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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

Sayfa 
328:329 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 
NEL KURULA SUNUŞLARI 329,361,367 

1. — İçişleri Balkanı Mustafa Gülcügil'in, 
4 . 12 .1979 tarihli 11 nci Birleşimde Adana 
Üyösi Hayri Öner'in «Kayseri olaylarına» dair 
gündem dışı demeciyle ilgili konuda açıkla
ması. 329:344 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana İline bağlı bazı üçe 
köylerindeki YSE ve Bayındırlık hizmetlerine 
dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/66) 

3. — Cumhuriyet Senaosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hu
susa ilişiklin kurulan şirket ve holdingler hak
kında Senato araştırması isteyen önserg&Ji. 
(10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Önerdin, tarım ürünlerinin taban fiyatla
rının tespit ve ilanı hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Önerin, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla 

361 

361 

361 

mücadele hususunda Senato araştırması iste
yen önergesi. (10/72) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sârıibralhimoğlu ve arkadaşlarının, 
Doğu Ak'dertiz ve Güneydoğu bölgemizin ta
rımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar
da kalkınması için alınması gereken önlem
lerle ilgili Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

Sayfa 

361 

367 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 344,362,367 
1. — 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı 

At Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci Madde
sinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metnıi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (Millet Meclisi : 1/169; 
Cumhuriyet Senatoisu : 1/648) (S. Sayısı : 946) 344:361 

2. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını 
ayrıntılarıyla beiirletaeık üzere kurulan Cum
huriyet Senatosu Araıştema Komisyonu Ra
poru. (10/36) (S. Sayısı: 813) 362 

3. — Traktör satışları konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. (10/54) (S. Sayısı : 814) 362:366 
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Sayfa 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir

leşik Devletleri Arasımda Akdolunan Kredi 
Andlaşması konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 702'ye 3 ncü 
âk) 

5. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasın
da 27 Nisan 1977 tarihinde Tahranda İmza
lanan Günay ve Batı Asya Posta Birliği"" Söz-
leşmösiniin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Mecli-
sice kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs-
ikân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtıma komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Se
natosu : 1/645) (S. Sayısı : 943ı 

6. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI nci 
Genel Kurulu tarafından 14 Kasım 1970 tari
hlinde kabul olunan «Kültür Varlıklarının Ka
nunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin 
Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Ted-

366 

367 

Sayfa 
birlerle İlgili Sözleşme» ye kakılmamızın uy
gun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Eğilim - Gençlik ve 
Spor ve Kültür ve Dışişleri, Turizm ve Tanrı
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/150; 
C. Senatosu : 1/642) (S. Sayısı : 944) 

7. — Göçmen işçinin Hukuki Statüsü
ne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarı
sının Millet Meclisine kabul olunan metni ve 

.Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Soru ve Cevabı 
1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 

Ragıp Üner'in, Çorum İlindc'ki Çimento Fab
rikasında çıkan ve çevreye büyük zarar veren 
dumana dair soru önergesi ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar'ın yazılı cevabı. 
(7/1171) 

367:368 

368 
368 
368 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde bulu
nan işleri görüşmek üzere 19.12.1979 Çarşamba günü 
saat 15,00'te yapılacağına dair Başkanlık tezkeresi; 

Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun görev bölümüne dair tezkeresi; 

Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun, Anayasa 
ve Adalet Komîsyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda açık bulunan 

bir üyeliğe, Muğla Üyesi Fevzi Özer seçildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irma'k'ın, hastalı
ğına binaen 26.11.1979 tarihinden itibaren 20 gün 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul edil
di, 

10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarış
ları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril

mesine ve bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine İlişkin Kanun Tasarısının, Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınması kabul edildi, tasarının görüşülme
si ilgili Bakanın; 

6/79, 6/82, 6/86, 6/101, 6/106 numaralı sözlü so
ruların görüşülmesi, soru sahipleri ve ilgili bakanların; 

6/111 numaralı sözlü sorunun görüşülmesi, ilgili 
bakanın; 

6/93 numaralı sözlü sorunun görüşülmesi soru sa
hibinin; 

10/66, 10/70, 10/71, 10/72, 10/85 numaralı Sena
to Araştırması isteyen önergelerin görüşülmesi, öner
ge sahiplerinin; 

10/36, 10ı/54 numaralı Senato Araştırması Komis
yonu raporlarının görüşülmesi, komisyon yetkilileri
nin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 
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6/96, 6/102, 6/103, 6/104, 6/112 numaralı sözlü 
soru önergeleri, soru sahiplerinin istemi üzerine geri 
verildi, 

TRT hakkımda kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 10/31) 
üzerindeki işlem tamamlandı. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması konu
sunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporunun. (10/23) görüşülmelinin, Komis
yon sözcüsünün istemi üzerine, bir hafta ertelenmesi 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi Gür-
soytrak'ın, Türkiye^deki ABD ve NATO'ya ait üs ve 
tesislerin adedi ile yönetim şekline dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi görüşüldü, görev süresinin üye 

seçim tarihinden başlamak üzere iki ay olması, 13 ki
şiden kurulması ve gerektiğinde Ankara dışına da git
mesi şartıyla Araştırma Komisyonunun kurulması ka
bul edildi. 

Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak İşler» 
bölümünde yer alan 1/645, 1/642 ve 1/644 esas nu
maralı kanun tasarılarının görüşülmeleri, ilgili ko
misyonun görev bölümüne vaki itirazların neticelen
memiş olması nedeniyle ertelendi, 

20.12.1979 Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 15,40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanveklili Tabii Üye 

Rahmi Erdem Emanullah Çelebi 
Divan Üyesi 

Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saatli : 15.00 

BAŞKAN : Baçffcamvekiifli R alı mi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çeük (Afyonl: anflıisar), EmanuJîah Çefebi (Tabîi Üye) 

BAŞKAN 16 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
başlıyoruz ̂  

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —.İçişleri Bakam Mustafa Gülcügit'in, 4.12.1979 
tarihli 11 {nci Birleşimde Adana Üyesi Hayri Öner'in 
«Kayseri olaylarına» dair gündem dışı demeciyle i-
glli konuda açıkamctsu 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL (İs
parta) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülcügil. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL (is

patta) — Daha evvel Yüce Senatoda yapılan Kayseri 
hadiselerine ait gündem 'dışı konuşmaya cevap vermek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayın İçişleri Bakanı, Sayın 
Hayri Öner tarafınidan daha evvel gündem dıişı konuş
ma ie Yüce Senatoya getirilen «Kayseri olayları» ile 
ilgili olarak Yüce Senatoya bilgi vermek işitiyorlar. 

ORHAN VURAL (Ördü) — Sayın Başkan, gün
dem dışı yapacak olduğu konuşmada Hükümet adına 
mı bilgi verecekler?.. Bu konunun zapta geçirilmesini 
istiyorum -

BAŞKAN — Efenidîm, İçişleri Bakanı... 
ORHAN VURAL (Ordu) — Hükümet adına mı 

konuşacak?.. 
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BAŞKAN — EVeft efendim, 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Balkan adına ko

nuşacak, Hükümet adına değil efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, rica edi

yorum. 
Buyurun Sayın Güloügil 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL (İs
parta) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bundan bir müddet evvel, Adana Senatörü Sayın 
Hayri Öner arkadaşımız, gündem dışı konuşmasıyla 
Kayseri meselelerini huzurumuza getirdi. 

Aradan bir müddet geçDi, o zaman cevap verebilir
dim. Geclikmemin iki sebebi vardır. Birisi özeldir, 
'ikincisi de Kayseri hadiselerinden ve burada vuku bu
lan konuşmadan sonra, Kayseri'de Devlet güvenlik 
kuvvetlerince bazı operasyonlara girişilmiştir. Bu* ope
rasyonlar hakkında vereceğim bigileri daha genişletme 
babında elbette ki, senatör arkadaşlarımız sualler so
rabileceklerdi. 

O gün yapılacak herhangi bir açiklama güvenlik 
açısından faydalı olmayabffir, bilakis zararlı olabilir: 

di. Onun için geciktirmek suretiyle bugüne kadar bek
ledim. 

Gene, bugün yapacağım açıklamalar, Devlet gü
venliği açısından faydalı olacak noktalarda kalacak, 
zararlı olabilecek noktalara geçmeyecektir. Onun için 
sözlerime başlamadan, hepinizden özür dilerim. 

Adana Senatörü Say m Hayri Öner'in, son «Kayseri 
olayları» ile ilgili olarak, 4 . 12. 1979 günlü Birleşim
de yaptığı gündem dışı konuşma nedeniyle söz almış 
bulunuyorum. 

Sayın Hayri Öner'in konuşmasını dinlemedim, za
bıtlardan okudum ve gördüm ki, sayın arkadaşımız 
olayları Yüce Heyetinize tek taraflı intikal ettirmiş, 
meseleferi bir zaviyeden ele alarak dile getöirroişitıir. Ko
nuşmasında yanlış ve ek'siik hususlar vardır. 

Ülkeyi son derece tedirgin eden tedhiş, terör, anar
şi gibi meselelerde, ancak tarafsız ve objektif davran
dığımız takdirde meselelere çözüm getirebileceğimize 
inanıyorum. Bu inançla ve sorumhı arkadaşınız ola
rak, «Kayseri olaylarını» tamamen objektif bir görüş 
ve ölçüler içerisinde bilginize, takdirlerinize sunaca
ğına 

Hicretin 1400 ncü Yıldönümü dolayısıyla bugün
kü kutlama için 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununa istinaden bir açık hava toplan
tısı düzenlenmiştir. (Yalnız şurada peşinen şu nok
tayı söyleyeyim; çünkü şimdiki Kayseri Valisi itham 
edilmiştir. Kayseri Valisinin oraya gidiş tarihi 

i 20jM<1979'dur.) Toplantı için tertip komitesi sıfa-
I tıyla Mehmet Kabak, Mustafa Balcı, Yunus Kalık 
I müracaat etmişlerdir. Toplantıya 10 bin civarında 

yurttaş katılmıştır ve toplantıdan bir hafta evvel akın
cı, imam - hatip lisesi öğrencisi Kemal Özdemir'in 
öldürülmesi sebebiyle teşekkül eden çok gergin ha
vaya rağmen, alınan tedbirler sonucu müessif gelişme
ler olmamıştır. 

Sayın Senatör Hayri Öner, Kayseri Valisinin 
Hicretin 1400 ncü yılı yürüyüşü dolayısıyla savcılığa 
bir yazı göndererek, hükümet komiseri tayinini Cim. 

I Savcısından talep ettiğini bu kürsüden ileri sürmüş 
I bulunmaktadır. Tutanağın o kısmını okuyorum. «Yıl

larca valilik yapmış kişinin, en basit yönetici ilkesine 
nasıl ters düştüğünü, bilerek ters düştüğünü ilk cümle
de görelim. Cumhuriyet Savcılığına bir yazı yazıyor, 
«Kayseri'de bir yürüyüş yapılacak, o yürüyüşün Hü
kümet Komiserini tayin ediniz» diyor. Cumhuriyet 
Savcısının cevabı : «Bu, benim görevim değildir. Hü
kümet Komiserini vali tayin eder...» diyor. «Görü
yorum ki, valilik yapanlar gülüyor» diye huzuru-

I nuzda beyanda bulunuyor. 
Sayın senatörün gerçekle ilgisi olmayan böyle bir 

iddiada bulunmasının nedenini anlamak mümkün de
ğildir. Filhakika vali, Cumhuriyet Savcısına bir yazı 
göndermiştir; ama bu toplantı dolayısıyla suç tespiti 

r ve suçlu telhisi açısından lüzum görürse gereğini sav
cının takdirine bırakan bir ikaz yazısıdır. Kayseri 
Valisi, Cim. Savcısından Hükümet Komiseri tayini 
1̂ 11 hiçbir talepte bulunmamıştır. Görevinin... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Cim. Sav
cısı diye bir şey yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Efendim... Cumihuriyet Savcısı. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin rica 
ediyorum; istirham ediyorum. (AP sıralarından «Aa» 

I sesleri) 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

I (Devamla) — Müsaade edin de meseleyi... 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Resmi 

sıfat Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

I (Devamla) — Peki, düzeltirim beyefendi. 
I BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; devam 
I edin, siz cevap vermeyin lütfedin. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Hafif kaçıyor. 
I BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun; rica 
I ediyorum efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Kayseri Valisi Cumhuriyet Savcısın
dan Hükümet Komiserini tayini için hiçbir talepte 
bulunmamıştır. Görevinin ve sorumluluğunun icabı 
olarak bu tayini kendisi yapmıştır. Bu toplantıda Or
ta Doğu ülkelerinden, özellikle Suriye'den gelenlerin 
bulunduğu iddiası da varit değildir. Camiden çıkan 
cemaatin katılmasıyla sayısı 10 bin kişiyi bulan top
luluk olaysız dağılmıştır; ama efendim, Anayasanın 
lâiklik ilkesine aykırı sloganlar atılıp, pankartlar ta
şınması olay değil midir diyebilirsiniz. Elbette olay
dır ve bir suçtur. Bunlar tespit edilerek Cumhuriyet 
Savcılığına tevdi olunmuştur. 

Şimdi, bir zamanlama içerisinde ve sırasıyla sağ 
- sol çatışması niteliğinde karşımıza çıkan olaylara 
bakalım. Bir noktayı yazılı metinde şey yapmamışım, 
belki arkada gelir; ama şimdiden söyleyeyim. Hic
retin 1400 ncü Yıldönümü dolayısıyla yapılan müra
caat şimdiki vali orada bulunmadan evvel yapılmış
tır ve o zamanın valisi bu müsaadeyi vermiştir. Had
dizatında müsaade de gerekmez; çünkü sadece mü
racaat kâfidir. Tarih 24 Kasım 1979; Ülkücü Gençlik 
Lokali olay gününden evvel yakılmıştır. Ülkücü genç
ler yangın tahribatını temizlemekte iken, aralarında 
(Biraz sonra vurulacak olan) Hulusi Altın'ın da bu
lunduğu sol görüşlü bir grup, lokalin önünde 15 
dakika kadar gidip gelmekte ve bir nevi gövde gös
terisi yapmaktadır. İki taraflı tahrik vardır ve karşı
lıklı tahrik müsademeye dönüşmüştür. Görgü tanık
ları «Müsademe karşılıklı idi» demektedirler. Cum
huriyet Halk Partisi örgütünün iddiası ise, «Ölen ve 
yaralananlar pusuya düşürülerek iki ateş ara'sında kal
dı. Lokalde temizlik yapan ülkücüler ile bunların gü
venliğini korumak için kendi aralarında tertibat alan 
ülkücüler iki taraftan ateş yağdırdı» şeklindedir. Bu 
olayda ölen Hulusi Altın'dır. Belediye Doğum Has
tanesinde memur ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik 
Kolu Üyesi olduğu tespit edilmiştir. 

