak belirlenmiştir. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2 nci 
maddesinde ise, Milli Eğitim Bakanlığının görevi
nin «Atatürk İnkılaplarına bağlı, Türk milletinin 
milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benim
seyen, koruyan ve geliştiren Anayasanın başlangıcın
da niteliği belirtilen Türkiye Cumhuriyetine karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış ha
line getirmiş yurttaşlar yetiştirmek» olduğu tayin ve 
tespit edilmiştir. 

Bu itibarla Türk Milli Eğitimi Millilik İlkesinden 
saptırılamaz. miili devlet fikrinin temeli ve kaynağı 
olan eğitimin milliliği ilkesinden vazgeçilemez. 

Devletin, bu suretle belirlenen milli eğitim politi
kası ve bu politikanın icrası cümlesinden olarak, Mil
li Eğitim Bakanlığının her kademeli eğitim kurum
larında devlete, millete ve rejime bağlı ve sahip nesil
ler, vatanımızı Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği 
çağdaş uygar devletler seviyesine ulaştırmak amacını 
güden gençler yetiştirmek en önemli görevidir. 

Yukarıda dike ve amaçlar:nı zikrettiğimiz milli eği
timimizin bugünkü manzarası, görev ve hedefinin ne 
olması gerektiğini belirttiğimiz Milli Eğitim Bakan
lığının eğitim politikası ve icraatının, halen bulundu
ğu nokta son derece düşündürücü ve geleceğimiz için 
endişe verici bir görünüm arz etmektedir. 

Esefle görüyoruz ki, Milli Eğitim Temel Kanunu 
rafa kaldırılmıştır. Eğitimimiz, Atatürk'çü doğrultu
dan ve millilik vasfından süratle ve sorumsuzca sap
tırılmaktadır. Her derecedeki öğretim ve eğitim ku
ruluşları genel bir seviye düşüklüğüne uğratılmıştır. 
Bu yüzden bilgisiz ve ehliyetsiz kuşaklar meydana 
gelmesi tehlikesi başgöstermiştir. 

Bugün milli Eğitim camiasına uygulanan mua
mele zulüm halini almıştır. Onbinlerce öğretmen, ül
kenin bir ucundan diğer ucuna sürülmüş, bu kıyım 
bir facia haline gelmiştir. 

Öğretmen ve idarecilerden sonra aynı zulüm ve 
eziyet öğrencilere de yapılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı âdeta Töb - Der'in emri
ne verilmiştir. Her kademeli okulların ve Bakanlık 
merkez ile taşra teşkilatının Töb - Der mensubu mi
litanlarla, muayyen bir parti görüşünün mensubu 
görevlilerin eline geçmiş olduğunu görmekteyiz. Ana-
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| yasamız ve Milli Eğitim Temel Kanununda açıkça 
i belirtilen temel ilkelere rağmen, bir takım yabancı 

ideolojinin, işkencenin, öğretmen kıyımlarının türlü 
şekilleri milli eğitimimizin her kademesinde açıkça 
görülmektedir, eğitimimizin, millilik vasfından uzak
laştırmak ve sol ideolojinin emri altına sokulmak is
tendiğini esefle müşahade etmekteyiz. 

Bunun açık ve belirgin örneği, bölücülük, komü
nizm propagandası yapmak ve Orduya hakaret et-

j mekten mahkûm olmuş ve iıapiste yatmış, sonra da 
j af kanunundan yararlanmış kimselerin, bu Hükümet 

döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve taşra teşkilât
larında önemli mevki ve görevlere getirilmiş olma
larıdır. Orta dereceli bütün okullarımızda öğrenci ve 
öğretmenler kamplara ayrılmış, anarşi, boykot ve iş
galler orta dereceli okullarımızdan başka, artık ilk-

I okullarımızda da görülmeye başlanmıştır. 

İlkokullarımızda çocuıklaıramzın, babakrınîîn sliya-
si görüşlerine göre sıralara oturtularak, guruplara ay-

j aldıklarına bile hayretle ve esefle şahit olmaktayız. 
I Bu tür bir anlayış ve davranışla yürütülen Milli 
I Eğitimle, Anayasa ve teşkilât kanunlarımızda açık

ça belirtilen millilik, birlik ve beraberlik, kardeşlik 
prensiplerine bağlı, manevi ve kültürel değerleri be-

I nimseyen; ailesi ve vatanını, milletini seven ve yü-
I ceîten vatandaşlar nasıl yetiştirilebilir?.. 

I Anarşik ve bölücülük hareketleri sonucu ölen ev-
I lallarımızın acılarından, okullarımızın düştüğü bu 
I acıklı durumlarından ana ve babaların yanan bağırla-
I rı kadar, bu yavruların öldürülmelerinden, yaralan-
I malarından, öğretime kapatılan okullarımızın acıklı 
I hallerinden, bizim de bağrımız yanıp kül olmakta

dır. 
j Yüksek okullarımız, eğitim enstitülerimiz ile aka-
I denlilerimizde olagelen olaylarla vurulan yavruları-
j mız, öğretmenlerimiz ve okullarımızda meydana gelen 
I maddi hasarlar yönünen varılan korkunç sonuçlara 
I hâlâ bir çare bulamayan Milli Eğitimimizin bu acık!i 
I haline üzülmemek mümkün müdür?... 
I Bir yıldan beri 44 öğretmen ve öğretim görevlisi-
j nin, 396 öğrenci gencimizin öldürülmesiyle hayatla-
I rmnı baharında yüzlerce yaralı, sakat ve kötürüm 
I hale gelen gençlerimizin ve öğretmenlerimizin durom-
I lan karşısında milletçe son derece elem ve ıstırap 
I duyulduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 
I 16 . 12 . 1978 günü, bir günlük Tarsus Yabancı 
I Oil Lisesinin öğrenciler tarafından işgali ve bütün la-
I boratuvarları ile birlikte tahribi sonucu milyonlarca 
i hasar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda 10 
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gün evvel meydana gelen olaylar sonucu doğan bü
yük hasar, geçen yıl yakılan Edirne Eğitim Ensti
tüsü ve Hacettepe Üniversitesinin Beytepedeki Mate
matik Bölümünde büyük zarara yol açan olaylar, 
Milli Eğitimimizin içerisine düştüğü elem verici du
rumun sadece birkaç örneğidir. 

Eğitim enstitülerimizin durumu da bir faciadır. 
îlik, Onla, Löse ve denıg/i bütün okullara öğretmem 

yetiştiren Eğitim enstitüleri, birer öğretim kurumu 
olmaktan çıkarılmış zulme ve işkenceye varan bir 
tasfiyeye tabi tutulmuş ve aşırı militanların yuvası 
haline sokulmuştur. 

Öğretmenlerimizin, 1739 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinde «Öğretmen adaylarında genel kültür, 
özel alan eğitimi ve pedegojik formasyon yönünden 
durumlarının üstün olması aranarak, nitelikleri Mil
li Eğitim Bakanlığınca tespit olunur» denirken, 38-40 
günlük hızlandırılmış eğitimlerle, geçen yıl kapalı ka
lan zamanlara ait kayıplarının telafisine çalışmak; 8 
aylık öğretim süresinde öğretilecek bilgileri 38-40 
günde vermeye kalkışmak, öğretmenin, genel kültürü 
ve pedegojik formasyonu yönünden de hazin bir du
ruma düşürülmek istendiğinin açık bir delilidir. 