Yaralananlar şunlar : Erdem Yiğit (Devlet Su İş
lerinde memur), Muzaffer Çiçek (İl Halk Kitaplı
ğında memur), Yaşar Çılgın (Boşta gezer), Nazmi 
Taştan (Ticaret Lisesi öğrencisi). 

Olaya karışan ülkücü gençlerin listesi de şudur : 
Hamit Şanver, Gazi Gülmez, Şeref Soylu, Hilmi Er-
aslan, Celal ve Mesut. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Meslekleri ne 
bunların Sayın Bakan?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Ancak bu kadar tespit edebildik, ku
sura bakmavın. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Parti ile 
ilişkileri var mı?.. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Bana verilen bilgi bu kadar; belki 
detayı... 

BAŞKAN — Evet, karşılıklı konuşmayın efendim, 
rica ediyorum arkadaşlar, istirham ediyorum sayın 
üyeler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Bitireyim, detay kısmına bakacağım, 
bulursam arz ederim size. 

Olay yerinde yakalanan Ali Aydoğmuş'tur. Üze
rinde 7.65 Brovning tabanca, 3 mermi, 1 şarjör bu
lunmuş, tabancasıyla ateş edildiği raporla tespit edil
miştir. Ölen Hulusi Altın'ın eniştesidir. Tutuklan
mıştır. Bilhassa ifade edeyim ki, olaya karışan ül
kücü gençlerin kimler oldukları, hastaneye kaldırılan 
yaralıların ifadeleriyle tespit olunduktan sonra, önce 
evlerine, bulunmayınca bulunmaları muhtemel olan 
yerlere baskınlar yapılmış, ele geçirilemeyince de taki
be alınmıştır. Bir kısmı da ele geçirilmiştir. Kimlikleri 
polisin elindedir, takip altındadır. Buradan şu da çı
kıyor ki, suçlular takip altında olduğu için belki po
lis kasten soyadlarını bize vermemiştir. 

Maruzatıma bir zamanlama sırası içinde devam 
ediyorum. Tarih 28 Kasım 1979 Çarşamba, saat 16.00. 
Sağ görüşlü olduğu sanılan Süleyman Toprak, Kiçi-
kapı Meydanında,, kimlikleri henüz tespit edileme
yen kişi veyahut kişiler tarafından açılan tabanca ate
şiyle vurularak öldürülmüştür. Kiçikapı Meydanı, sol
cu militanların odağı olan Belediyenin bulunduğu yer
dedir. Çök yönlü soruşturma sürdürülen olay yerin
de 2 adet 9 milimetre çapında ve 1 adet 7.65 mili
metre çapında boş kovan ile maktulün yanında 1 
adet 7.65 Çekoslovak yapısı tabanca, şarjör ve 4 adet 
mermi bulunmuştur. 

Saat 19.00. Fuzuli Caddesinde genellikle solcula
rın devam ettiği Çalışkanlar Kıraathanesi silahla, ta^ 
ranmıştır. 5 ölü, 2'si ağır, 10 yaralı vardır. Ölenle
rin ikisi Belediyede çahşmalktadır. Ölen 5 yurttaşın 
adları şöyledir : Mustafa Öztaş, Mustafa Erdoğan, 
Hacı Büyükkelibaşı, Sadullah Yıldız, Mustafa Sarı-
köse. 

Saat 22.00. Tarama olayının vuku/bulduğu yerden 
uzakta olan Yeşil Mahallede, evvelce komünizmi öv
mek suçundan mahkûm ve cezası infaz edilmiş bulu
nan Atatürk Lisesi eski Müdürü Hurşit Aydın'ın evi
ne ateş açılmış ve altı yaşındaki oğlu Deniz Aydın 
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ölmüştür. Ortaokul öğrencisi diğer oğlu ise hafif ya
ralıdır. 

Saat 23.00 : Yıldırım Beyazıt Meydanında bir tur
şucunun dükkânı taranmış, tostçunun dükkânı taran
mış, sağ görüşlü olan sahibi Osman Yıldırım ayağın
dan yaralanmıştır,- Şehirde son derece gergin bir ha
va vardır. Buna rağmen, idarenin aldığı geniş ted
birler yeni ve daha müessif olayların zuhurunu ön
lemiştir. 

Şunu ifade edeyim ki, Çalışkanlar Kıraathanesi ta
randığı ve 5 yurttaşımızın Ibu olayda hayatını kay
bettiği 28 Kasım 1979 Çarşamba günü Cumhuriyet 
Halk Partisi Milletvekili ve Senatörü Kayseri'de idi
ler. O gün, gündüzden Kayseri'ye gelerek Turan Ote
line yerleşmişlerdir ve kıraathane tarandığı sırada 
kendileri otelde bulunuyorlardı. Bu sözlerimle şu ve
ya bu şekilde bir İrtibat arıyor değilim. Hadiseden 
sonra durumu öğrenmiş, Kayseri'ye gelmiş olmadık
larını, hadise günü Kayserimde bulunduklarını belirt
mek istiyorum. 

ZÎYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Çok değişik 
anlamda sözleriniz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Ben de bir şey demiyorum, tespit yapı
yorum. 

Cumhuriyet Halk Partili... 
SÜLEYMAN SIRRI ERGUN (Edirne) — Yani 

onlar geldi diye mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, sayın üyeler. 

rica ediyorum; müsaade edin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sözümün şurasında, bir daha okuya
yım orayı, «Bu sözlerimle şu veya bu şekilde bir irti
bat arıyor değilim» dedim. Daha ne diyeyim... 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Olayla
rın içinde yeri ne söylediklerinizin?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Geliyor yeri de ondan. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — İstek üzerine git
tiler. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma usulü
müz yok. Çok rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partili il örgütü, 
Kayseri'yi ziyaret eden parlamenter heyeti ve Sa
yın Genel Sekreteriyle (İrtibat burada) hayatlarını kay
beden yurttaşların, Cumhuriyet Halk Partili oldukla
rını aynı gün ileri sürmüştür. 
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Böyle olsaydı, olsa da olmasa da bu kayıplar 
hepimizindir. Teessürü muciptir. Ancak, Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüleri, ölenlerin tümü partili arka
daşlarımızdır diye ilan ettikleri zaman 5 ölüden 3'ü 
nün henüz kimlikleri tespit edilmiş değildi. 

Sayın senatörler; 
Sayın Senatörün, «Okullar kapatılmıştır. Bundan 

haberi olmayıp okula gelen ve lisenin önünde biri
ken öğrencileri polis havaya ateş etmek suretiyle 
dağıtmak istemiş, bu arada Hasan Palo adlı öğrenci 
öldürülmüştür. 2 öğrenci de ağır yaralı olarak has
tanede yatmaktadır.» diyor. Kendisine göre dile ge
tirdiği olay şudur : 

«29 Kasım hassas bir gündür. Bir gün önce öl
dürülen 7 vatandaşın cenazesi defnedilecektir. Bu ne
denle şehirdeki güvenlik tedbirleri genişletilmiştir. Ki-
çikapı Meydanı da en hassas bölge olarak kontrol 
altına alınmıştır. Buna rağmen, 200 kadar DYGD 
(Devrimci Yurtsever Gençlik Derneği) mensubu kor
san bir yürüyüş başlatmıştır.» 

Bu Sayın Senatörün dediği gibi, okulların kapan
mış olmasından habersiz bulunan lise öğrencilerinin 
lise önünde toplanmış bulunması değildir. Bir örgütün 
başlattığı korsan bir yürüyüştür. Kanunsuz bir yürü
yüş hareketidir. Nitekim yürüyüşçüler, polisin dağılma 
ihtarına ateşle cevap vermişlerdir. Bu arada ölen ve 
Senatörün «öğrenci» dediği Hacı Palo'nun üzerinde 
ise 76 tabanca mermisi bulunmuştur. Gözaltına alı
nan eylemcilerden üçünün belediye işçisi olduğu an
laşılmıştır ve ölen Hacı Palo da öğrenci değildir. Bu 
gerçeği, polisi, masum lise öğrencileri üzerine ateş 
yağdırdı gibi göstermek, (Eğer maksatlı değilse) son 
derecede yanlış bir bilgiyle Sayın Senatör yanıltılmış 
demektir, 

Cenazelerin defni konusu : 
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanıyla Parlamen

to heyetini ikna ve teskin edilmez hale getiren dik
kate değer bir husus da, cenazelerin defni konusudur. 
Bu noktada takdirle kaydedilecek bir tedbir vardır. 
Daha 18 Ağustos 1978'de (Tarihe lütfen dikkat edin) 
zamanın Valisi Sayın Kayacan, İl İdare Kanununun 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak şu tebliği yayın
lamıştır : 

Bundan sonra siyasi mahiyette cinayetlerin cena
ze namazlarının Kayseri'de gömülecekse, mezarlığa 
en yakın camide kılınmasını ve en kısa yoldan def
nedilmek üzere mezarlığa götürülmesini, namazı Kay
seri'de kılınıp çevreye götürülecekse, o çevreye en 
yakın Kayseri dış mahalle camilerinde kılınıp, en kısa 
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yoldan devlet karayoluna çıkarılmasını halka duyur- ı 
muştur. I 

Valinin 1978 Ağustosunda aldığı bu karar çok I 
isabetlidir. Cenazeleri ve törenleri şehrin kalabalığı- I 
na çekmek, tansiyonu daha yükseltici ve daha üzücü i 
olayların zuhurunu intaç edici görüldüğünden, günün I 
sorumlu yöneticileri de bu tedbire dikkat göstermişler
dir. Ne var ki, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Ko
lu Üyesi Hulusi Altın'ın cenazesinde Cumhuriyet Halk I 
Partisi İl Başkanı, kıraathanede öldürülenlerin cena- I 
zeleri dolayısıyla Senatör Sayın Müezzinoğlu ve öteki 
parlamenterler, idaren n belirtilen tedbir kararını ih- I 
lal için ısrarlı bir gayretin içine girmişlerdir. j 

Sayın Müezzinoğlu ve arkadaşlarının valiye gön- I 
derdikleri telgrafta şu cümleler yer almaktadır. «Dün 
akşamki olayda öldürülen partililerimizden oluşan ce
nazelerimizi, Mimar Sinan Mahallesindeki Baldöktü 
Camiinden alarak defnedeceğiz. Cenazelerin camiye J 
alınması ve defnedilmesi sırasında yeterli önlemlerin 
alınması gereğini bilginize sunarız.» 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, lütfen telgrafın ilk cümlesini de okuyun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Bulur okurum. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Şimdi 
okuyun. j 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Benim için hiçbir şey fark etmez, üzül
meyin. Belgeleri bulup okuyayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu rica ede-
bilir miyim?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL I 
(Devamla) — Buyurun. 

BAŞKAN — Bu bilgi vermek kabilinden bir gün
dem dışı konuşma. Süre itibariyle herhangi bir şey 
söyleyebilir misiniz?.. Daha ne kadar acaba?.. s 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL | 
(Devamla) — 1 0 - 1 5 dakika sürer. 

BAŞKAN — Efendim, lütfedin mümkün mertebe ; 
olduğu kadar. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL | 
(Devamla) — Bunu kesmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Kesin demiyorum efendim. < 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL j 

(Devamla) — Esas mesele sonunda. ; 
Telgrafı okuyayım efendim. «Tüm çabalarımıza j 

ve ortama rağmen, görüşme olanağı verilmedi. Vak- < 
tin darlığı nedeniyle dün akşamki olayda öldürülen 
partililerimizden oluşan cenazelerimizi, Mimar Sinan \ 
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Mahallesindeki...» demin okuduğum gibi devam edi
yor. Yani, başta istediğiniz görüşme olanağı veril
medi. Ona da geleceğim Sayın Müezzinoğlu. 

Bir kanunsuz yürüyüş daha : 
İdari sorumluluk makamının, cenazelerin defninde 

uygulamak için kararlı olduğu tedbir, Cumhuriyet 
Halk Partililerin tepkisine yol açmış, böylece 29 Ka
sım 1979 günü öğleden sonra da saat 15.00 sularında 
ön safta Sayın Müezzinoğlu ve diğer parlamenter ar
kadaşlarının yer aldığı tahminen 2 OCO, kişilik bir gru
bun yürüyüşü başlamıştır. 

Cenazelerin, kurşunla taranan Çalışkanlar Kıra
athanesinin yanındaki Baldöktü Camiinden kaldırıl
masına müsaade edilmediği için, Cumhuriyet Halk 
Partisi il örgütünün başlattığı yürüyüşle ilgili olarak 
güvenlik yetkililerinin tespitleri özetle şöyledir : 

Fuzuli Caddesinden Sivas Caddesine çıkan kala
balığın ön safında Senatör Ziya Müezzinoğlu, Mil
letvekili Mehmet Gümüşçü, Cumhuriyet Halk Partisi 
Kayseri İl Başkanı Mustafa Kulkuloğlu, Eğitim Ens
titüsü Müdürü Turgut Özbek görülmüşlerdir. 

Yürüyüşçüler arasında, Partizan Halkın Yolu ve 
İGD pankartları taşıyan gruplar vardır, bunlara dik
katlerinizi çekerim.» Bu kanlar yerde kalmayacak, in
tikam alınacaktır. Faşizme karşı omuz omuza. Vali 
istifa, Katil Türkeş tutuklansın. MHP, ÜGD kapa
tılsın. Tek yol devrim. Kaıhrolsun Amerika. Devrim
ciler ölmez.» sloganları atılmıştır. 

Ben hiçbir irtibat yapmayacağım, biraz sonra an
latacağım hususlar, şurada bahsettiğim atılan slogan
larla ilgilidir. Muhakkak ki, Sayın Müezzinoğlu'nun 
bu sloganları atanlarla beraber bulunuşu bir tesadüf 
eseridir, ben ona kaniim; isteyerek bulunmuş değil
dir yahut da onlar Sayın Müezzinoğlu'nun bulun
duğu kafileye kasten iltihak etmişlerdir. 