Bugünkü Hükümet malûm yollarla iktidarı ele 
geçirdikten sonra, milliyetçi talebe ve öğretmenlerden 
eğitim enstitülerini arındırmak, sözde Danıştay ka
rarların? uyguluyorum diye anarşik ve bölücü eylem
lerinden dolayı okullardan atılan öğrencileri eğitim 
enstitülerine tekrar ve tercihan almak gayesiyle eği
tim enstitülerini bir yıl kapa!i tutmuştur. 

Eğitim enstitülerinin kapalı olması sebebiyle bir 
yıl öğretim kaybına uğrayan öğrencilere, 38*40 gün
lük hızlandırılmış eğitim dedikleri acaip bir uygula
ma şekliyle binlerce sol militanı öğretmen yapmak 
yoluyla eğitim enstitüleri ve öğretmenlik zaafa uğra
tılmaktadır. 

Eğitim enstitülerine alınmış olan milliyetçi 20 ÛCO 
kadar öğrenci, başka başka enstitülere sebepsiz ve 
gerekçesiz, valilerin indi mütalaa ve görüşleri üzerine 
sürülmüşlerdir. Bu sebeple, esasen birçokları fakir 
aile çocukları olan, binbir sıkıntılar içerisinde gün
düzlü olarak enstitülere devam etmeye çalışan ve sırf 
geçen iktidar zamanında alındı diye sürülen bu za
vallı öğrencilerin, okullarına devam edememeleri 
yüzünden maalesef kayıtları silinmiş ve okuma hak
ları kaybolmuştur. 

Ayrıca, onbine yakın milliyetçi öğretmen ensti
tülerden ve öğretmen liselerinden öğretim yılı ortasın
da görev yapamayacakları yerlere bilhassa sürülmüş
lerdir. 

— 14 
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Bu öğretim yılında, 32 eğitim enstitüsünün birin
ci sınıfına öğrenci alınmamıştır, ikinci ve üçüncü sı
nıflarının da, öğrencilerin hızlı öğretim ucubesiyle 
mezun edilerek kapatılma cihetine gidileceği üzün
tüyle öğrenilmiştir. Bu okulların maddi varlıklarının 
ileride ne olarak kullanılacağı da belli değildir. 

Halen Gaziantep, İstanbul Atatürk ve Ortaköy, 
Elâzığ, Bursa Eğitim enstitüleri kapalıdır. Ne zaman 
açılacakları da belli değildir. 

Hele Elâzığ Eğitim Enstitüsünün, bu okulda şim
diye kadar hiç bir olay çıkmadığı halde, herhangi 
bir sebep gösterilmeden öğretim kadrosu ve öğren
cileri dağıtılarak kapatılmasının altında hangi mak
sat ve düşüncenin yattığını anlamak mümkün değil
dir. 

Milli Eğitim Bakanına göre, bu enstitünün kapa
tılması kararı, yurttaki, 31 eğitim enstitüsünün kapa
tılmasında olduğu gibi, Eiâzığda da, «Gençlerimizin 
düşünce özgürlüğünde hoşgörü göstermeyip kanlı 
çatışmalara itilmelerini durdurmak amacı ile alın-
m.ış..» bulunmakta imiş. 

Sayın Bakanın, Elâzığ Eğitim Enstitüsünün kapa
tılması dolayısıyla mahalli basma akseden bu görü
şünü hayretle okuduk. Gelecekteki vukuu muhtemel 
olayları önlemenin tek çaresi okul kapatmak mıdır?.. 
öğrencilerin düşünce özgürlüğünde hoşgörü göstrip 
birbirleriyle çatışmamalarını sağlayacak başka yol ve 
yöntem yok mudur?... Bunun da bilinmesi, araştırıl
ması ve anlaşılması lâzmıdır. 

Eğer okulları kapatmanın, Sayın Bakanın açıkla
madığı veya açıklayamadığı başka bir sebebi yoksa, 
bu büyük bir aczin ve içine düşülen çaresizliğin hazin 
itirafı değil midir?... 

Şimdi, okullar üzerinde yapılan bu kabil uygula
malar, nasıl bir Devlet politikası ve Milli Eğitim 
Programının icrasıdır ki, Devletçe ve milletçe bunca 
emek ve masraf ihtiyar edilerek birçok ilimizde eği
tim enstitüleri açılacak; sonra, bunların eğitim ve 
öğretime devamını sağlayacak tedbirleri almak ye
rine, öğrencilerin arasında ileride çıkabilecek çatış
maları önlemek bahanesiyle teker teker kapatılacak 
ve eğitim ve öğretim tamamiyle tatili faaliyet edile
cektir. 

Birçok eğitim enstitüsünde milliyetçi öğrencilere 
karşı uygulanan baskıların giderek artırıldığı ve bu 
öğrencilerin okullarını terk etmeleri için türlü ter
tipler düzenlendiği görülmektedir. Mesela; son gün
lerde gene basından öğrendiğimize göre, Kastamonu 
Eğitim Enstitüsünde bir yandan solcu militan öğren-
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çilerin, bir yandan da Okul Müdürü ve idarecilerin 
milliyetçi öğrenciler üzerindeki baskı, sindirme ve teh
dit usulleriyle yaptıkları birtakım ayırıcı ve bölücü 
eylem ve tasfiye hareketleri pek acı ve dikkate şayan 
olup, bu okulun içine düşürüldüğü durum, yurt ça
pında sürdürülen eğitim enstitüsü faciasının başka bir 
bölümüdür. 

Gazetelere konu olan, Bursa Eğitim Enstitüsün-
deki sınav sorularının solcu öğrencilere verilmesi ola
yı, Milli Eğitimimizin ne hale düşürüldüğünün çirkin 
bir örneğidir. 

Yüksekokullarımızda can güvenliği ve öğrenim 
özgürlüğü; çıkan öğrenci olayları, öğretmen ve idare
cilerin tutumları yüzünden çekilmez ve içinden çıkı
lamaz bir hal almıştır. 

Ankara'daki Kız Teknik Yükseköğretmen Okulu
nun hâlâ açılamamış olmasının nedeni bir türlü açık-
1 anamamaktadır. 

Diğer yüksek mesleki ve teknik okullarımızın bir
çoğunda hızlandırılmış öğretim ve eğitim sistemi yü
rütüldüğü söylenmektedir. 

El mahareti, beceri isteyen ve bir meslek kazandı
ran bu okullarımızda hızlandırılmış eğitimle 3 8 - 4 0 
günde öğrencilere ne öğretileceği, ne kazandırılacağı j 
hususu düşündürücü ve üzücüdür. 

Ankara, İstanbul. Sakarya ve Elazığ mimarlık ve 
mühendislik akademilerimiz kapalıdır. Bu yüzden 
öğrenciler ve aileleri büyük üzüntü ve endişe içerisin
dedirler. 

Bütün akademilerimizde can güvenliği yönünden 
ve çıkan olaylar yüzünden, bir türlü alınamayan ted
birlerden ötürü öğretim son derece endişe verici or
tamda yapılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşki
latında değiştirilmedik müsteşar, umum müdür, umum 
müdür muavini, milli eğitim müdürü, okul müdürü, 
öğretmen ve memur hemen hemen kalmamıştır. 

Bunların yerlerine büyük çapta solcu militanlar ta
yin edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taş
ra teşkilatı ile okulları TÖB - DER'in ve onun mili
tanları idarecilere ve öğretmenlere teslim edilmiştir. 