Cumhuriyet Meydanında Kayseri Trafik Şube 
Müdürünün megafonla, «Yürüyüşün izinsiz, dolayı
sıyla kanunsuz olduğunu, bu nedenle devam etme
yerek dağılmalarını.... ikaz ve tebliğ etmesine rağ
men dinleyen olmamıştır. Müteakiben Talaş Cadde
si istikametinden Kiçikapı Meydanına gelen toplu
luk, burada hep bir ağızdan, «Faşizmin kendilerini 
engellemeyeceğini, MHP ve ÜGD'nin kapatılacağı
nı...» söyledikten sonra, sol kollarını havaya kaldıra
rak devrim andı içmişlerdir. Bunu takiben, komando 
birliklerinin geldiğini görünce, küçük gruplar halinde 
değişik istikametlere dağılmışlardır. 

Yürüyüşe katılanların yaşları ortalaması 25 ila 
30 civarındadır. Aralarında ev kadını bayanlar ile 
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genç kız öğrenciler görülmüştür. Çoğunluğu, belediye 
memurları ve işçileri teşkil etmiştir. TÖB - DER 
mensubu öğretmenler, DİSK mensubu sendikalar 
yürüyüşte faal rol oynamışlardır. Çin - Kur Müdürü 
fabrikayı saat 13.30'da tatil ederek işçileri yürüyüşe 
göndermiştir. DSİ, TEK ve Çin - Kur işçileri, bu ku
ruluşların resmi hizmet arabalarıyla toplantı yerine 
taşınmışlardır. Belediyenin üç otobüsü, yürüyüşün ar
kasından, sonuna kadar topluluğu izlemiştir. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Öldüren suçlu 
değil, cenazeye katılanlar suçlu!.. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Sen öldürenlerle uğ
raş, ölenlerle değil. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çok rica ediyorum. 
istirham ediyorum, müsaade ediniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın senatörler; 

Ben, burada geldi arkadaş konuştu, hakikat ol
mayan noktaları, yanlışları düzeltiyorum. 

Sayın senatörler; 
Polisin bütün ihtarlarına rağmen, kanunsuz yü

rüyüşün dağılmaması karşısında idare zor kullanmış
tır. Bunun gerekçesini, olayları büyütmemek dikkat 
ve itidalinde aramak, gerçekçi bir değerlendirmeye 
taibi tutmak olacaktır, 

Bu yürüyüşte Sayın Müezzinoğlu başta olmak üze
re, Hayri Öner, Kayseri Milletvekili Sayın Gümüş
çü, Sayın Gani Âşık ön safta yürümekte, bazı illegal 
örgüt mensupları da (Dev - Yol gibi) kendilerini ta
kip ederek, yukarıda temas ettiğim sloganları atmak
tadırlar. Bu durum kendileri için talihsiz bir görüntü 
olmuştur. 

Şimdi tekrar, Kayseri'ye giden Cumhuriyet Halk 
Partisi ekibi ile Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Gs-
nel Sekreterinin iddialarına dönelim... 

Sayın Genel Sekreter TRT'nin 30.11.1979 günü 
radyo ve televizyon bültenlerinde yer alan... 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil, bir hususa dikkat 
etmenizi istirham edeceğim. Bu Mecliste bulunup da 
kendi görüşlerini, sizin görüşlerinize karşı açıklama 
yapma olanağı olmayan kişilerle ilgili olarak... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Hadiseleri anlatıyor. 

MUZAFFER DBMİRTAŞ (Konya) — Görüş de
ğil, beyan efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bunlar Meç
ler arasında birtakım sürtüşmelere neden oluyor. 
Bu hususta Sayın Bakanı ikaz edeceğim. Kendileri 
de dikkat buyururlar. Size söz verirken, Sayın Hayri 

Öner'in gündem dışı görüşmesiyle ilgili bilgi veril
mesi hususunda söz verdim. İtina buyuracağınıza 
eminim. Lütfedin bu Meclislerde bulunup da cevap 
verme hakkı olmayan arkadaşlarımızı müşkül mevki
de bırakacak beyanlarda bulunmayın efendim. Bunu 
istirham ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Başüstüne Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, rica ederim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Sayın TRT'nin 30.11.1979 tarihli rad
yo televizyon bülteninde yer alan bir demeçte, «Kay
seri'ye yeni atanan ve Adalet Partisi adayı olan Vali 
Vekili kendisine yapılan başvurularda, Devletin valisi 
olduğunu unutarak...» cümlesini kullanmıştır. Valinin 
Adalet Partisi adayı olmuş bulunması durumunda 
kendi iddiasına delil arayan konuşmacı, (Hatırlat
mak zorundayız) Adalet Partisinin veya herhangi bir 
partinin adayı olmak, Devlet hizmetinde görev al
maya; yani mani bir durum değildir. Nitekim, Cum
huriyet Halk Partisi kısa iktidarı döneminde Cumhu
riyet Halk Partisi adayı olmuş veya Parlamentoya 
girmiş birçok değerli arkadaşımızı Devlet hizmetinde 
görevlendirmiştir. Ezcümle Kayseri'de 1,5 ay vali 
vekilliği yaptırılan Vali Muavini Cemal Tekay, Cum
huriyet Halk Partisi milletvekili adayı idi. 

Bu durumu eleştiriyor değilim. Valilerimiz Ana
yasanın kendilerine tanıdığı bir hakkı, seçilmek hak
kını kullanmışlardır. Belirtmek istediğim anayasal bir 
hakkın istimalini çaresiz kalınca nakıs bir iddianın 
delili olarak ileri sürmenin doğru bir düşünce olma
dığıdır. 

İddia devam ediyor; [Cumhuriyet Halk Partisi 
Kayseri İl Başkanı; «Sayın Vali siz tepki gösteriyor
sunuz; ama bizim içimiz yanıyor.» demiş. Kayseri 
Valisi de, «Onların da bir zamanlar yüreği yanmıştı.» 
karşılığım vermiştir.] deniliyor. Cumhuriyet Halk Par
tisi Heyeti ile Valinin görüşmesinde, Emniyet Müdü
rü ve Jandarma Alay Komutanı da hazır bulundu
ğunu, konuşmaların bu kişilerin huzurunda cereyan 
ettiği valinin ifade edilen şekil ve manada hiçbir şey 
söylemediği raporla tespit edilmiştir. 

Vali 28.11.1979 Çarşamba akşamı ertesi gün saat 
9.00 için sayın parlamenterlere randevu verdikten 
sonra şu husus ihbar edilmiştir. 

Buna Sayın Müezzinoğlu demin dokundular, «Ran
devu istedik kaibul etmedi.» dediler. Buraya dikkati
nizi çekiyorum. Görüşme sırasında vali beye haka-

| ret edilecek, hatta müessir fiilde bulunulacaktır. Bu 
I ihbara rağmen Vali görüşmek kararında ise de... 
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ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — İhbarı kim 
yapmış?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — İsmini veremem, bana da yapıldı ih
bar Sayın Müezzinoğlu. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Kim yapmış ihbarı 
efendim?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Müez
zinoğlu mu dövecek ihbar edeni?.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, çok 
rica ediyorum sayın üyeler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Hayır efendim, o gün orada bulunan 
parlamenterlerin telefonla bana yapılan ihbar... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, biz randevu istediğimiz zaman bu olay olmamış
tır. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Hangi olay?.. 

BAŞKAN — Müezzinoğlu rica ediyorum, Sayın 
Bakan siz cevap vermeyiniz. Efendim müsaade edi
niz, Sayın Bakan rica ediyorum cevap vermeyiniz, 
lütfedin efendim, devam edin siz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Evet, o gün 7 kişi öldürülmüştü ve 
Kayseri parlamenterlerinin Valiyi ziyaret edecekleri 
Valiye bildirilmişti. Kayseri'den bir vatandaşın... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, randevu talebi olaydan önce olmuştu, tekrar dik
katinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan rica ediyorum, karşı
lıklı konuşmaya sebebiyet verecek tarzda konuşmayı
nız. Siz de müsaade edin efendim, müdahale etme
yiniz, çok rica ediyorum. 

Efendim, Sayın Müezzinoğlu'na bitirdikten sonra 
sözlerini eğer sataşma görüyorlarsa, yaptıkları fiil
lerin dışında bir fiil isnat ediliyorsa, söyledikleri sö
zün dışında bir söz isnat ediliyorsa usulde yeri var 
efendim, müsaade buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — (Bu ihbar muhterem arkadaşlar telefon
la bana da yapıldı. Kayseri parlamenterlerinin valiyi 
ziyaret edecekleri ve bu ziyaret esnasında valiye ha
karet edecekleri ve tartaklayacakları ihbarında bu
lunuldu. 

ABDULLAH BMRE İLERİ (Niğde) — Siz de cid
di mi 'buldunuz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Ciddi olsun, olmasın, 'bunun karşısın- j 

da bsn'.m yapacağım şey şuydu ve onu yaptım; valiye 
dedim ki, sinirler yatışıncaya kadar 'bu randevuyu 
toh'r edin. Vali de benim bu emrimi yerine getirm'iş-
tir. Sinirler yatışıncaya kadar, nitekim cenazeler kalk
tıktan sonra size buyurun demiştir. 

Bu ihbarı ben bir kenara atamazdım. Çünkü, böy
le bir had'iseye binde bir, milyonda bir ihtimal dahi 
verseniz, Devleti temsil eden bir valinin odasında par
lamenterlerin onu tartaklamasına veya hakaret et
melerine imkân vermemem gerekirdi. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, naşı! düşünebilirsiniz bunu efendim?.. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz yapar
sınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Bir ihbarı, ben böyle değerlendirdim 
Beyefendi. 

ORHAN VURAL <Ordu) — Yakışmıyor Sayın 
Bakan. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Böyle 
Bakanlık olmaz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz ya
parsınız. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, rica ediyorum. Sayın 
Bakan istirham ediyorum sizden, özellikle rica et
tim. Efendim, istirham ediyorum... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sataşmıyorum Beyefendi, 'ben hadiseyi 
anlatıyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, olayları an
latıyorsunuz... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Aynen öy
le söylüyor efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben Sayın Ba
kandan bir şey rica edeceğim. 

Sayın Bakan, görüşmenizden şu netice çıkıyor; 
yani bu fiili bu parlamenter arkadaşlar ika edecekler, 
ben de bu kanaate vardım; ama... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) —Hayır efendim... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun ben 
konuşuyorum, rica ediyorum bir saniye müsaade 
edin. 

Bu ihtimal çıkıyor, yapacakları var sayılıyor, bu
na meydan vermeyelim şeklinde 'bir kanaate varıldığı 
için bu ihbar oldu, bu kasıtta konuşmadığınızı tabii 
ki biz de kabul ediyoruz. Müsaade ©din efendim. 

İÇİŞLERİ IBAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Sayın Başkan, katiyen böyle bir kastım 
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yok ve sözlerim arasında şunu söyledim; milyonda 
bir ihtimal dahi olsa, böyle bir hadisenin vukuuna 
meydan vermemek için her 'türlü tedbiri alırdım de
dim. Bunu aldım. (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN VURAL (ördü) — Olsa dahi yine töh
met altında kalıyorsunuz. 

ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bu de
ğerlendirme İçişleri Bakanlığının yetkisi ile 'bağdaş
maz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin efendim, 
konu anlaşıldı. 

İÇİŞLERİ BAKANI ıMUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Randevu gün ve saatinde korsan yü
rüyüşün başlaması, aynı gün cenazelerin kaldırılacağı 
gün olması, olayların gelişme istida'dı göstermesi gibi 
nedenlerle vali ve arkadaşları karargâh olarak top
landıkları Jandarma Alay Komutanlığında ve telsiz 
başında aralıksız çalışma halindeydiler. İşte saym 
pariamenterler Ihem bu kesif meşguliyet, hem de Dev
leti temsil eden valinin durumu dolayısıyla sükûnetin, 
serinkanlığın avdetine intizar etmek düşüncesi ile sa
bah randevusunun öğleden sonraya ertelenmesine yol 
açmış ve bundan sonra da parlamenter arkadaşları
mız görüşmek istememişlerdir. 

Suçluların üzerine gidilmediği iddiasına gelince : 

İddia ediliyor ki, «Katillerin listesini ilgililere biz
zat verdiğimiz halde üzerine giden olmadı.» Filhaki
ka Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu Üyesi Hu
lusi Altın öldürüldüğünde il başkam valiye giderek 
sanıkların tespit edildiklerini belirtmiş ve bir liste ver
miştir. Emniyet Müdürü ile Jandarma Alay Komu
tanı bu ziyaret sırasında da makamda 'bulunmakta
dırlar. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanının verdi
ği liste Emniyet Müdürlüğündeki suçlular listesi ile 
beraberce karşılaştırılmış, iki listedeki isimlerin bir
birine uyduğu yine beraberce tespit olunmuş, bu ara
da polisin listesinin daha geniş olduğu da keza bera
berce görülmüştür. 

Esasen yukarıda belirttiğim gibi, olaya müdaha
le anında ve yaralıların kendilerini vuranların isim
lerini söylemeleri üzerine Jbunların mesleklerinde, bu
lunabilecekleri diğer yerlerde aramalar yapılmış, son
ra da takibe alınmıştır. Daha sonra da liste savcılığa 
tevdi olunmuş, savcılık 28.11.1979 tarihinde listede 
yazılı olanlardan ikisi hakkında gıyabi tutuklama ka
rarı vermiştir. 

Vaka bu iken, «Katillerin üstesini verdik, ilgile
nen çıkmadı, suçlular savcılığa teslim edilmedi» id
diası boşlukta kalmaya mahkûmdur. Her olayın üze-

j rine anında gidilmiştir. Vali, kanunların kendisine 
verdiği yetkiyi iyi kullanmış, itidalli hareket etmiş ve 
görevini yapmıştır. 