Yukarıda kısaca arz ve izahına çalıştığımız üze
re, Türk Milli Eğitiminin, Anayasamızda ve Milli 
Eğitim Temel Kanununda belirtilen hedef ve amaç
larından saptırılmakta bulunduğu, hemen hemen bü
tün okullarda öğretim özgürlüğü kalmadığı, birçok 
orta ve yüksek dereceli öğretim müesseselerinin ka

palı bulunduğu, özellikle eğitim enstitüleri konusun
da büyük bir keyfi idare ve tasarrufun yürütüldüğü, 
bu müesseseler üzerinde istikbale muzaf endişe verici 
birtakım oyunların oynandığı, her derecedeki okul
larımızda görevli idareci, öğretmen ve memurların 
keyfi ve sebepsiz olarak dağıtılmış ve sürülmüş olma
ları, bu suretle topyekûn Milli Eğitimimizin ve eği
tim müesseselerimizin zaafa sürüklenmiş bulunmaları 
nedeniyle İçtüzüğün 127 nci maddesi gereğince başta 
eğitim enstitüleri olmak üzere, Milli Eğitimimiz üze
rinde Cumhuriyet Senatosunda genel görüşme açıl
masında, sayın üyelerin son derece ehemmiyetli bu 
konudaki fikirlerini söylemeleri ve kamuoyunun ay
dınlatılması yönlerinden de, Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grubu olarak fayda ve zaruret gör
mekteyiz. 

İşbu talebimiz konusunda işlem yapılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
AP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 

Elazığ Senatörü Bolu Senatörü 
Cahit Dalokay Orhan Çalış 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
AP Grup Yönetim AP Grup Yönetim 

Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 
Çanakkale Senatörü İzmir Senatörü 

İsmail Kutluk Münir Daldal 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
AP Grup Yönetim AP Grup Yönetim 

Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 
Gümüşhane Senatörü Balıkesir Senatörü 
Ömer Naci Bozkurt Hikmet Aslanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Mardin Üyesi Konya Üyesi 
Sait Mehmetoğlu Muzaffer Demirtaş 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Afyonkarahisar Üyesi Balıkesir Üyesi 

Ahmet Karayiğit Raif Eriş 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 

Sivas Üyesi Ankara Üyesi 
Tahsin Türkay Atıf Benderlioğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tokat Üyesi 

Cevdet Aykan 

BAŞKAN — Dinlediğiniz genel görüşme öner-
gesıi, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 128 nci mad
desi uyarınca işleme ıkonuiacaiktır. 
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6. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bîr 
asil ve bir yedek üye seçimi (1) 

7. —• Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemlin, Anayasa Mahkemesin
de açık bulunan bir asıl ve bir yediek üye seçıimi ile 
Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi bölümüne 
geçiyoruz. İki seçim beraber yapılacaktır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun Üç Numara
lı Raporunu takdim ediyorum. 

(Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu Okun
du.) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine seçilecek 
asd üyelerden boşalan bir yer için, Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonunun Raporunu 
dinlediniz. Buna göre, asıl üyelikler için aday olan 
sayın eşhası takdim ediyorum: 

Şahap Kitapçı (Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dai
resi Üyesi) 

Yekta Güngör Özden (Ankara Barosuna kayıtlı 
Avukat) 

Şemsettin İyiol (Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi 
Üyesi) 

Yedek üyelikler için aday gösterilmiş olan sayın 
eşhası takdim ediyorum: 

Dr. Yılmaz Alief endi oğlu (Danıştay Onüçüncü 
Daire Üyesi) 

Mahmut Acar (Aydın Barosuna kayıtlı Avukat) 

Saoit Çetintaş (Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dai
resi Üyesi) 

Her iki seçim için, ayrı ayrı kutular kürsüye ko
nacaktır. 

Her iki seçim için, ayrı ayrı Tasnif Komisyonu 
seçilecektir. 

Kâğıtlar dağıtılsın. 
Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum: 
Sayın Reisoğlu?.. Burada. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın 
Başkan, ekseriyet yok. 

BAŞKAN —• Belli değil şimdi, zili çalıyorum. 
Sayın Ekrem Kabay?. Yok. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, Tasnif Komisyonu için gönüllüyüm. 
E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Ben de gönüllü

yüm Sayın Başkan. 

(1) 786'ya 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Buna göre, Anayasa Mahkemesin
de açık bulunan üyeliklerin tasnifi İçin Sayın Reis
oğlu, Sayın Yüce ve Sayın Aksıaç seçilmişlerdir. 

Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan üye
liğin tasnifi için ise, Sayın Mustafa Fahri Dayı, 
Sayın Hikmet Savaş, Sayın Mustafa Çelik ve Sa
yın Samıi Küçük gönüllülerdir. Bu tasnifi de bu 
arkadaşlarımız yapacaklardır. 

Seçime hangi üyeden başlanacağına dair ad çe
kiyorum: Sayın Ekrem Kabay. 

(Burdur Üyesi Ekrem Kabay'dan başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif heyetlerinden gelen tutanak

ları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye 

için yapılan seçim sonucunda oylamaya 65 üyenin 
katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrımı ciheti
ne gidilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Kırşehir Zonguldak 
E. Akıp Aksaç Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçim sonucunda oylamaya 60 üye
nin katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrımı ci
hetine gidilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Kırşehir Zonguldak 
E. Akıp Aksaç Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Safa Reisoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçim so

nunda oylamaya 49 üyenin katıldığı tespit edilmiş 
olduğundan oy ayrımı cihetine gidilememiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Manisa Eskişehir 
Mustafa Fahri Dayı Hikmet Savaş 

Afyonkarabisar Tabii Üye 
Mustafa Çelik Sami Küçük 
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BAŞKAN — Yapılan seçimler sonunda müzakere be günü saat 15,00'de toplanılmak üzere Birleşimi k&-
nısabı bulunmadığı anlaşıldığından, 4.1.1979 Perşem- patıyorum. 

Kapanma Saati : 16,2i) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra- I Daha sonra köyün gelişmesi nedeniyle köye tesis 
gıp Üner'in, Nevşehir ili Derinkuyu ilçesine bağlı l edilmiş olan trafonun yetersiz duruma düştüğü adı 
Yazınöyük köyünün ihtiyacı olan elektrik direklerine ! geçen köy muhtar İlgınca bildirilmiş ve Türkiye Elek-
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- \ trik Kurumu tarafından yapılan etüt sonucu, köyün 
kanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/990) [ isteği yerinde görülerek hazırlanan projeden sonra 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 1 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı tara- ; 

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Nevşehir - Derinkuyu'ya bağlı Yazıhöyük köyü 
elektrik ihtiyacı artmış köy büyümüştür. İlave ola
rak verilen 50 direk ihtiyacı karşılamamıştır. 

Yeniden 60 direğe ihtiyaç hâsıl olmuştur adı ge
çen direklerin 1978 yılı içinde verilmesi konusunda 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

T C 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 161/4499 

28 . 12 . 1975 

Nevşehir - De-
• Yazıhöyük Kö-

Hk. 

Konu : 
rinkuyu 
yü elektrik tesisleri 

naiosu Başkanlığına 
Bakanlığma 

6836 - 7/990 

Cumhuriyet S 
İlgi : Köy İşleri ve Kooperatifler 

muhatap 2 . 1 i . 1978 gün ve 16657 
sayılı y&zımz. 

Nevşehir Senatörü Sayın Rag:p Üner'in, Nevşehir 
ili Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük köyünün 
elektrik direği gereksinmesine ilişkin soru önergeci 
hakkındaki ilgide kayıtlı yazı Bakanlığımızca ince
lenmiş ayrıca Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mü
dürlüğünün de görüşü alınmıştır. 

Adı geçen köy 1967 yıh yatırım programına dahil 
edilerek 17 . 9 . 1969 tarihinde Simel Şirketi tarafın
dan vibre beton direkli olarak tesis edilmiş ve işlet
meye açılmıştır. 

köy trafosu 25 . 5 . 1973 tarihinde 100 kw'lık bir 
trafo ile değiştirilmiştir. 

Aynı köy, 10 . 9 . 1976 tarihinde köyün plansız 
ve gelişigüzel gelişmesi sonucu 157 adet vibre beton 
direkli alçak gerilim şebekesinin ihtiyaca cevap ver
mediğini Türkiye Elektrik Kurumuna bildirerek 80 
adet ilave beton direk tesis edilmesini istemiştir. Ko
nunun incelenmesi ile gerekli projenin yapılarak ya
tırım programına teklifi amacıyla sözkonusu kuru
mun ilgili bölge teşkilatmca yapılan inceleme sonu
cu, alçak gerilim şebekesinin 72 adet ilave direğe ih
tiyacı olduğu saptanmış gerekli proje tanzim ve tas
dik ettirilmiştir. 

Ekonomik açıdan ağaç direğin ucuz olması, nak
liyesinin ve işçüiğinin kolaylığı yönünden Türkiye 
Elektrik Kurumunca köylerin alçak gerilim elektrik' 
şebekeleri ağaç direkli olarak yapılmaktadır. Adı ge
çen köy için tanzim edilen 72 adet ilave ağaç direkli 
projenin bölgece emaneten yapılması konusunda ku
rumca talimat verilmiştir. 

1978 yıbnda direk teminindeki sıkıntı nedeniyle 
bölgece zorlukla 58 adet ağaç direk temin edilerek 
Temmuz - 1978'de sözkonusu köye gönderilmiş ve 
aynı anda emanet ekipleri de tesisin yapımı için ma
halline gitmiştir. 

Ülkemizde halen elektriksiz bulunan 20 000 den 
fazla köye elektrik götürme çabası içinde bulunulan 
sırada, bir fırsat bulup geîen malzemeden bir mikta
rı ile Yazıhöyük köyünde iş yürtülürken eksik olan 
malzemenin de geleceği köy ilgililerine bildirildiği 
halde; köy, durumu değerlendirememiş ve köy muh-
tarlığmca malzemenin tamamı gelmeden işe başlatıl
mayacağı ekiplere söylenerek malzemenin tamamını 
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getirmeden köyde kalmamaları ve köyü terk etmeleri 
istenmiştir. Bu durum karşısında ilave tesis yapım 
olanağı kalmamıştır. 

Olayın olduğu tarihten bugüne kadar iş mevsimi 
olması ve işlerin yoğun bulunması nedeniyle, ekipler, 
bu işin yapımına tekrar dönememişlerdir. Ocak - Şu
bat Î979 döneminde arazide çalışıîamadîğından tas
dikli proje çerçevesinde ilave tesis konusu bölge iş 
programı gereği Türkiye Elektrik Kurumunca ger
çekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Gübre Fabrikaları Umum Müdürle
rine dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/996) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı 
ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Dr. Nuri Âdemoğlu 
1. Gübre Fabrikaları Umum Müdürü aylık brüt 

kaç lira almaktadır? 
2. Eski Umum Müdür kaç lira brüt aylık alı

yordu? 
3. Yeni bir umum müdür muavini tayin edilmiş 

midir? 
Edilmiş ise ayda kaç lira brüt maaş almaktadır? 
4. Eskiden b-jri vazife gören başka bir umum 

müdür muavini var mıdır? Varsa brüt maaşı kaç li
radır? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 28.12.1978 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-1-3G34 

Konu : Sayın Nuri Âdemoğlu'nun 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6.11.1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 16681/ 

6852.7/996 sayılı yazınıza K. : 
Gübre fabrikaları; özel sektörün % 65.84 - Ziraat 

Bankasının •% 30 - Azot Sanayiinin % 2.85 ve TZDK' 
nun % 1.31 katkılarıyla kurulmuştur. Bakanlığımızı 

!8 . 12 . 1978 O : 1 

doğrudan ilgilendirmemekle birlikte Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Sayın Nuri Âdemoğlu'nun Ba
kanlığımıza yönelttiği Gübre Fabrikaları Umum Mü
dürlüğü ile ilgili yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
cevaplandırılmıştır. 

1. Münhal bulunan Gübre Fabrikaları TAŞ Ge
nel Müdürlüğüne 17.5.1978 tarihinde 26 000 net ay
lık ücretle Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir 
Genel. Müdür atanmıştır. 

2. Eski Genel Müdür brüt 30 100 lira aylık üc
ret alıyordu. Ancak, görevli bulunduğu 1977 yılı için
de temettü ve sigorta ücretleri ile birlikte ortalama 
aylık ücreti brüt 30 100 + 19 345 lira olarak öden
miş durumdadır. 

3. Yarımca'da 3 fabrikası, İskenderun'da 3 fab
rikası ile asit ve gübre üretmekte olan Şirket bugüne 
dek ihmal edildiği de dikkate alınarak bir teknik Ge
nel Müdür Muavini 17.5.1978 tarihinde 19 000 lira 
net aylık ücretle Şirket Yönetim Kurulu kararı ile 
atanmıştır. 

4. Gübre fabrikalarında idari işlerle eskiden beri 
görevli bir Gesel Müdür Muavini bulunmakta olup 
brüt aylığı 21 280 liradır. Adı geçene de görevli bu
lunduğu bir önceki yıl temettü ve sigorta primleri ile 
birlikte aylık ortalama brüt 21 280 + 11 470 lira ay
lık ödenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, dış memleketlerdeki elçilik ve konso
losluklarda bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı memur ve müstahdem adedi ile kendilerine öde
nen döviz miktarına dair soru önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. 
(7/1015) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını mü
saadelerinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu 

1. Dış memleketlerdeki elçilik ve konsolosluklar
da bulunan Bakanlığınıza bağlı memur ve müstah
demlere ödenen döviz miktarı ayda ne kadardır? 

2. Elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve 
müstahdem adedi kaçtır? 
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TC 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2944 

28.12.1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13.12.1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

169801-6942-7/1015 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 

Âdemoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği dış örgütümüz
le ilgili yazılı sorusuna karşıtımız aşağıda sunulmuş
tur. 

Yurt dışı örgütümüz New - York, Los Cengeles, 
Paris, Londra, Zürih, Münih, Frankfurt, Brüksel 
Stokholm, Viyana, Tahran, Amsterdam, Sidney, 
Madrid, Tokyo, Kopenhag ve Cidde olmak üzere ha
len 17 yerde Turizm ve Tanıtma Müşavirliği olarak 
hizmet görmektedir. 

Tüm yurt dışı örgütümüzde toplam olarak 49 per
sonel çalışmaktadır. Bu personele ödenen aylık maaş 
tutarı 2 384 973 Türk Lirasıdır. Bu miktar Türk Li
rası karşılığı gönderilen döviz miktarı, bulundukları 
memleketlerin döviz birimi bölgelerine göre; 

27 166,98 dolar, 32 555,94 Fransız Frangı, 
19 942,58 İsviçre Frangı, 32 010 Alman Markı, 
353 390 Belçika Frangı, 14 309 İsveç Kronu, 44 578,63 
Avusturya Şilini, 10 132 Hollanda Florini, 20 726 
Danimarka Kronudur. 