Daha sonraki anlatacağım diğer bahiste ve vali
nin ne kadar görevinin öhli olduğu ortaya çıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
j Türk Devletini bölmek İsteyenlerle. Türk vatanı-
| n:n bütünlüğünü göz dikenlerle, Türk vatandaşlarının 
i kanına susayan canilerle mücadele için görevdeyiz. 
i Türkiye'nin Iher köşesinde huzur, can ve mal güven-
| ligi sağlanacak, kurtarılmış bölge hikâyesine son ve-
! rütce'ktir. 
i 

i Vatanımızın her yerinde İstiklâl Marşı söylene-
\ cek, gönderlere Türk Bayrağı çekilecektir. Devlet her 
I yerde var olacak, güçlü olacak, vatandaşın yanında 
; olacaktır. 
j ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Gümrük 
j v^ Tekel Bakanlığında da var mı Devlet?.. 
| BAŞKAN — Efendim lütfen... 
j FEVZİ ÖZER (Muğla) — Milli Eğitim Bakanlı-
i ğmda Devlet var mı? 
j BAŞKAN — Efendim, lütfen Sayın Özer, rica 
: ediyorum, istirham ediyorum efendim ,müsaade edin. 
j ABDULLAH FJMRE İLERİ (Niğde) — Hatırla-
i îıyoruz Sayın (Başkan, Gümrük Bakanlığında Devlet 
; var mı diye?.. 
; BAŞKAN — Efendim, rica ederim. 
| İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
: ;Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
j BAŞKAN — Sayın Bakan, bir... 
İ ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sanki 
ı Devlet varmış gibi... 
j BAŞKAN — Efendim müsaade edin. 
j Sayın Ba'kan, 40 dakikaya yakın bir konuşma 
; oldu. 
| İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
j (Devamla) — Çok az kaldı Sayın Başkanım. 
i BAŞKAN — Peki efendim. 
I İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
i (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 
i Kayseri'de bir müddet evveline kadar kurtarılmış 

bölgeler ve mahalleler vardı. Bu hadiseler dolayısıyla 
atılan sloganlar ve taşınan pankartlar arkasından gi
dilmek ve bu suretle yapılan aramalardan birinde 
polisten kaçmak isteyen iki kişiden birinin öidürül-

I mesi ve arkasından birinin yakalanması suretiyle 
I Kayseri'de bu hadiselerin yaratıcılarının bir kısmı 
I ortaya çıkmış 'bulunmaktadır. Bu operasyonların ya-
I pılması için de ben huzurunuza meseleyi geç getir-
I d im. 
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Kayseri bölgesinde operasyonlar bitmiştir, oradan 
dokuz vilayete intikal etmiştir ve Kayseri'de ('ismini 
söylemeyeyim) bir örgüte ait 20 kişi tutuklanmıştır. 
Aylıca, gene bir örgüte ait 28 kişi, eylem birliği 4 ki
şi, diğef illerle beraiber Devrimci Yol'a ait 19 kişi, 
Devrimci Sola ait 24 kişi, Kurtuluş'a ait 4 kişi, Dev
rimci Halkın Yolu'na ait 4 kişi, Devrim Savaşçıları... 

ORHAN VURAL (Ordu) — Hani isim okuma
yacaktınız?.. 

BAŞKAN — Efendim lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — İsim okumuyorum, yakalananların 
ismini okumuyorum. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Baştakilerin ismini 
okumadınız da... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Başlangıçta Halkın Devrimci Yolu de
dim. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, evet 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Propaganda Birliği bir ve Türkiye Dev
rimci 'Komünist Partisi İnşa Örgütü 50, Türkiye İh
tilalci Komünistler Birliği 2, Partizan (Türkiye Halk 
Komünist Partisi Marksist - Leninist Gruptan) 6 ki
şi olmak üzere, bunların 20'si Kayseri'dedir ve bu 
operasyonun sonunda tevali eden operasyonlar ne
ticesi ceman 148 kişi elde edilmiştir. 

Ayrıca, dün akşam İstanhul'da gene bu operas
yonların devamı olarak iki kişi daha, aynı örgütlere 
mensup iki kişi daha elde edilmişlerdir. Bunların pek 
çoğu daha evvel yapılmış olan, mesela İnan Kardeş
ler Süpermarketine yapılan ve orada İbrahim Önen' 
in öldürülmesi ile neticelenen hadisemin mesulü ol
duklarını ve keza İntercontinantal Otelinde yapılan 
hadiselerin mesulü olduklarını ve birçok eylemlere 
katıldıklarını itiraf etmişlerdir. Keza, bu hadiselerde, 
bu operasyonlar esnasında yapılan uygulamalarda 32 
adet tabanca, 4 adet sten tabanca, 1 kaleşinkof ta
banca, 2 346 mermi, 5 el bombası, 24 dinamit loku
mu ve hedef olarak seçtikleri kişi Ve kuruluşlara ait 
adresler; kimlere ne miktar silah ve para verdiklerine 
dair belgeler ele geçirilmiştir. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız Kayseri olayları 
ile ilgili olarak konuşmanızı rica ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ IBAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Evet efendim, Kayseri olaylarının de
vamı... 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet bilgi vermek is
terse, başka konularda verir. Bu konu ile ilgili söz is
tendi. (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Senatoya 
bilgi veriyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. Hükümetin 
her zaman Senatoya istediği konularda bilgi verme 
yetkisi İçtüzükte derkârdır. Söz verilirken yalnız ve 
yalnız Kayseri olaylarıyla ilgili istediler. Burada gö
rüşmenin hududunu tayin etmek elbetteki evvela söz 
isteyenin sözü ile bağlıdır. O tahdit eder kendisimi. 
İsteselerdi Sayın Bakan İçtüzüğün 132 nci maddesine 
göre kalkarlardı, burada söz istiyorum derlerdi, biz 
ona göre söz verirdik ve görüşme açardık. Öyle de
mediler. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Sayın iBaşkan, sizi fazla üzmeyeceğim. 
iBAŞKAN — Rica ederim efendim. 

İÇİŞLERİ IBAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(Devamla) — Bu operasyonlar halen devam etmek
tedir. Onun için açıklamayı bu noktada keseceğim. 
Daha fazla açıklama yapmak mümkün; fakat Dev
let güvenliği açısından zararlı görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Bu vatan bizim hepimizin. Şu okuyacağım husus

larda birleşmemiz lazım. Bunda birleştiğimiz zaman, 
bu illegal örgütlerden, nereden gelen olursa olsun 
kurtulmamız ve Türkiye'yi düze çıkarmamız her za
man mümkündür. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Bu kafa ile mi?.. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Çetin, 

istirham 'ederim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — Evet, bakın şimdi o kafayı okuyayım 
ben size... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, müzakereyi kolaylaş
tıracak mısınız, zorlaştıracak mısınız efendim?.. Rica 
ediyorum müdahale etmeyin efendim. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Niçin örfi idare
nin açıkladığı şeylerden 'bahsetmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI 'MUSTAFA GÜLCÜGİL 

(Devamla) — İç ve dış güçler tarafından destekle
nen anarşi, terörizm ve bölücülüğün hedefinin, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini ve Anayasal düzfönin yı
kılmasını hedef aldığı, artık kesin olarak belli olmuş
tur. Bunda birleşelim. Bu bakımdan, içinde bulun
duğumuz sosyo - ekonomik güçlükler, az gelişmişlik 
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ve diğer sıkıntıların, Devleti yıkma fiilinin esbabı 
mucibesi olarak gösterilmesi ve telakki edilmesi dü
şünülemez. 

Bu nedenle, sonuç olarak, çok ciddi boyutlara 
ulaşan, siyasal olmaktan çıkarak milli bir sorun ha
lini almış olan anarşi, yıkıcılık ve bölücülüğün sürat
le ortadan kaldırılabilmesi konusunda, başta siyasi 
partilerimiz olmak üzere, tüm Anayasal kuruluşların 
kesin ve oıtak bir tavır içinde kendilerine düşen so
rumluluk ve görev bilinci ile Devlete sahip çıkmala
rının zamanı gelmiştir. 

Yüce Senatonun değerli üyelerine saygılarımı su
narım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz'Sayın Bakan. 
ERDOĞAN BAKKAL3AŞI (Konya) — Mü

saade eder misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Evvela Sayın Müezzinoğlu söz is

tediler efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Mü

saade ederseniz usulü ilgilendiren bir konu hakkında 
kürsüden konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi ile ilgili efendim?.. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Usulün 

132 nci maddesi kapsamı içinde muhalefet grupla
rına söz düşmüştür. Bunu açıklamak istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan, İçtüzüğün 
132 nci maddesine göre söz istemediler. Ben kendi
lerine... 

ORHAN VURAL (Ordu) — O ayrı Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Vural, müsaade buyurun biz 
de görüşümüzü söyleyelim efendim. 

Sayın Bakan, içtüzükte yazılı olmayan; fakat tea
mül haline gelmiş bir hususa dayanarak söz istedi
ler. Kayseri olaylarıyla ilgili olarak, Sayın Hayri 
Öner'in gündem dışı konuşması karşısında Yüce Se
natoya bilgi vereceklerini söylediler ve bu konuda 
bilgi verdiler. Konuyu taştıkları zaman ben kendile
rini ikaz ettirn ve oradan rücu ettiler. 

132 nci maddeye göre usulen, evvela peşinen is
tenmiş bir söz ve açılmış bir müzakere yoktur. Mü
saade buyurun Sayın Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — İzin ve
rirseniz bu konudaki Grubumuzun fikrini usul ba
kımından izah etmek istiyorum; karar sizindir. 

BAŞKAN — Efendim, burada her şeyin açıklığa 
kavuşması en tabii !bir durumdur. 

| ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan, bir 
soru sorabilir miyim? 

Zatıâiinize ben bir soru tevcih ettim : Sayın Ba
kan, Hükümet adına mı konuşacak yoksa şahsı adı
na mı konuşacak? Dedim. (AP sıralarından «Allah 
Allah» sesleri, gürültüler) O zaman Sayın Başkan, 
bana verilen cevap şu oldu : «Bakan olarak konuşa
cak^ dendi. 

BAŞKAN —: Efendim, ben, Sayın Bakanın... 
ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan, 54 ncü 

maddede... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Ben Sayın Ba

kanın... 
ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Baş'kan, lüt-

I fedin beni dinleyin... 
| BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun efendim, ri-
| ca ederim. 

ORHAN VURAL (Ordu) — 54 ncü maddeyi oku
duğunuz zaman, açıkça orada bir «üye» sözünden 

| bahsedilir, «Üye» den bahsedilir. Üye olarak Sayın 
Bakan, burada konuşmamıştır, bakan olarak konuş
muştur, bilgi vermiştir. Verdiği bilgiler Hükümet adı-

j na verilen bilgilerdir. 

BAŞKAN — Değildir efendim, müsaade buyu-
! rım efendim. 
j ORHAN VURAL (Ordu) — Sayın Başkan... 
î BAŞKAN — Değildir efendim; kendileri kürsüye 
J çıkarken açıkça ifade ettiler ve ben tasrih ettim, za-
| bıîiara geçirttim. 
| ORHAN VURAL (Ordu) — Biliyorum onu, za

bıtları... 
BAŞKAN — Hayır efendim, müsaade buyurun 

| efendim. Siz, emrivaki yaparak, Sayın Bakanın ağzın
dan bir laf alarak yeni bir müzakere usulü açmayı 

i münasip görmezsiniz, sizin katiyen böyle bir şeye te-
] vessül edeceğinizi kabul etmiyorum. 
j ORHAN VURAL (Ordu) — Hayır efendim. 
i BAŞKAN — Açıkça tasrih ettirdim. «Ben, Sayın 
j Hayri Öner'in, Kayseri olaylarıyla ilgili konuşması 

hakanda bilgi vereceğim» dediler. Yüce Senatoya arz 
ettim. Î32 nci maddeye göre bilgi vereceklerini söy-

j İçmediler, böyle bir talepte bulunmadılar. Hükümet-
I ten böyle bir talep gelmedi efendim, istirham ediyo

rum. '.Müsaade buyurun. 
Buyurun Sayın Bakkalbaşı. 

J ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bizim 
i anlayışımıza göre, Sayın Hayri Öner'in, bundan ev

velki gündem dışı konuşmasına Sayın Bakan, «Açık-
I lamada bulunacağım» diye çıkmış, fakat açıklamanın 
i boyutları, bilgi vermenin boyutları Kayseri olayları-
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nı geçerek, birtakım sataşmalara ve gerçek olmayan 
olaylara dönüştü. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Evet. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Bizim 
anlayışımıza göre, Hükümet bir açıklamada bulun
muştur. 132 noi madde gereğince Senatodaki muha
lefet gruplarına söz düşmüştür. Anlayışımıza göre 
mutlaka Hükümetin; bunu sözlü veya yazılı olarak 
«Ben 132 nci madde gereğince açıklama yapmak is
tiyorum» şeklindeki beyanını doğru bulmuyorum. 
«Hiçbir şey söylemeden gündem dışı konuşacağım» 
diyerek gelip bunları söyleyebilirdi. Şunlar çıkıyor Sa
yın Başkanım. 

İçtüzükte iki maddemiz var, gündem dışı konuş
maları düzenleyen. (Birincisi 54 ncü madde; o da bir 
üyenin gündem dışı konuşması. İkincisi, 132 nci mad
de ki, bu da Hükümetin gündem dışı konuşmasını 
düzenleyen madde. Bundan başka, gündem dışı ko
nuşmayı düzenleyen bir maddeye ben rastlayama
dım. 

BAŞKAN -— Arz edeyim efendim; siz 'bitirin, ben 
arz edeyim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu ne
denle Sayın Bakan kürsüye çıktığı zaman, bu amaç
la; yani 132 nci maddeyi amaçlayarak çıkabilir. Yok
sa Sayın Gülcügil aynı zamanda Senatomuzun üye
sidir, üye olarak da çıkıp kişisel fikirlerini de açık
layabilirdi. Hükümet adına ve Bakan olarak söyle
diğine göre 132 nci maddenin bize tanıdığı hükmü 
doğmuştur. Bunu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim efendim. Hü
kümet, Tüzüğümüze göre Yüce Senatoya iki türlü 
bilgi verir. 'Birincisi, üye ister. İkincisi, Hükümet ken
diliğinden re'sen lüzum görür. Fakat, Tüzüğümüzde 
yazılı olmayan bir teamül bu Senatoda yerleşmiştir. 
O da, gündem dışı konuşmalara Hükümetin cevap 
vermesi hakkı. «Hükümet cevap vermeyecek olduk
tan sonra, gündem dışı konuşmaların hi'kmet-i vü
cudu yoktur şeklinde» mütalaa edilmiş, gündem dışı 
konuşma yapan sayın üyelerin ıkonuşmalarına karşı 
Hükümetin açıklamada bulunması, bu Yüce Sena
toda usul haline getirilmiştir. Sayın Bakana, ben, kür
süye çıkmadan evvel bu konuda ikazda bulundum. Bu 
konuda söz istediklerini bana açıkça söylediler. 

Onun için müsaade buyurun efendim. 

Sayın Müezzinoğlu, size sataşma olduğu iddiasın
dasınız. Bendeniz, "konuşma esnasında bunu saptadım*. 
Tanıyorum hakkınızı buyurun efendim. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
ym Başkan, benim usul hakkında bir önerim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, onu da arz edeyim. 
Sayın üyeler; Sayın Sarıibrahimoğlu'nun her öner

genin mutlaka muameleye konması zarureti, mecbu
riyeti yoktur. Buna rağmen ben, Sayın Sanibrahirn-
oğlu'nun önergesi hakkında sizlere 'bilgi sunacağım. 