Saygılarımla. 
Alev Coşkun 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Ziraat Bankasının dağıttığı zirai, sınai 
ve ticari kredi miktarlarına dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Teoman Köprülülerin yazılı cevabı. 
(7/1020) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Ticaret Baka

nı tarafından cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu 

1. Ziraat Bankasının dağıttığı : 
a) Zirai, 
b) Sınai, 
c) Ticari kredi miktarları ne kadardır? 
2. Bilhassa küçük çiftçinin asgari ve azami kre

di miktarı (Müteselsil kefaletle aldığı) ne kadardır? 

3. Toprak reformu ile kabul edilen azami 600 
dekar arazi sahibine verdiğiniz (ipotekli) kredi mik
tarı ne kadardır? 

4. En az ve en çok verdiğiniz sınai ve ticari kre
di (bir kişiye veya bir firmaya) miktarı ne kadardır? 

5. Bankanın verdiği krediye esas olan tarla ba
remi ve bugünkü masrafın yüksekliği karşısında bil
hassa müteselsil kefaletle ve 100 dekara kadar tar
laya sahip olanların kredisinde ne miktar bir artırma 
düşünüyorsunuz? 

6. Küçük çiftçinin kredisini artırma imkânını 
sağlamak amacıyla büyük ticari kredilerde bir azalt
ma düşünüyor musunuz? Eğer böyle bir fikriniz var
sa ne zaman tatbikata geçeceksiniz? 

7. Dış ülkelerdeki elçilik ve konsolosluklarda 
bulunan temsilci ve memur adedinizin yekûnu kaç
tır ve bunlara ayda verilen döviz miktarı ne kadar
dır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 29.12.1978 

İçtiicaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14-(140.2) 

Banka ve Kredi 
31868 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun yazılı soru 
önergesli Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13.12.1978 günlük ve 16978-6945-7/1020 sa

yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adan'a Üyesi Sayın Nuri 
Âdemoğlu'nun T C Ziraat Bankasının dağıttığı zirai, 
sınai ve ticari kredi miktarlarına dair yazılı soru 
önergesinde yer alan husular Bakanlığımızca incelen
miş ve neticede; 

1. Ziraat Bankasınca; şubelerine 30.11.1978 ta
rihi itibariyle, 

80 996 000 000 TL. zirai kredi, , 
3 284 000 000 TL. sınai kredi, 15.11.1978 ta

rihi itibariyle de 
11 000 000 000 TL. ticari kredi (Resmi krediler 

dahil) plasmanı dağıtıldığı, 

2. 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Yasasının 
4 ncü maddesinin öncelikle küçük çiftçilerin kredilen-
dirilmesini öngörmesi nedenliyle, küçük çiftçiler ve 
bunların kurmuş olduğu tarımsal örgütlerin kredile-
mede birinci sırayı aldığı, 

Bankanın, olanakları ile sınırlı olarak mümkün 
olan kaynaklarının tamamını tarım sektörünün fi
nansmanına ayırmakta olduğu, 
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Küçük çiftçilere müteselsil kefaletle, işletmenin 
büyüklüğü, kullanım şekli ve hayvan cinsi, tarım
sal gereksinimin içeriği ve kredi istemine göre en çok 
150 000 TL.'ya kadar kredi açıldığı, 

Bu miktarın üzerindeki kredilerin açılması yetki
sinin, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 44 ncü mad
desi ile Banka Kanununun 31 nci maddesi gereğince 
Banka Yönetim Kuruluna verildiği, 

3. 600 dekar işletmeye açılacak ipotekli kredi 
•miktarının, iletmede sürdürülen tarım şekls ürün 
cinsi ve kredi istemine göre değişmekle o'duŞu 

Örneğin: 
600 dekarlık sulu pamuk ekiminde ayni ve nak

di krediler (aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 
Ayni krediler : 
Kimyevi gübre (Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince) 25 000 TL. 
Mücadele ilacı 150 000 TL. 
Akaryakıt 21 000 TL. 
Tohum 9 000 TL. 

Ayni kredi toplamı 205 000 TL. 
Nakli kredi 225 000 TL. 
Ayni ve nakti kredi toplamı 430 000 TL. olup 

sözü edilen çevirme kredilerine ilave olarak; trak
tör, ekipman, su motoru ve diğer tarımsal araçların 
edindirilmesi, arazide yapılacak her türlü toprak -
su işlemleri ile meyve bahçeleri, sera, hayvancılık 
işletme ihtiyaçları için kısa, orta, uzun vadeli kre
dilerde açıldığı, 

4. Ziraat Ban/kası, ticari kredi uygulamasında ön
celikle halk sektörü olarak adlandırılan halka açık 
anonim şirketler ve köy kalkınma kooperatiflerine 
ait sınai kuruluşların işletme sermayesi gereksinmele
rine yanıt vermekte olup önem sırasına göre; tarım, 
sanayi, ihracat ve ticaret konularında uğraşan firma
ların kredi istemlerini karşıladığı, 150 000 TL. nın 
altında olan ticari kredilerin, şubelerin yetkisi ile 
açılmakta bulunduğu, 

Bankalar Kanununun 38 nci maddesine göre ban
kanın, bir firmaya sermayesi il s ihtiyat akçeleri top
lamının % ÎO'undan fazla ticari kredi açmadığı, 

Sınai kredilerin ise, öncelikle halka açık şirket
ler ve üreticilerin kurduğu kooperatiflerin tarımsal 
amaçlı tesislerinin kurulması amacını güttüğü ve bu 
kredilerin fizibilite raporlarına göre yatırım tutarla
rının azami; % 60'ına kadar açılmakta olduğu, 

5. Bankanın, imkân ve kaynakları oranında üre
ticilerin gereksinme duyduğu tarımsal krediler; üre

tilmesi planlanan ürünün cinsi, işletme büyüklüğü, 
sürdürülen tarımın şekli (kuru veya sulu tarım şekli) 
ve birim alandaki girdilerin dins ve miktarlarının dik
kate alınarak saptanmakta olduğu; bu nedenlerle 
birim alana (bir dekara) verilmesi saptanan kredile
rin ürünün cinsine ve tarımın şekline göre değişmek
te olduğu; 

Genel olarak, tarla ürünlerine, ana girdiler olan 
kimyevi gübre, akaryakıt, tohum, zirai mücadele «ila
cının ayni olarak verilmekte olduğu, bunlarnı dışın
da işçilik ve diğer girdilerin karşılanması amacı ile 
nakti kredi verildiği, 

100 dekar sulu pamuk için verilebilecek kredi 
•m':k"an örnek olarak aşağıdaki -gibidir: 

Müteselsil kefaletli : 
Ayni krediler : 
Kimyevi gübre 6 200 TL. 
Ziraii mücadele ilacı 25 000 TL. 
Akaryakıt 3 500 TL. 
Tohum 1 500 TL. 

Ayni krediler toplamı 
Nakti kredi 

36 200 TL. 
37 500 TL. 

Toplam 73 700 TL. 
kredi açılabilmektedir. 