Sayın Sarıibrahimoğlu, keyfiyetin adalete intikal 
etmiş olduğunu; ancak Sayın Bakan, konuşmaya baş
ladıktan yarım saat sonra Başkanlığa yazı ile 'bildir
diler ve adaleti intikal etmiş konu üzerinde görüşme 
açmasının doğru olmadığını ifade ettiler. 

Biz başlangıçta, gündem dışı konuşma ile herhan
gi bir konunun Cumhuriyet Senatosuna getiriliri esin
den sonra, Hükümetin cevap vermesinin tabii bir hak 
olduğunu, daha doğrusu bilgi vermesinin hem kendi 
hakları, hem Senatonun hakkı olduğu kanaatine var
dık ve adalete intikal etmiş hususlara sirayet etme
mesine dikkat ettik. O konularda herhangi bir ko
nuşma olmadığı için sayın hatibi de ikaz etmedik. 
Konuşma başladıktan sonra, hatibin sözlerini kes
meyi de usulen uygun ıgörmedik, bu konuda bir mü
zakere açmadık, arz ederim efendim. 

Buyurun Sayın Ivîüezziınoğlu. 
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, yerimden arz edeyim müsaade buyurur
sanız. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun efendim. 
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ana

yasanın 132 nci maddesi gayet açık. Saym Bakanın 
peşinen bunu kabul etmesi, 'bilmesi ve o konuda bir 
söz istememesi gerekirdi. Daha önce yapılan tatbi
kat da hatalı; bu maddeye aykırı, bu bir. 

Anayasaya aykırı, batıl bir tasarruf tesis edilmiş
tir daha önce. Bir arkadaşımız bir hata yapmış, Baş
kanlık Divanı maalesef hazırlık tahkikatında, gizli 
tahkikat altında adliyedeki bir meseleyi buraya ge
tirmiştir. 3u batıl tahkikat, ikinci batıl tahkikatı ma
zur göstermez. Bunu burada noktalamak ve badema 
Başkanlık Divanının sayın üyeleri ve özellikle Hükü
metin buna dikkat etmesine, dikkat nazarlarını çek
mek ' için, bu önergemi arz etmiş bulunuyorum, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Esasta konunun adalete intikal eden kısımlarına 

girildiği takdirde, ben Sayın Sarıi'brahimoğlu'na ka
tılıyorum. Konunun siyasi taraflarının tartışılması ya-
pılnv.ştır, adalete intikal eden cihete girilmemiştir, arz 
ederim. 

I 
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Buyurun Sayın Müezzînöğlu. 
Yalnız Sayın Müezzinoğlu takdir buyurursunuz; 

yalnız size vaki sataşmalarla ilgili olarak söz veriyo
rum. Çünkü, bu konularda müzakere açma usulümüz 
yok. Yalnız, ve yalnız size isnat edilen fiil ve sözlerle 
ilgili olarak açıklama yapmak üzere. 

Buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sayın İçişleri Bakanı biraz önce bu kürsüde Kay
seri olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, olay
ları zaman zaman gerçek doğrultusundan saptırmış 
ve bu arada ben de dahil olduğum halde; görevli ola
rak Kayseri'de bulunan parlamenterlerimize yersiz 
itham ve isnatlarda bulunmuştur. Bunu Yüce Senato
nun önünde kısaca açıklığa kavuşturmak için söz al
dım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, ülkemiz uzunca bir süreden beri, 

yer yer silahlı şiddet olaylarına sahne olmaktadır. 
Kayseri, yakın zamana 'kadar bu alanda en kritik 
illerimizden biri değildi. Başka bölgelerle karşılaş
tırılacak olursa, orada göreceli bir biçimde bir sü
kûnet olduğu da hatta söylenebilirdi. Fakat. 14 Ekim 
seçimlerinden sonra, Kayseri'de de şiddet olayları
nın birden büyük boyutlar kazandığın; gördük. Sa
yın Bakan olayı belli bir tarihten başlatıl. Oysa. on
dan önce de cereyan etmiş olaylar vardır ve ilk olay 
18 Ekimde. Cumhuriyet Halk Partisi İ! Sekreterinin 
(Avukat olan arkadaşımızın) yazıhanesinde çalışırken 
katledilmesiyle başlamıştır. Onu, yine Sayın Baka
nın burada ifade ettiği gibi, 24 Kasımda Cumhuriyet 
Halk Partisi Gençlik Kolu Üyesinin öldürülmesi ve 
iki arkadaşının yaralanması izlemiş ve nihayet 28 Ka
sım akşamı Kayseri büyük bir katliama sahne ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce şunu belirtmek isterim. Bizim heyet olarak 

Kayseri'ye gidişimizin nedeni 18 Ekimde ve onu 
izleyen 24 Kasım'da olan olaylar hakkında yerinde 
bilgi toplamak, partililerimizi kendi Partimizin doğ
rultusunda sükunete davet etmek, şu veya bu şekil
de olaylar çıkmasına engel olmaları için çaba har
camak ve nihayet sorumlu kişi olarak devletin vali 
vekiliyle bu konuda görüş alış verişinde bulunmaktı. 

Kayseri*ye heyet olarak biz 28 Kasım akşamı saat 
18.30'da vardık ve doğruca parti binasına gittik. İlk 
iş olarak İl Başkanı arkadaşımızın aracılığı ile bu 
konulan konuşmak üzere Sayın Vali Vekilinden ran

devu istedik. Bize hemen o sırada verilen cevap, 
«Saat 9.00'da Sayın Vali bizimle görüşmeye hazır 
olduğu» merkezindeydi. Biraz sonra, aradan yarım 
saat geçmemişti ki, «Parti merkezine. Fuzuli Cadde
sindeki Çalışkanlar Kahvehanesinin yaylım ateşine 
tutulduğu ve birçok hemşehrimizin de orada öldüğü» 
haberi geldi. Hemen arkadaşlarımızla birlikte olay 
yerine gittik. Olay saat 19.00 sularında olmuştu, 
biz Î9.20'de olay yerinde bulunuyorduk. Korkunç 
bir manzarayla karşılaştık. Hâlâ duman kokuları 
oradaydı. Asker kordonu altına alınmıştı, yer yer 
kovanlar ve mermi çekirdekleri toplanıyordu. Kahve 
alt üst olmuştu. Camı delik deşikti ve yer yer göl 
halinde kan toplanmış bulunuyordu. 

Bu korkunç manzara, takdir edersiniz her yurt
taşımızı, buna muhatap olacak olan kim olursa ol
sun en derin bir şekilde üzüntüye sevk edecek du
rumdaydı. Biz ondan sonra arkadaşlarımızla birlik
te olay hakkında bilgi almak yoluna gittik. Bazı de
ğerlendirmeler yaptık ve bütün bunları düşündük ki, 
ertesi sabah randevuda da önce öngörüldüğü gibi. 
Sayın Vali Vekiliyle konuşmak suretiyle aydınlığa 
kavuşturmak uygun olacaktır. Fakat değerli arka
daşlarım, daha sabah 9.00 olmadan Vali Vekili tara
fından bize bir haber iletildi: Sabah 8.00'de İl Baş
kanının evine telefon edilmiş ve Valinin bizimle ko
nuşmak istemediği bildirilmişti. 

Sayın Bakan bir ihbardan söz ediyor: acaba bu 
ihbar hangi saatte kendisine gelmiştir ve hangi saatte 
acaba Valiye ulaşmıştır ki, böyle bir randevu tehiri 
gibi bir durum ortaya çıkmıştır?.. 

Yine Sayın Bakan buradaki açıklamaları sırasında 
bu randevunun geri bırakılmasıyla ilgili olarak. «Bi
zim Valiye kaba harekette bulunacağımızdan ve Va
liyi tartaklayacağımızdan söz etti.» Acaba geçmişi
mizde böyle bir olay olduğu için mi böyle bir itham 
ileri sürülüyor, yoksa buna benzer başka bir olay ol
du da o nedenle mi böyle bir tahminde bulunuyor
lar?.. Bunun her halde açıklığa kavuşturulması lâzım
dır değerli arkadaşlarım. 

Ertesi sabah Vali Vekiliyle görüşme konusundaki 
tüm çabalarımız değerli arkadaşlarım sonuçsuz kaldı. 
Vilayet makamına gittik, kendisi yerinde bulunmu
yordu. Haber gönderdik, rica ettik; çünkü kendisine 
anlatacaklarımız vardı: 7 kişi ölmüştü. 10 kişi has
tanede yatıyordu. Hepsinin durumu birbirinden da
ha ağır bir manzara arz ediyordu ve hepsi bir yana, 
ölülerin sahipleri ölülerini almak, onları defnetmek 
istiyorlardı. Karşılarında konuşacak kimse yoktu. 
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Hastaneden bazan ölülerin çıkarılmasına izin verilme
yeceği söyleniyor, bazan da tek tek ölü sahipleri 
bir an önce ölülerini alıp götürmeye zorlanıyorlardı. 
Bu şartlar altında çabalarımızı sürdürdük; fakat Vali 
Vekilinden yine hiç bir haber almak mümkün ol
madı. Saat 13.00 sularında Valinin bu kez bizimle 
hiç konuşmak istemediği hakkındaki bir haber Vali 
Muavini tarafından İl Başkanımıza iletildi. Öyle 
anlaşılıyor ki, Vali Vekili o sırada bazı tertipler için
de bulunuyordu. Bunu bize arkadaşlarımız zaten 
söylemişlerdi. Bir süre sonra biz de onun gerçek
leştiğini gördük. 

ölü sahiplerinin ve öteki yurttaşlarımızın devamlı 
baskısı altında başka çare bulamadığımız için telg
rafla Vali Vekiline müracaat ederek cenazenin 
kaldırılmasını sağlamak istedik. Sayın Bakan bura
da, bu gibi törenlerde şehrin en kenarındaki cami-"* 
lerin seçilmesi konusunda, daha önce alınmış bir ka
rardan söz etti. Biz bunu da gözönünde tutarak şeh
rin merkezindeki herhangi bir camide bu törenin ya
pılmasını istemedik. Ne Honat Camiinden, ne de 
Büyük Camiden söz edildi. Üzerinde durduğumuz 
cami, Sayın Bakan da burada adını sölyedi, Baldöktü 
Camiidir. Baldöktü Camii şehrin Doğusunda ve 
kenarında yeni yapılmış bir camidir. Öngörülen hu
sus, oraya gelecek ölülerin bir kısmı zaten köylere gi-
leceği için oradan gönderilmesi, ötekilerin de def
nedilmek üzere mezarlığa gönderilmesi merkezindey-
di. Bu bekleyiş içindeyken veya bu talebin yerine 
getirildiği hakkında haber ulaşmış iken ve cenaze 
sahipleri ile diğer yurttaşlar büyük bir üzüntü içinde 
caminin önünde kar altında beklerken, Valinin ter
tibinin ne olduğunu öğrendik. Bu tertip şu idi. Bizi 
orada beklettiler veya bazı yerlerde daha önce de 
yaptıkları gibi cenazeleri polis yoluyla kaçırmak yo
luna gittiler değerli arkadaşlarım. 

Bu haberin orada duyulması bir anda çok büyük 
olaylara yol açabilecek nitelikteydi. Sayın Bakan 
bizim tutumumuzdan şikayet etti; oysa biz orada bir 
huzur unsuru olmaya, arkadaşlarımızı sükûnete sevk^ 
etmeğe çalıştık. Aksi takdirde; orada toplanan bin
lerce kişi, kim ne derse desin, önüne gelen her şeyi 
o sırada tahrip edecek ve yok edecek durumdaydı. 
Bizim yaptığımız şey, arkadaşlarımızı sükûnete sevk 
etmek ve bu sükûnet içinde vakarlı bir biçimde da
ğılmalarını onlara telkin etmek oldu. 

Bu anlayış içinde arkadaşlarımla birlikte camiden 
partiye yürümek yoluna gittik. Sayın Bakan bir kor
san yürüyüşten söz ediyor. Her halde «Korsan yü

rüyüş» diye burada nitelediği yürüyüş bu olacaktır. 
Bunda slogan atılması yoktur, bunda pankart yok
tur; fakat zaman zaman eğer evlerden insanlar çık
mışsa, bazı şeyler söyîemişse: sanıyorum ki, bunu 
o ortam içinde tabii görmek gerekir. Ben birine biz
zat şahit oldum değerli arkadaşlarım. Oradan yü
rürken bir evden yaşlıca bir kadının çıktığını gördüm. 
Benim önüme geldi ve âdeta yakama yapışır gibi 
bana dedi ki, «-.Ziya Bey, nedir bu? Analar doğur
sun, sizler öldürsün. Bunun sonu ne olacak?» Bu 
yanımda olmuş bir olaydır. Ne tertip vardır, ne kor
sanlık yönü vardır ve bunun bu şekilde ortaya çık
masına da hiç şüphe yok ki herkesten önce oradaki, 
Devletin mümessili durumunda bulunan Vali Vekili 
neden olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yürüyüşün yasak olduğu hakkında Sayın Bakan 

ihtar yapıldığından söz etti. Tam aksini orada bu
lunan bir kimse olarak söylüyorum, ben hiç bir za
man böyle bir ihtira muhatap olmadım ve yapıldığını 
da görmedim. Yalnız, kalabalığın bir kısmı dağılır
ken arkadaşlarımdan birine polis görevlileri tarafın
dan bunun duyurulduğunu ve onun da zaten kalaba
lık dağılmakta olduğunu ilettiğini biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Olayın altında 24 Kasım günü Kayserrde yapı

lan büyük yürüyüş yer almaktadır. Bu yürüyüşte 
Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi 10 bin kişi ön
ceden bir izin alma, daha doğrusu haber verilme 
durumu olmakla birlikte, önceden öngörülen yürü
yüş yerini saptırarak ve zamana uymayarak en ilkel 
ve en katı şekilde Devletimizin temelde yatan laik
lik ilkesini baltalayacak tarzda hareketlerde bulun
muşlardır. «Allahü ekber, Humeyni rehber» gibi 
slogan söylenmiştir. «Şeriat gelecek, zulüm bitecek» 
diye söz edilmiştir ve buna benzer daha çok ağır 
ithamlar o yürüyüşte hem pankart olarak hem de 
ağızdan söylenmek suretiyle dile getirilmekten çeki-
nilmemiştir. Ben bu olayı öğrendiğim zaman, daha 
doğrusu bunu bilmiyorum. İl Gençlik Kolu üyesinin 
öldürülme haberini aldığım zaman, Sayın Vali Veki-
liyle Ankara'dan telefonla bağlantı kurdum. Vali 
Vekili o olayı, yani İl Gençlik Kolundan bir yurt
taşımızın öldürülmüş olmasını, iki kişinin ağır yara
lanmış olmasını asla önemli görmüyordu. Bana; 
«Ziya Bey, bugün çok önemli olaylar oldu Kayse-
ri'de 10 bin kişilik bir yürüyüş söz konusuydu, ham-
dolsun hiç bir olaya neden olmadan bunu yönetebil
dik. Öteki bir küçük karşılaşmadır, küçük çatışma
dır; onu da düzenleriz merak etmeyin» dedi. 
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Oysa, bir taraftan sağın en ilkel şekilde büyük 
bir gövde gösterisi, Cumhuriyetin temellerini sarsa
cak biçimde bir gövde gösterisi söz konusuydu. Vali 
bunu hiç önemli görmüyor, sadece bir olaya neden 
olmamış olmayı başarı diye kabul ediyordu. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Ya 1 Mayıs? Hükü
met değil miydi o? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz. 
Sayın Müezzinoğlu, lütfedin efendim. Devam 

ediniz. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Burada 1 Mayıs 

yok. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Mü

saade ediniz Sayın Özer, rica ettim arkadaştan 
efendim. 