Muhtelif mahsuller için saptanan ikraz birimle
rinin, Banka olanaklarının el verdiği oranda artan 
girdıi maliyetlerinin dikkate alınarak artırılmakta ol
duğu; son olarak 16.10.1978 tarihinde aşağıdaki 
ürünlere ait nakit ikraz birimlerinin yeniden saptana
rak artırıldığı; 

Pamuk : Bir dekar için : 
Sulu pamuk : 250 liradan 375 liraya 
Kum pamuk : 100 liradan 150 liraya 
Zeytin : 
Ege - Marmara Trakya 
sahil şeridinde 
Diğer bölgelerde 
Ayçiçeği 
Yerfıstığı 
Antepfıstığı 
Narenciye 
Pamuk tohumu 
Akaryakıt 
Tütün : (22.10.1978 tarihinde) 
Karadeniz Bölgesi : 490 liradan 600 liraya 
Ege - Marmara Bölgesi : 465 » 575 » 
Diğer bölgeler : 400 » 500 » 

yükseltilmiştir. 

157 liradan 300 liraya 
150 
60 
90 
100 
800 
10 
25 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

250 
200 
250 
300 

1500 
15 
35 

» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
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Diğer yandan bu ürünlerin kredilendirilmesinde 
banka şubelerinin kendi başına verebilecekleri kredi 
yetkilerinin de c/0 30 ile % 66 oranında yükseltil
diği, 

6. Bankanın 1978 yılı çalışma ve plasman prog
ramında, kaynaklarının % 9,8'i olan 10,6 milyar 
TL. ticari kredi olarak ayrılmış iken, 1979 yılı ça
lışma ve plasman programı tasarısında bu oranın 
% 6,8'e düşürüldüğü, 1978 yılında açılan ticari kre
dilerden 3 milyar TL, nın resmi sektör kredilerini 
oluşturduğu, 

Bankanın, olanak ve kaynaklarından tarım sektö
rüne tahsisi mümkün olan miktarın tamamım bu 

...•?-. 

sektörün finansmanı için ayırdığı, öte yadnan tica
ri kredilere ise, tarımsal kredi olarak kullanılması 
olanak dışı olan kaynakların tahsis edilmekte oldu
ğu, banka kaynaklarında herhangi bir artış olduğun
da bu artışın küçük çiftçi kredilerine hemen yan
sıtıldığı, anlaşılmıştır. 

7. Öte yandan dış ülkelerdeki elçilik ve kon
solosluklarda görevli Bakanlığımız mensubu temsil
ci ve memur adedi 156 olup, bunlara ayda 5 028 366 
TL. karşılığı 197 190 dolar ödenmektedir, 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Teoman Köprülüler 

-« . . . . » • • < < 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCI BI] 

28 . 12 . 1978 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 

asil ve bir yedek üye seçimi. 
2. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR 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, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcah'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) 

RLEŞİM 

i Perşembe 

15.00 

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. (10/70) 

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 
Koilektif 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-i 
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 İktisadi 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) 

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 a 8 . 1978) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'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. (10/80) 

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 Öztürk'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'ın, 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 * 9 s 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, 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. (10/37) 

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 sonuçlandırılamadığına dair, 4 , 10 £ 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

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 . 10, . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'm, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak

kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 a 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

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

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
dti Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması İsteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan-
dırdamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13") 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'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 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 , 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 
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34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
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 İçel 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, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
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-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni 
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama SO' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı

nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi, 
(10/83) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

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

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

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, 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) 

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

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tariU 
hi : 20.11.1978) 

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

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tan-? 
hi : 20.11.1978) 



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

53. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım tnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi r 
20.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesaplan hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarım tnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

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

56. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını tnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 
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J 57. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
I Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se-
I natosu Hesaplarım tnceleme Komisyonu raporu. 

(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

1 58. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
j Mali Yılı Kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Se-
I natosu Hesaplarım tnceleme Komisyonu raporu. 

(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

I 59. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se-

I natosu Hesaplarını tnceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

5 60. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
I dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan

lık tezkesi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

V 
ÎKT DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BÎRTNCÎ GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
tŞLER 

(C. Senatosu 22 nci Birleşim) 



Toplat : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 786'ya 2 nci ek 

Anayasa Mahkemesinde Açık Bulunan Bir Asil ve Bir Yedek Üyelik 
İçin Yapılan Seçime Dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporları. 

(3 /1432) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 31 . 5 . 1978 

Esas No. : 6209 
Karar No'. : 44 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

1. Komisyonumuz; Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosunca seçilecek olan 
1 asıl üyelik ile 1 yedek üyelik için, Komisyon Başkanlık Divanınca yapılması gerekli işlemler bitirildikten 
sonra, Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine göre aday seçmek üzere 4 Mayıs 1978 tarihinde toplanmış 
ve adaylık için başvuranların kimlikleri ve sicilleri hakkındaki bilgilerin kapalı ve mühürlü zarf içinde Ko
misyon üyelerine bildirilmesini kararlaştırmış idi. 

Komisyonumuz; bu karar gereğini yerine getirdikten sonra sözü edilen seçim için 31 Mayıs 1978 tarihin
de tekrar toplanmıştır. 

2. Komisyonumuz; 1 yedek üyelik için yıllar önce yapılmış bulunan başvurular konusunda, 

a) Daha önce yapılan ilanların ve adaylık için daha önce yapılan başvurmaların ve başvuranlar arasın
dan Komisyonumuzca yapılan seçimlerin hükümsüz sayılması, 1697 sayılı Yasaya uygun olarak yeniden iş
lem yapılması ve Anayasa Mahkemesinde açık bulunan yedek üyelik için başvuranlar arasından Komisyonu
muzca yeniden üç aday seçilmesi ve bu üç adayın Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun seçimine arz edil
mesi gerektiğine ve 

b) Keyfiyetin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından bir yazı ile daha önce başvuranlara duyurul
masının uygun olacağına, 

.Karar vermiş ve Komisyonumuzun bu kararını ihtiva eden 28 Aralık 1977 tarih, Karar : 29 ve Esas : 1317 
sayılı raporu Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 Ocak 1978 tarihli 15 nci Birleşiminde tasvip edil
miş idi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı da; bu karara göre Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuri
yet Senatosunca seçilecek olan 1 yedek üyelik ile bu arada Anayasa Mahkemesinde boşalmış bulunan ve 
Cumhuriyet Senatosunca seçilecek olan 1 asıl üyelik için gerekli ilanı 1697 sayılı Yasa hükümlerine göre 
20 Ocak 1978 tarih ve 16175 sayılı, 25 Ocak 1978 tarih ve 16180 sayılı Resmi Gazeteler ile 21 Ocak 1978 
ve 25 Ocak 1978 tarihlerinde de radyo aracılığı ile yapıldıktan sonra dosyayı 10 Şubat 1978 tarihli ve 6209 
sayılı yazıları ile Komisyonumuza göndermiş idi. 

3. Komisyonumuz; 1697 sayılı Yasaya göre, süresi içinde ve usulüne uygun olarak asıl üyelik için baş
vuran Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesi Üyesi Ekrem Yurdakoş'un 22 Şubat 1978 tarihli yazısı ile ve yedek üye
lik için başvuran Danıştay Mürettep Daire Üyesi Şükran Engindeniz'in de 3 Mayıs 1978 tarihli yazısı ile 
adaylıktan çekildiklerini saptamıştır. 