Efendim, Sayın Müezzinoğlu. sataşmayla ilgili 
hususlar... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Nerede olursa ol
sun, 1 Mayıs, 1 Mayıstır. 

BAŞKAN —• Lütfen bağlayın efendim. 
Efendim, müsaade edin. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Niye müdahale edi
yorsun? Yalan mı 1 Mayıs? 

BAŞKAN —• Efendim, müsaade buyurun. Bu 
şekilde müzakere devam etmez efendim. Rica edi
yorum. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Oraya söyleyin. 

BAŞKAN — İkaz ettim efendim. Ettim efen
dim, ona da söyledim. Siz müsaade buyurun. İs
men söyledim hem, ismini zikrederek söyledim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla)' — Burada 1 Mayıs yok. 
BAŞKAN — Sayın özer rica ediyorum efendim, 

müsaade edin. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Bakan burada Vaii tarafından Cumhuriyet 

Savcısının bu yürüyüşle ilgili olarak kendisine ko
miserlik görevi verilmediğinden de söz etti.. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, sizinle ilgili 
kısmı; çok rica. ediyorum efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Oraya 
geliyorum Sayın Başkanım. 

Bunu da belirtmek isterim. Bu görevlendirme 
durumu bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından kendi
siyle konuşan arkadaşlarımıza ifade edilmiştir ve 
Cumhuriyet Savcısı, böyle bir görevi kabul etmeye
ceğini Vali Vekiline zamanında bildirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Olaylar, 28 Kasımdaki bu katliamdan sonra o 
gece yer yer devam etti. Bu arada Sayın Bakanın 
zihniyetini göstermesi açısından bir noktayı dikka
tinize sunmak istiyorum. 

Bir lise müdürünün evine o gece yapılan baskın
dan söz ederken, bu müdürün... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sizin 
şahsınızla ne alâkası var, beyefendi?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Geliyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu.. (AP sıraların
dan gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Müezzinoğlu, rica ediyorum, size vaki sa

taşmayla ilgili, alakalı ve yeni bir sataşma sebebiyle 
müzakere haline getirmeyecek tarzda lütfedin efen
dim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, olayları bir noktada toplamak istiyorum 
izin verirseniz. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. Yalnız sa
taşmayla ilgili size söz verdim. Rica ediyorum. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Evet. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 

onun şahsıyla ne alakası var? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — O lise 

müdürünün komünizmden mahkûm olduğunu, sanki 
böyle bir tecavüzü hak etmiş olduğunu kanıtlamak 
ister gibi burada ifade etti. 

Bunun... (AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Müezzinoğlu. rica 

ediyorum efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Bunun 

böyle bir yanı olup olmadığını bilmiyorum. 
Değerli arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum Sayın Müezzin

oğlu, lütfedin, girmeyin bu konuya. Rica ediyorum 
efendim, istirham ediyorum. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Alakası 
yok. 

BAŞKAN —• Müdahale ediyorum. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Önemli 

olan şudur: 
BAŞKAN — Lütfedin efendim, Sayın Müezzin

oğlu... 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — O teca

vüzde dört yaşında bir çocuk yatağında katledilmiş
tir, 16 yaşında ikinci bir çocuğu o müdürün evinde 
ağır yaralanmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakan.. 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sataş

mayla alakası yok. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok 

rica ediyorum. Bu işin sonu nereye gider, bu 
şekilde müzakere ile? Nerede var Sayın üyeler böy
le müzakere usulü? Rica ediyorum efendim. 

Sayın Müezzinoğlu tekrar sizden istirham ediyo
rum. Lütfen şahsınıza vaki sataşma ile ilgiii konu
şun. Hepsini tespit ettim. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Kimse
yi korumaya kalkmasın. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Şunu tekrar, vurgulamak istiyorum: Parlamento 
Heyetimizin .oraya gidişiyle Sayın Bakanın bir dola
şık şekilde ifade etmeye çalıştığı gibi, olaylar arasın
da hiç bir ilgi yoktur. Bu olayların nedeni 24 Ka
sımda olan yürüyüşte ve ondan sonra oluşan ortam 
içinde yatmaktadır. Bir. 

İkincisi, Vali Vekili ile bu randevu konusunda 
Sayın Bakanın kendisine ya da Vali Vekiline yapıl
dığını söylediği ihbarla ilgili olarak sanıyorum ki, 
üzerinde durulacak hiç bir nokta yoktur ve olsa ol
sa bunu ben o zaman da bazı tertiplerin alınması 
için geciktirilmiş bir randevuyu izah etmek üzere 
sonradan oluşturulmuş bir neden olarak görmek is
tiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(İsparta) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Nihayet 

yürüyüşle ilgili olarak, bizim böyle bir yürüyüşün 
başında olduğumuz ve adeta bir korsan yürüyüşü 
yönelttiğimiz konusundaki Sayın Bakanın iddiaları 
da gerçeklere tamamiyle ters düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunların sonunda şunu Yüce Senatoya arz 

etmek istiyorum: 
Yurdumuzun her yerinde zaman zaman, yer yer 

üzücü olaylar olmuştur. Bunlar hakkında hepimizin 
çeşitli ölçüde bilgileri vardır. Ben bütün samimiye
timle sizin önünüzde şunu ifade ediyorum. Kayseri'de 
olan olayları bir sorumlu Bakan bu şekilde yansıttık
tan sonra ve bir Devlet görevlisi olayları bir tarafa 
bırakarak onu bu şekilde ortaya koyduktan sonra 
bu Hükümetin bu tutumuyla şiddet olaylarının üste
sinden gelebileceğine inanmıyorum değerli arkadaş
larım. (AP sıralarından gürültüler) 

| BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, rica ediyorum. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Bunda... 

I (AP sıralarından gürültüler) 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen onu 

söylemek istiyorsun zaten. 
BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, rica ediyorum, 

istirham ediyorum. (AP sıralarından gürültüler) 
Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurun, ben 

müdahale ediyorum. 
Sayın Müezzinoğlu... 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Çünkü, 

değerli arkadaşlarım.. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, rica 
ediyorum, bağlayın efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Balıyo-
j rum efendim. 

Çünkü değerli arkadaşlarım... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sen bu
nu söylemek istiyordun zaten. Sen bunu söylemek 
istiyordun, anlaşıldı. 

j ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Çünkü 
değerli arkadaşlarım... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — İşte bunu söy
lemek istiyordun. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Bu olay
ların üstesinden edebilmek için... 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu. size sataşmay-
| la ilgili söz verdim. 
j AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Yok bir 
I şey. Bomboş.. 
| BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. Niçin 
I Başkanlık Divanının müşkül duruma sokuyorsunuz. 
| ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Bağlıyo-
| rum efendim. 
i CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Senin bakanlı-
I ğım da gördük. 
i AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bunu 
! söylemek istiyordun, anladık. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Çünkü, bu olayların üstesinden gelebilmek için, 
j Hükümetin eldeki tüm gücüyle yansız bir biçimde 

olaya yaklaşması gerekir. Oysa, Sayın Bakan, bu
radaki ifadeleriyle bunun böyle olmadığını bir kez 
daha burada kanıtlamış bulunuyor. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
A. METİN TAŞ (Aydın) — O senin fikrin. 

J (AP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Malatya'yı an
latın. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 

Sayın üyeler; 
İçtüzüğümüzde yazılı olmayan; fakat, teamül ha

line gelmiş bulunan Hükümetin bir gündem dışı 
konuşmayla ilgili bilgi vermesi hususundaki görüş
meleri, her ne kadar konu kısmen adliyeye, adalete 
intikal etmişse de, adalete intikal etmiş olmasının 
Hükümetin bilgi vermesi ve Yüce Senato üyelerinin 

denetim görevlerini yapmasına mani olmayacak hu
dutlar içerisinde görüşülmesi yapıldı. 

Bu hususun zabıtlara geçmesi gerektiği kanaatiy
le bir kere daha ifade ediyorum. 

Müzakere açılması söz konusu değildir. Onun 
için bu konuda yapılacak muamele bitmiştir efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANİ MUSTAFA GÜLCÜGİL 
(İsparta) — Sayın Başkan, söz istiyorum. Bana sa-
taşılmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsa
ade buyurun. Biz kani olsak, size sataşılmasına mü
saade etmeyiz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Ya
rışları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (Millet Meclisi : 
1/169; Cumhuriyet Senatosu : 1/648) (S. Sayısı : 946) 
d) 

BAŞKAN — Bir tezkere var. 
Sayın üyeler; 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun bir tezkeresi 

var. Bir kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini istiyor. Tezkereyi okutuyorum efendim. 

Y'üksek Başkanlığa 
10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarış

ları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne İlişkin Kanun tasarısıyla Komisyonumuz raporu 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, tasarının görüşülme süresinin 
2 Ocak 1980 gününde sona ereceğini gözönünde bu
lundurarak Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da ka
rarlaştırmıştır. 

Bu nedenle anılan tasarının Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınarak görüşmeleri bitinceye kadar. Gün
demdeki bütün işlere takdimen. öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Prof. Dr. Safa Reisoelu 

(1) 946 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, konuyu anlayamadık. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Teklif 
okunurken konuşacaklar, ondan sonra «Duymadım» 
diyecekler. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Anla
yamamışlar. Sayın Ege, bunda bir şey yok efendim. 
Yani, bunu da mı mesele yapacağız burada efen
dim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dinlemi
yor, ondan sonra «Anlamadım,> diyor Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Anlamayabilirler efendim. Rica 
ederim efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Belki 
aleyhindeyiz. 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde konuşacağım efendim. Lütfen söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
10 Temmuz 1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarış

ları hakkında Kanunun 7 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bir geçici madde eklerim .sine 
dair kanun tasarısının... 

KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye. İzahat vere
yim Sayın Yorulmaz'a. 

Bu kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan Günde
me alınması ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ta
lep edilmişti. Geçen Birleşimde Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınması hususu oylandı ve kabul edilmiş
ti. Şimdi, bu tasarının Gündemdeki bütün işlere 
takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini teklif 
ediyor Sayın Komisyon. Tezkere okundu. 
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Komisyonun Sözcüsü Sayın Nevzat Şener, Amas
ya Üyesi burada. Hükümet adına Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakam Sayın Külahlı buradalar. 

Şimdi, tezkere okundu. Evvelâ öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi teklifinin aleyhinde söz isteyen var 
mı efendim?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLÜ (Adana) - -
Var. Ben istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ecevit 
sevk etti bunu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLÜ (Adana) — Muh
terem arkadaşlarını,; 

Bunu kim sevk ederse eder. Burası Senailo, .faiz de 
Tüılki 'MliıHâtinii itemsiien ıbunada 'bulunuyoruz. EceV't 
seıvk etfii, zatıâliniiz de lallcabbül ettiniz, 'bu da neticeyi 
değ'şıtirmıez, 

iBir meselede ciddi bir noktaya varmak zorunda
yız. Hami bfir konu olur, son derece önemli ve âcil 
mahiyet 'taşır memleket faydası adına, normal prose
dürü ihlâl ve i'hmıal suretiyle öncelik ve ivediLikle ;îak-
ıdiiımlen gedirillöblilir. Bu, (istisnai usuldür.. Bu istisnai 
usulü büz, normal usul halime getirdik ve getiriyoruz. 
At yarışlarının Kanun teklifli; güzel, at yarışları da 
iyi bir şey, güzel, milli spor, falan, fi!an; ama •memle-
iketon şu gündemde bulunan mesel elerin'n hepsinden 
daha âcil mâhiyet mi tayyar?.. 

Örneğin size bir misal vereceğim.: Gündem'n al
tıncı sırasında Traiklfcör Satışları Konusunda Kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu 
'Var, Kornliısyonun İttifakla karar verdiği tavsiyeleri 
var ve halikımızın % 7Q'in,i, Türk ekon omi o'nin de % 
8Q*nli ilgilendiren fair Rıapor, bir senedr bu gündemde, 
görüşülemiiyor. Yani, 'bundan daha mı önemli bu ait 
yarışları?. Zaiten iyi 'kötü bir yasası var ve yasa olsa da 
olmasa da ziaiten yürüyor. Yani, normal prosedürü ihlal 
ve ihmal öderken., ciddi nedenlere dayanmak zorunda
yız. Maalesef, bu Meclislerde normal prosedür artık 
rafa kaldırılmıştır. 

Ben isttirfııaım, ediyorum,; meselelerin ve bu Yüce 
Senatonun dilddiyetine uygun şekilde karar verelim. 
Özelikle Ikomtisyonlar, kıomisyon 'başkanları dikkatli 
şakulde önerge versinler ve bir ©misal olmak üzere de 
Yüıoe Senatodan iistirhiam ediyorum, reddedelim bu 
öneriyi. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sariiiferabiin

eğin. 
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Sayın üyeler; Komisyonun tezkeresini dinlediniz. 
Sayın Sarılibraihlirmoğlu, tasarının öncelikle görüşülme-' 
sinlin reddi >talebinde bulunldular. Aykırı teklifi; yani 
Komisyonun öncelikle görüşülmesi takibinin reddi 
ıhususunidalki Sayın Sanibrahiimioğlu'nun önerisini oyL 

larınızıa sunuyorum. Kabul ladenler... Kabul etmeyen
ler.. Efendim, italdp reddedilmiştir, görüşülmjamıesi hu
susu reddedilmiştir. 

Tasıarmın öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kaibul etmieyenjler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarımın İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum.. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. İvedilikle 
görüşülmesi çoğunlukla kabul edilmiştir. 

iRaiporun, ıtümünün ökunimaımasını oylarınıza sunu
yorum- Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler.. Okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

i Kanun tasarısının tümü üzerinde miüzlaikere açt-
i yoruırn,. Söz isteyenler?.. Buyurun Sayın Özıgünıeş, tü-
I mü üzerinde efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ '(Tabii Üye) — Sayın 
i Başkan, Curnlhuniyelt Senatosunun sayın üyeleri; 

IBen, önümüze getirilen 'metin üzerindeki bir çeliş
kiyi arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Getirilen metlin diyor ki, «Kanunun 4 ncü mald-
'deslndeki disiplin cezaları çok ağırdır, haksızdır. Bi-
niaenaleyh, buınumla cezalandırılmış klisiler affedilsin. 
Bir İkisini insanlar at yarışlarında faazı 'hileler yapmış
lar, mevcut Tüzüğe, usullere aykırı davranmışlar ve 
'bunlara cezalar verilmiş. Dördüncü madde İle getirilen 
geçidi bir maddeyle af için ne diyor?.. «Dördüncü 
maddeye, şu geçidi maddeyle bu verilen disiplin ce
zaları bir defaya mahsus olunmıak üzere affedülmiiş» 

i Ideniyor. Simidi, buradaki çelişki şurada: Madem bu 
4 ncü maddedeki disiplin cezaları çok ağır, insafsız, 
öyleyse yapılacak şey; 4 ncü maddedeki bu ağırlıkları, 
insafsıZlılkJarı kaldırmaktır. Binaenaleyh, 4 ncü mad
dede tadil yaparak, bu cezaların bir daha böyle ağır 
verilmemesini temiin etmektir. Yok 'böyle bir şey.. Ya, 
şimdiye kadar yapılmış olan cezalar affedilecek.. Ne
den affedilecek?.. Bir kısım insanlan incitiyor. O in-
ditilen İnsanların ağır baskısı var. Hele şu baskıyı bir 
hafifletelim, bele şu insanların baskısı bir üstünnüz-
den kalksın.. E; ama bundan sonra, bu maddeler yine 
tatbik edilecek, bu oezjaları 'başkaları da alacak. 

iŞu 'halde arkadaşlarım, 'burada açılk bir zümre ka
yırma, 'biz bazı insanları diğerlerinden farklı hale ge
tirilme gayretini, ben İtiraf edeyim ki, seziyorum. 
Eğer 'getirseler, «Bundan sonra öyle maddeler 'koya-
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cağız; iki, (biz, bu insafsız, haksız saydığımız dlsiipl'in 
cezaları başkalarıma uygulanmayacak» deselerdi, tunu 
Ikabul etmek mümkündü; ama açıkça disiplin cezala
rınla müstahak olduğu tespit edilen, ceza alan insan
lar, «Efendim, bir defaya mahsus olmak üzere affede
nim» deyip, o cezaları yine olduğu gîihi bırakmak yan
lıştır. Beniim aklıma şöyle gelebilir;: Bu Kanun çıktık
tan sonra Tüzük ve Yönetaıelilklerde değişiklikler ya
pılır ve böylelikle bunlar kaldırılır. Ben, buna pek 
(inanımıyorum. Çok zaman bumda Hükümetler gelmiş
ler, «ıSıiz kanun çıkarın, ibiz tüzükleri, yönetmelliklerii 
değiştireceğiz» demlişlerdir. Halbuki, bugün TOrlkıi'ye 
Oımlhuriyetiihde 24 yıldır kanunun âmir hükmüne 
nağmen çıkartmayan -yonetenelik vardır. 24 yıldır.. 
24 yıl, evvel bu Meclis, «Falan yönetmelik yapılır.» 
Demiş; fakat 24 yıldır hükümetler bu yöneiimeliğıi çı
kartmamışlardır ve (bunlar öyle 'bir tane, iki tane da 
ıdeğ'idir 

IBimjaenaleyh, kanaattim o iki, burada bir çelişki 
<var. Bu çelişkiyi gidererek getirilmiş olmasını temen
ni edenim. 

Arkadaşlarım; 
•İkindi husus; ben kimjseyi itham liçin söylemiyorum, 

'sadece bir taJhmlinimii söylüyorum;. Eltimde kati delil
ler olsaydı, bunlar buraya 'tabmiin olarak değil, kanaat 
olarak da gdürıkdıirn. 'Bazı zümreler nedense seslerimi 
çok rahat çıkarabiliyorlar. iDir bakıyorsunuz, iki fir
ma bira satmak içlin yapmadığını bırakmıyor ve ba
canaklarını ta Meclis kulislerime kadar gönderme im
kanını buluyor; ama öbür taraftan, burular zengin, 
bunlar güçlü; her türlü ©tikliyi (ben; «Meclisler etki 
altında kalıyor» demek istemiyorum 'ama) Meclis kulis
lerine kadar adamlarını göndermek imkânını bulabili
yorlar ve «Aman ha!. 'Biranın içki olduğunu kabul 
letmeyin. Bu, 'tamamen Humeyni hareketinin Türki
ye'deki tezahürüdür» diyorlar. Bir geri zekâlı bana 
kuliste böyle söylüyordu. «(Biranın içlkü sayılmasına 
ait bir kanun teklifi var; aman ha, buna oy -verme» 
diyordu. «Neden oy vermeyeyim?..» «Humeyni'nin 
Türkiye'deki letküısidür.» «(Allah, Allah..» dediim, bir 
linceledim, baktım ki, Cumhuriyet Halk Partisinin ta
mamen aktif bir kanadı, solun da azıcık solunda olan 
bir kanadı hu kanuna müspet oy vermiş, Ha'lk Partıisii-
nin bu kanadı, «Bira içkidir» demiş. E, o zaman neyi 
Söyleyeceğiz?.. Bu arkadaşlarımız, bu değerli arka
daşlarımız Humeynii hareketlinin etkisi allımda mı?.. 
'Hayır arkadaşlarım, dava o dava değil, Dava, itki tane 
(şirketin kazanması davası. Dava, iki şirketin mutlaka 
bol bol bira satıp, gerekirse okul sıralarına kadar bi
nalarını gönderip, kazanabilmeleri davası. Öyle oiun-
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i ca, üşjin içerisine Huımeyni'de giriyor, şu da giriyor, bu 
da giriyor; ama fakir fukaranın hakkı olduğu zaman 

I ortaya hiç bir şey çıkmıyor. 
I Ben açıkça söyleyeyim, kanaat olarak söylemdyo-
j rum; ama tahmin olarak söylüyorum; birtakım çev-
I relerin bunun üzerinde etkisi var. 
I Saygılar sunarım. 

i BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Özgüneş. 
I Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
I muhterem arkadaşlarım; 

Müzakere mevzuu yaptığımız Kanun, Komisyon-
I da görüşülüp, huzurlarınıza indi; at yarışlarıyla ilgili 
I olarak, stadyum içerisinde oynanan kumarın bir ucu-
I nun dışarı sarktığı ve dışarıda da ayrı bir kumar ma-
I niyetinde oyunun devam ettiği, bunu önlemek lazım 
I geldiği hususunda idi. Bir kısım maddesinde, «Bugüne 
I kadar bu yarışlarda suç işleyip de disiplin cezası gör-
j müş olanlara cezalar tayin edilmiştir, bunlar affedil-
I sin» deniliyor. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Memleketimizin bu kadar acil, bu kadar mühim 

meseleleri olduğu bir dönemde, biz oturup, at yarış-
J lan ve kumarı; «İstanbul'un belli bir zümresi, bir mut

lu azınlığı, büyük paralalarla stadyumun dışında mı 
I kumar oynasın, yoksa stadyumun içinde mi oynasın? 
i Devlet kontrolünde mi okun, kontorlsüz mü kumar 
I oynasın?» diye burada müzakere edip, Yüce Senato

nun buradaki vaktini israf ediyoruz. 

Merak ettik. «Nedir bu at yarışı?» diye sorduk. 
Efendim, at neslinin ıslahı için çok lüzumluymuş, bun
dan kazanılan paralarla işte, filan vakfa, filan vakfa da 
ikram ediliyormuş, paralar dağıtılıyormuş.. Çok affe
dersiniz, «Kumar parasıyla alınan eşeğin ölümü su
dan olur.» derler. Eğer, kumar parasıyla biz kurum
larımızı ayakta tutacaksak, vay halimize. 

Onun için, memleketin bu kadar hayati meseleleri 
I varken, İstanbul'un maruf zenginleri ve maceraperest

leri gidecek, orada falan veyahuüta filan ata oynaya
cak da, bununla da.. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, yalnız bir saniye 
müsaade buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Buyurun efendim. 
BAŞKAN — Bana şimdi intikal ettirdiler, benim 

I ds noksanım olabilir. Siz bu Komisyonda Başkanve-
I kilidiniz ve muhalefet şerhiniz yok efendim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — «Muhalifim» diye im
zam var efendim. 

i BAŞKAN — Hayır efendim. 

346 — 



C. Senatosu B : 16 20 . 12 . 1979 O : 1 

ALI OĞUZ (Devamla) — Var efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sayın 

Oğuz, siz hukukçusunuz. Bize tevdi edilen tutanaklar
da sizin (Aslı da burada, imzanız da burada efendim) 
muhalefet şerhiniz mevcut değil; çok özür dilerim, en 
ufak bir işaret yok. Aslı burada efendim, matbaada 
basılanı da burada.. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem Başkan, mü
saade buyurun da arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ALt OĞUZ (Devamla) —- «-Muhalefet şerhini 
uzun uzun yazacak mısınız.» diye Komisyon Sekre
terimiz bana sordu; ama Sayın Demirayak burada, 
ben buradayım, arkadaşım da burada, benim muha
lif olduğumu onlar biliriyorlar. Muhalif olarak ko
nuştum ve muhalif olarak imza koydum. Eğer Sek
reterimiz bir zühul etmişse, bu benim kusurum değil
dir. Zabıtları getirip tetkik edin, benim muhalif ol
duğum orada görülecektir. Ben oy vermedim efendim. 
Orada Sadık Batum arkadaşımız, Saddettin Demira
yak arkadaşımız ve ben konuştum. Hatta ilgili arka
daşlarımız merakla bizim hangi partili olduğumuzu 
dahi orada araştırmak ihtiyacını duydular. Onun için, 
o bir zühuldür. Ben burada kanaatimi söyleyeceğim; 
ama müsaade ederseniz, etmezseniz mesele yok. O 
bir zühuldür efendim. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Tabii, bir Se
nato üyesinin bu beyanı, muhakkak ki bizim için ge
çerlidir. Ben bir hatırlatmak durumundayım eferidim. 

Peki, buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan; 
Nitekim, Sadettin Demirayak arkadaşım da, Söz

cü olmasına rağmen, muhalif olduğu için başka bir 
sayın arkadaşın sözcülüğü kabul edildi. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (DeVamla) — Muhterem arkadaşla

rım; 
Bu kadar hayati meselelerimizin yanında, kumarın 

nerede oynanacağı hususunu tayin edecek vaktimiz 
yoktur. Bu memlekette, diğer kötülükler gibi, kumar 
da bir beladır. Bu, ister Devlet kontrolünde oynansın, 
isterse kaçak oynansın, bu memleket için hayırlı değil
dir. Bu tespitim, bir. 

İkincisi, bugün sporun muhtelif dallarında disip
lin cezası almış olan birçok arkadaşlarımız var, birçok 
kıymetli sporcularımız var. Eğer biz, sporda hatalar iş
lemiş ve disiplin cezası almış olan insanlar için bir 
af getireceksek, bunun umumi olması lazım. «Sadece 
atlı sporda ceza almış kimseleri affedelim, diğerleri 

hakkındaki hükümler mahfuz kalsın, onlar bu cezala
rını devam ettirsinler ve bu yüzden de bu faaliyetlerin 
içerisinde bulunamasınlar». dersek, bu da eşitlik ilke
sine aykırı olur. 

O bakımdan, bu Kanunun şu anda, bu mevzuda 
çıkarılmasının fayda değil, zarar getireceğine inanı
yorum. Hatta Sayın Hükümetin, değil «Kumar içeri
de mi, dışarıda mı oynansın» meselesini burada mü
zakere yapmak, tamamen kumarın menine d'air bir ta
sarı .getirmesi ve burada müizakere etmesinin daha ha
yırlı olacağı kanaatindeyim; arz öderim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, Ko
misyon olarak bir hususu arz edeyim müsaade eder
seniz?.. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim; rica ede
rim. 

Sayın Ege söz istiyorlar. 
'Buyurun Sayın Şener. 
ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ NEVZAT ŞENER (A'maSya) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Evvelemirde şu hususu Komisyon olarak arz et
mek işitiyoruz. Açılan müzakere, At Yarışları Hak
kındaki Kanunun tümü üzerinde değildir. Bu Kanun 
faydalı veya zararlı olabilir; ancak Kanun üzerinde 
umumi bir teklif veya değişiklik sözkonusu olduğu 
zaman bunun müzakeresini burada yapabiliriz. 

Şimdi, önümüze getirilen bu Kanunda değiştirilme
si öngörülen iki madde var; Bunlar değiştirilmek is
teniyor, 

Değerli arkadaşlarım, aftan istifade edecekler hak
kında bazı sözler söylediler. Şimdi, ben burada ilgi
lilerden aldığım adetleri size arz etmek istiyorum. Af
tan istifade edecek at sahibi tek kişi yok. Biraz ev
vel sayın arkadaşımın ifade ettikleri şekilde, bund'an 
tesir sahibi, nüfuz sahibi kişiler istifade edecek değil
lerdir. İstifade edeceği iddia edilen antrenör 61 kişi. 
Bunlar süresiz olarak meslekten men edilmişler. Süre
li olarak 21 kişi, seyis olarak da 27 kişi var. Yalnız 
Kanun, 2 ,. 8 . 1978 tarihinde Yüce Meclise sevk edil
diğine göre, zaten bu şahıslar affın kapsamı dışında ka
lıyorlar, cezaları bugüne kad'ar infaz edilmiş ve ta
mamlanmış oluyor. Bunların bu aftan istifadeleri söz
konusu değildir. Bunu bilhassa saygıyla belirtlmek is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Ege. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Biz nedense bir bardak suda fırtına koparmayı 
mesele sayıyoruz ve elimize bir bardak su geçti mi, he
le biraz dolu ise, bir damla da ben koyayım, taşsın 
diye elimizden geleni yapıyoruz. . 