4. Komisyonumuz; Aydın Barosuna kayıtlı Avukat Mahmut Acar'ın 1697 sayılı Yasaya göre 19 Ocak 
1978 tarihli dilekçesi ile süresi içinde, asıl ve yedek üyelikten hangisi için başvurduğunu tasrih etmeksi
zin, Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvurmuş olduğunu ve 2 Mayıs 1978 tarihli dilekçesi ile de, o baş
vurusunun yedek üyelik için olduğunu tavzih ettiğini saptamış ve başvurusunu süresi içinde yapmış olduğu 
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için tavzihinin geçerli sayılmasını ve kendisinin yedek üyelik için başvuranlar arasında yer almasını uygun 
görmüştür. 

5. Ali Necati Özdoğan'ın 1697 sayılı Yasaya göre 20 Ocak 1978 tarihli dilekçe ile süresi içinde asıl üye
lik için başvurduğu ve 28 Nisan 1978 tarihli dilekçe ile de başvurusunun yedek üyelik için yapılmış sayıl
masını istediğini saptamıştır. Bu konuda yapılan, görüşme sonunda Komisyonumuz; 1697 sayılı Yasaya göre 
asıl ve yedek üyelik için ayrı ayrı seçim yapılması gerektiğinden başvurma için bu yasada öngörülen süre 
geçtikten sonra, asıl üyelik için başvurmuş olanın adaylığını yedek üyeliğe ve yedek üyelik için başvurmuş 
olanın da asıl üyeliği geçilemeyeceğine ve bu nedenle kendisinin asıl üyelik için başvuranlar arasında seçime 
katılması gerektiğine oy çokluğu ile karar vermiştir. 

6. Bundan sonra asıl üyelik için başvuranların soyadı alfabe sırasıyla; Celâl Erdoğan, Sabahattin Eryurt, 
Şemsettin İyiol, Burhanettin Kelav, Şahap Kitapçı, Süleyman Sırrı Kırcalı, Yekta Güngör Özden, Ali 
Necati Özdoğan ve Nahit Saçlıoğlu'ndan ibaret bulunduğu saptandıktan, oyların toplanması, sayım ve dökü
münün yapılması ve sonucunun tutanağa geçirilmesi için bir seçim kurulu seçilmesi, bu kurulun üç kişiden 
kurulması kararlaştırıldıktan sonra, seçim kuruluna usulüne göre Şaban Demirdağ, M. Fahri Dayı ve Gürhan 
Titrek seçildikten sonra Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak 1 asıl üyelik için aday seçimi 
yapılmıştır. 

Seçim kurulu tarafından tutulan ve okunan tutanaktan, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek 
olan ve Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üyelik adaylığına oy ve soyadı alfabe sırasıyla; 

I - 10 oy alarak Şahap Kitapçı'nın (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi), 
II - 9 oy alarak Yekta Güngör Özden'in (Ankara Barosuna kayıtlı Avukat), 
III - 9 oy alarak Nahit Saçhoğlu'nun (Askeri Yargıtay Başsavcılığından Emekli Hâkim Kıdemli Albay), 
Seçildikleri anlaşılmıştır. 
7. Bu işlemlerden sonra da, yedek üyelik için başvuranların soyadı alfabe sırasıyla; Mahmut Acar, Mus

tafa Aksoy, Dr. Yılmaz Aliefendioğlu ve Sacit Çetintaş'dan ibaret bulunduğu saptandıktan, aynı seçim ku
rulunun görev yapması kararlaştırıldıktan sonra Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak 1 ye
dek üyelik için aday seçimi yapılmıştır. 

Seçim kurulu tarafından tutulan tutanaktan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olan ve 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 yedek üyelik adaylığına oy sayısına göre; 

I • 15 oy alarak Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'nun (Danıştay 13 ncü Daire Üyesi), 
II - 14 oy alarak Mahmut Acar'ın (Aydın Barosuna kayıtlı Avukat), 
III - 9 oy alarak Sacit Çetintaş'ın (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi), 
Seçildikleri anlaşılmıştır. 
Anayasa Mahkemesinde boş bulunan 1 asıl üyelik için Komisyonumuzca seçilen 3 adayla, Anayasa Mah

kemesinde boş bulunan 1 yedek üyelik için Komisyonumuzca seçilen 3 aday, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun seçimine arz edilmek üzere Yüce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tokat Manisa Samsun 

Zihni Betil M. Fahri Dayı Şaban Demirdağ 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Hatay 
Mustafa D eli veli 

Niğde 
Ergun Özkan 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin paylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 786'ya 2 nci Ek) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 9 , 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6209 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 31 . 5 . 1978 gün ve 6209 sayılı ve 44 numaralı karar : 
796 Sıra Sayısında yer alan ve Anayasa Mahkemesine seçilecek 1 asıl üyelik için gösterilen 3 adaydan 

biri olan Nahit Saçlıoğlu'nun adaylığını geri aldığına dair başvurusu Genel Kurulun 21 . 9 . 1978 tarihli 
73 ncü Birleşiminde okunmuş olup aynı Birleşimdeki isteğinize uyularak raporun sözü edilen bölümü dosyası 
ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

En kısa sürede adayların ikmali ile dosyanın iadesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Fevzi H. Esatoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Başkanvekili 

— n — 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 25 . 9 . 1978 

Esas No. : 6209 
Karar No. : 46 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Tarafından Düzenlenen 31 Mayıs 1978 Tarih ve Esas : 6209, Karar : 44 Sayılı 
Rapora Ek Olarak Aynı Komisyonca Düzenlenen Rapor 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

1. Komisyonumuz : 
a) Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olaL- 1 asıl 

üyelik adaylığına Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak, oy ve soyadı alfabe sırasıyla : 
I - 10 oyla Şahap Kitapçı'yı (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi), 
II - 9 oyla Yekta Güngör Özden'i (Ankara Barosuna kayıttı Avukat), 
III - 9 oyla Nahit Saçlıoğlu'nu (Askeri Yargıtay Başsavcılığından emekli Hâkim Kıdemli Albay) ve 
b)~ Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 ye

dek üyelik adaylığına da Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak, oy ve soyadı alfabe sıra
sıyla : 

1 - 1 5 oyla Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'nu (Danıştay 13 ncü Daire Üyesi), 
11 -14 oyla Mahmut Acar'ı (Aydın Barosuna kayıtlı Avukat), 
III - 9 oyla Sacit Çetintaş'ı (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi) seçmiş ve bu adayların Cumhuriyet Se

natosu Genel Kurulunun seçimine arz edilmeleri için düzenlediği 31 Mayıs 1978 tarih ye Esas : 6209, Ka
rar : 44 sayılı Raporu Yüce Başkanlığa saygı ile sunmuş idi. 

2. Komisyonumuzun 31 Mayıs 1978 tarih ve Esas : 6209, Karar : 44 sayılı Raporunun gereği olan işlem 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yapılmazdan önce, Komisyonumuzca asıl üyelik için seçilen 3 aday
dan biri olan Nahit Saçlıoğlu Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhurbaşkanınca seçilecek olan asıl 
üyeliğe seçilmiş ve bu suretle Komisyonumuz tarafından asıl üyelik için seçilen aday sayısı 2'ye inmiştir. 

C. Senatosu* (S. Sayısı : 786'ya 2 nci Ek) 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 Eylül 1978 tarihli 73 ncü Birleşiminde Komisyonumuz Söz
cüsü; bu konuda yapılması gerekli işlem için Komisyonumuz tarafından düzenlenen 31 Mayıs 1978 tarih ve 
Esas : 6209, Karar : 44 sayılı Raporun asıl üye adaylığına ait kısmını geri almıştır. 

3. 25 Eylül 1978 tarihinde toplanan Komisyonumuz : 

a) Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 asıl 
üyelik adaylığı için yapılan başvurmalar üzerinden geçen zamanın kısalığını gözönünde bulundurarak Ko
misyonumuzca 1 asıl üyelik adaylıklarına seçilmiş olan Şahap Kitapçı ve Yekta Güngör Özden'in adaylıkla
rının geçerli olduğuna ve Nahit Saçlıoğlu'nun Cumhurbaşkanınca Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ol
ması nedeniyle boşalan 1 asıl üye adaylığına adaylık için başvurmuş olan, Celâl Erdoğan, Sabahattin Eryurt, 
Şemsettin İyiol, Burhanettin Kelav, Süleyman Sırrı Krcalı ve AJi Necati Özdoğan arasından aday seçilme
sine ve 

b) Oyların toplanması, sayım ve dökümün yapılması ve sonucunun tutanağa geçirilmesi için bir seçim 
kurulu seçilmesine, 

Oybirliğiyle karar verdikten sonra, seçim kurulu üyeliklerine usulüne uygun olarak Komisyon üyelerin
den Mucip Ataklı, Safa Reisoğlu ve Kâmran Erkmenoğlu'nuı seçmiştir. 

4. Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak ve gizli oyla yapılan seçim sonunda seçim 
kurulu tarafından tutulan ve okunan tutanaktan, Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 asıl üye adaylığına Komisyonumuzca seçilen 3 adaydan Nahit Saçlı
oğlu'nun sonradan Cumhurbaşkanınca Anavasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi nedeniyle boşalan adaylığa 
Celâl Erdoğan'ın seçildiği anlaşılmıştır. 

S O N U Ç 

Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 asıl üye 
adaylığına Komisyonumuzca : 

31 Mayıs 1978 tarihinde oy ve soyadı alfabe sırasıyla; 
I - 10 oyla Şahap Kitapçı (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi), 

II - 9 oyla Yekta Güngör Özden (Ankara Barosuna kayıtlı Avukat), 
25 Eylül 1978 tarihinde de; 
III - 8 oyla Celâl Erdoğan (Yargıtay 14 ncü Hukuk Dairesi Üyesi) seçilmişlerdir. 
Adayların, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun seçimine arz edilmeleri için düzenlenen bu Rapor Yü

ce Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 
Bursa 

Şeref Kayalar 
Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deli veli 

Toplantıda bulunamadı. 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Safa Reisoğlu 

İstanbul 
Ali Oğuz 

Toplantıda bulunamadı. 
Sivas 

Muhittin Tayları 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban D emir dağ 
Çankırı 

Gürhan Titrek 
Toplantıda bulunamadı. 

îzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 786'ya 2 nci Ek) 
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Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7 . 12 . 1978 
Sayı : 6209 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 31 . 5 . 1978 gün ve 6209 sayıh ve 44 numaralı karar : 
786'ya 1 nci ek sıra sayısında yer alan ve Anayasa Mahkemesine seçilecek 1 asıl üyelik için gösterilen 

3 adaydan biri olan Celâl Erdoğan'ın adaylığım geri aldığına dair başvurusu Genel Kurulun 5.12.1978 
tarihli 15 nci Birleşiminde okunmuş olup aynı Birleşimdeki isteğinize uyularak raporun sözü edilen bölümü 
dosyası ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

En kısa sürede adayların ikmali ile dosyanın iadesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cengizhan Yorulmaz 
Cumhuriyet Senatosu Başkam V. 

Başkan vekili 

— m — 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 6209 20 . 12 , 1978 
Karar No. : 51 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Tarafından Düzenlenen 31 Mayıs 1978 Tarih ve Esas : 6209, Karar : 44 Sayılı 
Rapora Ek Olarak Aynı Komisyonca Düzenlenen 25 Eylül 1978 Tarihli ve Esas : 6209, Karar 46 Sayıh 

Rapora Gene Ek Olarak Düzenlenen Rapor 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1. Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 1 asıl üye adaylığına 
Komisyonumuzca : 

31 Mayıs 1978 tarihinde oy ve soyadı alfabe sırasıyla; 
I - 10 oyla Şahap Kitapçı (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi), 
II - 9 oyla Yekta Güngör Özden (Ankara Barosuna kayıtlı Avukat), 
25 Eylül 1978 tarihinde de; 
III - 8 oyla Celâl Erdoğan (Yargıtay 14 ncü Hukuk Dairesi Üyesi). 
Seçilmiş idiler. 
2. Bu adaylardan Celâl Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesi üzerine Komisyonumuz tarafından asıl üyelik 

için seçilen aday sayısı ikiye inmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 Aralık 1978 tarihli 15 nci Birleşiminde Komisyonumuz Baş
kanı, bu konuda yapılması gerekli işlem için Komisyonumuzca düzenlenen 31 Mayıs 1978 tarih ve Esas : 
6209, Karar : 44 sayılı Rapora ek olan 25 Eylül 1978 tarih ve Esas : 6209, Karar : 46 sayılı Raporu geri 
almıştır. 

3. 20 Aralık 1978 tarihinde toplanan Komisyonumuz : 
a) Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 asıl 

üyelik adaylığı için yapılan başvurmalar üzerinden geçen zamanın kısalığım gözönünde bulundurarak Ko
misyonumuzca 1 asıl üyelik adaylıklarına seçilmiş olan Şahap Kitapçı ve Yekta Güngör Özden'in adaylıkk
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rının geçerli olduğuna ve adaylıktan Celâl Erdoğan'ın çekilmesi nedeniyle boşalan 1 asıl üye adaylığına aday
lık için başvurmuş olan Sabahattin Eryurt, Şemsettin îyiol, Burhanettin Kelav, Süleyman Sırrı Kırcalı ve 
Ali Necati Özdoğan arasından aday seçilmesine ve 

b) Oyların toplanması, sayım ve dökümün yapılması ve sonucun tutanağa geçirilmesi için bir seçim 
kurulu seçilmesine, 

Oybirliği ile karar verdikten sonra, seçim kurulu üyeliklerine usulüne uygun olarak, Komisyon üyelerin
den, Kâmran Erkmenoğlu, Hayri Mumcuoğlu ve Muhittin Taylan'ı seçmiştir. 

4. Anayasa ve 1697 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak ve gizli oyla yapılan seçim sonunda seçim 
kurulu tarafından tutulan ve okunan tutanaktan, Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 asıl üye adaylığına Şemsettin lyiol'un seçildiği anlaşılmıştır. 

S O N U Ç 
Anayasa Mahkemesinde boş bulunan ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca seçilecek olan 1 asıl 

üye adaylığına Komisyonumuzca : 
31 Mayıs 1978 tarihinde oy ve soyadı alfabe sırasıyla; 
I - 10 oyla Şahap Kitapçı (Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi Üyesi), 
II - 9 oyla Yekta Güngör Özden (Ankara Barosuna kayıtlı Avukat). 
20 Eylül 1978 tarihinde de; 
III - 8 oyla Şemsettin Îyiol (Yargıtay 11 nci Hukuk Dairesi Üyesi) seçilmişlerdir. 
Adayların, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun seçimine arz edilmeleri için düzenlenen bu Rapor Yük

sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tokat 

Zihni Betil 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Manisa 

M. Fahri Dayı 

Cumhurbaşkamnca S. Ü, 
Safa Reisoğlu 

istanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin Taylan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Kâtip 
Samsun 

Şaban Demirdağ 
Toplantıda bulunamadı. 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

Toplantıda bulunamadı. 

İzmir 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

Toplantıda bulunamadı. 
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