Hakikaten, şimdi şuradan dışarıya öyle bir imaj 
veriyoruz ki; sanki Cumhuriyet Senatosunun hiç bir işi 
kalmamış, at yarışları, bilmem at yarışlarıyla gerekli 
af mevzuunu burada konuşacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimize ait en acil jmevzular da burada ko

nuşulur, en basit mevzular da burada müzakere edi
lebilir. Bir garip havanın içine giriyoruz. Şurada SJL-
yın Sözcüsünün biraz önce ifade ettiği hususla, arka
daşlarımızın tümü üzerinde konuşmalarında ifade et
tiklerini yanyanâ getirdiğimiz zaman büyük bir gara
betin içinde olduğumuzu anlıyorum. Bu at yarışları 
meselesi bugün icat edilmemiştir ve sadece bizim ta
rafımızdan da icat edilmemiştir. Eğer işin içinde at 
var diye arkadaşlarımız bir nevi çekingenlik, bir ne
vi ürkeklik duyuyorsa bir şey demeyeceğim; ama at, 
bizim ata yadigârımız olarak ta Orta Asya'dan beri 
üstüne binip geldiğimiz ve birçok savaşlara gittiği
miz ve hakikaten üç şey içerisinde değer verdiğimiz 
bir varlık. 

•Şimdi, Türkiye'de at yarışları bugün de icat edil
memiş; bu neye benzer biliyor musunuz?.. Efendim, 
işte, «Turist döviz getirir, ahlak götürür..» Aynı; yani 
nokta, bazı şeylerde, bazı hareketlerde insanların dav
ranışları muayyen kalıpların içine koymak için, bun
ları yanlış istikâmetlere sevk etmek ve yanlış istika
metlere doğru götürmek. Dünyanın her yerinde at 
yarışları yapılıyor. Bunun bir spor olduğunu da her
kes söyler. Efendim, at yarışlarında kumar oynanır-
mış.. Kumar her yerde oynanır. Ben size kumar oyna
nan yerleri şimdi saymaya kalkarsam; herhalde açık 
havada gidipte zevk için seyredenlerin çok olduğu at 
yarışlarında oynanan kumarın hesap edilmesinden 
önce, çok hesap edilecek yönler var. At yarışlarına, 
memleketimizde Atatürk ve İnönü dahil olmak üzere, 
büyük ilgi gösterilmiştir. Ve bugün Cumhurbaşkanlığı 
koşusu yapılır, bugün Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı koşusu yapılır, bugün Millet Meclisi Başkanlığı 
koşusu yapılır; oraya gideriz kupa veririz, buraya ge
liriz «Tuh, kaka» deriz.. Olmaz böyle şey arkadaş
lar. Bu kadar baskıların altına kendimizi sokmayalım. 
Kumar oynayacak adam, şunu veya bunu yapacak 
adam her yerde yapar. 

Bizim hakikaten bu koşular, bu yarışlar münase
betiyle memleketimizde at ıslahının yapıldığı yalan mı
dır?.. Yok mudur örnekleri?.. Vardır. 

Düşününüz, insanların Cumartesi - Pazar günü gi
dip, açık havada koşan atları seyretmeleri ve temiz 
hava almaları, bu derece üzerine yüklenilecek ve bu 
derece kötülenecek bir şey olmasa gerek. Kaldı ki, 
mesele, Muhterem Sözcü arkadaşımın burada ifade 
ettiği gibi, «At yarışları faydalı mı değil mi, bunları 
kaldıralım mı kaldırmayalım mı?» meselesi de değil
dir; bir maddesi üzerinde duruluyor; ama bunu bir 
noktada fırsat bilip de, oradan giriş yapıp, çeşitli şey
leri burada söylemeyi ben kolay beyan sayıyorum. 
Kolay şey bunlar; ama medeni insanlar olarak, me
deniyetin açıldığı bazı şeyleri kabul etmek, âdeta ya
vaş yavaş Türkiye'de ayıpmış. günahmış gibi tefsirlere 
uğramaya gidiyor. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Kumar günah ve ayıp
tır Sayın Ege. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, müsaa
de buyurun. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Bit
le de kumar oynanır, bununla onun ne alâkası var? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Milli Piyango 

da kumar.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Milli Piyango da kumar 

tabii. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım; 

Eğer sayın arkadaşımın iddia ettiği gibi, bu ku
mar ise ve kumar da ahlâksızlık ise, lütfediniz de ilk 
önce Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere, Cumhu
riyet Senatosu Başkanımızı, Millet Meclisi Başkanı
mızı, hepsini kınayalım; «Kumara öncülük ediyor» 
diye. Yapmayın arkadaşlar, taassubun da bir ölçüsü, 
bir miyarı vardır. Çok rica ediyorum; senelerdir mem
leketimizde, birçok zaman hava almak için gittiğimiz 
bir yere, sadece kumar oynanıyor şeklinde bakamaz-
sınız. Kumar her şeyde oynanır muhterem arkadaş
lar. Oturursun bir yere, «Gelen arabanın plakasında-
ki rakam çiftse sen vereceksin, tek'se ben vereceğim» 
diye de kumar oynar, oynayacak adam; yani dünya
nın neresinde yasaklarla insanları ahlâklı kıldınız?.. 
İnsanlar telkinlerle, güzel örneklerle ahlâklı kılınır. 
Eğer hakikaten at koşularında kumara kaçan taraf 
varsa, bunun ıslahı, at yarışlarını yok etmek, at yarış
larım kaldırmakla olmaz. Bunun yolu başka. Bu, tel
kinle olur, eğitimle olur, örneklerle olur, tahditlerle 
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olur. Buyurursunuz, getirirsiniz buraya, dersiniz ki, 
«At yarışlarında, zevk için oynanan bir şeyin dışına 
çıkmayacak şekilde, kumara dökülmeyecek: şekilde 
tahdit koyalım», dersiniz, Kanunda, Tüzüğünde mad
de getirirsiniz. Ona karşı çıkarsak, o zaman dersiniz ki; 
bu kumardır. İnsanlar bazı şeyleri zevk için de yapa
bilirler. 

Her yere anarşinin, her yere yıkıcılığın, bölücü
lüğün girdiği memleketimizde, birkaç yeri, insanların 
rahatlıkla hava alabildikleri yerleri, «Kumar» diye ka
patalım, futbol maçına gitmeyelim, voleybol müsaba
kası yapmayalım, sporu kaldıralım, bilmem ne yapa
lım.. Ne yapacağız, nereye varacağız?.. Memlekete 
turist getirmeyelim.. Ne olacak Türkiye?.. Özenrneye 
çalıştığımız bazı yerlerin ne olduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kim ne derse desin, bu kürsüde 1961 'den beni şu

nu söylerim: Yanlış anlaşılmasın, bir meseleyi bir 
noktasından ve istikametinden saptırmak istemiyo
rum; ama bu memleket Atatürk'ün kurduğu medeni 
ölçüler, medeni kanunlar, medeni gelenek ve görenek
ler içerisinde yürüyecektir. Her şeyi bir noktasından 
girerek, burada «'Kötüdür» şekline getirmek ve kötü 
olduğunu ifade etmek, suretiyle geriye bizi götürmek 
veya bu noktada böyle hareketlere tevessül etmek 
bence yersizdir, yeri olmayan şeydir ve arkadaşlarım
da -onu görüyorum; salon boşalıyor, acaba böyle bir 
meselede oy verirsek ne denir, ne olur?.. Biz bundan 
önceki konuşmalarımızda, biraz önce yapılan müzake
re en mühim müzakere idi. Anarşi ile ilgili idi. Onu 
da sulandırdık burada biz. Yani, ciddi mösleleri pek 
mi ciddi müzâkere ediyoruz burada?.. Pek mi ciddi 
neticeye, pek mi ciddi anlayışa varıyoruz?.. Eğer bir 
meseleyi kendimiz burada şirazesinden çıkarıyorsak; 
başkasında, gelen teklifte, gelen tasarıda, getirilen me
selede aramayalım. Bizim davranışlarımızda, bizim 
birbirimize olan inançsızlığımızda arayalım. 

Şimdi, «İskender Cenap Ege burada kuman..» 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Müdaafa ediyor. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — «Müda

faa etti». Bak ne güzel. Ne güzel.. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Sayın Oğuz, 

istirham ediyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ondan 

sonra ben zatıâlinize kalkıp, «Zâtiâiiniz burada yobaz
lığı savundunuz» mu diyeceğim?.. Böyle mi diyeceğiz 
arkadaşlar?.. Birbirimize bunun için mi selâm veriyo
ruz?.. Bunun için mi birbirimizi anlamaya çalışıyoruz 
şu çatının altında?.. Meclis Başkanlarımız kalkıyor, bi

ze, «Parlamenterlerin bir dakika boşa sarfetmeye za
manlan olmaması lâzım, bir anlayışın, bir kavrayışın 
içine girmemiz lâzım. Memleket şu hale gelmiştir, ilk 
önce Parlamentoda birlik ve dirlik olmalı ki, bu me
seleler yürüsün.» diyor; ama bir fırsatta hemen birbi
rimize bazı şeyleri isnat ve hatta iftira haline getir
mekten de çekinmiyoruz. Çok özür dilerim muhterem 
arkadaşlarım, çok masum bir meseleyi çok değişik nok
talara gö;türdük. 

Onu söylüyorum; bu meselede kumar oynanıyor 
ise, kumar haline getirilmişse, muhterem arkadaşım 
getirsin teklifini, ben ona imza 'koyarım; fakat «At 
yarışları kumar meselesidir, memlekette at yarışı ya
pılmasın, at yarışı ahlaksızlıktır.» gibi noktalara sap
tığımız zaman, tamamen işi seyirden uzaklaştırmış 
oluruz. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yazayım efendim. 
Sayın Oğuz, siz ne istiyorsunuz? 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tekrar söz istiyorum Sa

yın Başk'an. 
BAŞKAN — Sona yazıyorum efendim. 
Sayın Külahlı, buyurun efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Efendim, 2 maddelik bir Kanunumuzun Senato 
Gündeminde olduğunu söylediler; Devlet Bakanı ar
kadaşım gelecekti, buna muttali oldum, ben huzuru
nuza geldim. Şimdi, yani bu 2 maddelik Kanun tasa
rısı daha önce Bakanlığımın teknisyenleri tarafından 
hazırlanmış, 5 . 1 . 1976 tarihinde o zamanki Hükü
met tarafından sevkedilmiş. Ondan sonra bu kad'ük 
olmuş ve 2 . 8 . 1978 tarihinde, tekrar hiç bir değişik
lik yapılmadan Meclislere sevkedilmiş. Millet Mecli
sinden geçmiş, Senatoya gelmiş. Millet Meclisinin 
yaptığı değişiklik Senato Komisyonunda benimsen
in'ş ve şu anda da öncelik ve ivedilik teklifi verildi, 
bu meseleyi konuşuyoruz. Yalnız bu mesele, değerli 
senatörler tarafından çok büyütüldü. 

Şimdi konuşan arkadaşlarım, öyle tahmin ediyo
rum ki, at yarışına karşı değildirler. Yalnız, bugünkü 
uygulamada at yarışlarında halen, beğenelim veya be
ğenmeyelim, bir düzen var, birtakım oyunlar var. 

Şimdi, Kanun, at yarışlarında oynanan oyunlara, 
para meselesine yeni bir düzen getiriyor. Değerli ar-
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kadaşım, «Kumardır. Kumar oynanıyor, dışarıya ta
şıyor,» dedi. Yapılan tespitlere göre, bir emrivakiyle 
karşı karşıyayız, bir hadiseyle karşı karşıyayız; vergi 
verilmiyor, vergi kaçakçılığı yapılıyor. Eğer bu ku
mar ISS dahi, bu yapılan vergi kaçakçılığını önlüyo
ruz Kanunda yaptığımız bu değişiklikle. 

Ayrıca, bu vergiden, mesela belediyelere c/( 10, 
kredi ve Yurtlar Kurumuna, Türk Hava Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfına ve Kızılay Derneğine ya
pılan birtakım kesintiler var. Bu kurumların zararı 
oluyor. Bu değişiklikle bunu gideriyoruz. 

Bunun dışında bir de, disiplin cezalarının affı söz 
konusu. Bu iki meseleyi halledebildiğimiz takdirde, 
'buna yeni bir düzen getiriyoruz, yeni bir sistem geti
riyoruz ve istanbul'da, Adana'da, Ankara'da (Ankara' 
da maalesef at yarışı yapılamayacak. Bilmiyorum, 
belki hadiseyi biliyorsunuz, belediye yarısını işgal et
miş) yapılamakta olan koşular ve at yarışları daha dü : 

zenli ve daha sistemli bir şekilde işleyecek. 

«Kumar mıdır, değil midir?..» meselesi ayrı bir 
konudur, onu ayrıca mütalaa etmek lâzım. Takdir 
edersiniz ki, şurada kumar meselesini, bu iki maddeyi 
kabul etmemek suretiyle halletmek mümkün değildir. 
Bu Kanun maddelerini kabul etmeyecek olursak, mev
cut sistem, aksayan sistem, vergi kaçakçılığı devam 
edecektir. 

Gelin, Kanunun bu iki maddesini kabul edin, ev
vela işi bir disipline edelim, ondan sonra arkadaşları
mızın başka teklifleri olursa, «Kumarı şöyle kaldıra
lım, kumarı böyle kaldıralım» diye, onu ayrı bir ka
nun çerçevesi içinde görüşelim derim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Külahlı 
Efendim, söz sırası Sayın Kemâl Sarıibrahimoğîu' 

ndadır. Buyurun efendim. 

KEM AL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Atçılık, at yarışları, at sporu elbette ki milli spor-
larımızdandır ve hiç kimse de bunun aleyhinde bulu
namaz; aksine ihmal edilmiş olduğu, edilegeldiği ka
nısındayım. Çok daha geliştirilmek, çok daha yaygın
laştırılmak gerekir. 

.Bu itibarla, meselenin esası değil. Zaten at yarış
larının geliştirilmesiyle ilgili bir yasa da değil bu. Ak
sine, at yarışlarının daha da dejenerasyona uğratılma-
sını mümkün kılacak bir teşebbüstür bu. Neden?.. He
vesli olanımız, olmayanımız duyuyoruz, birçok hile
ler, hud'alar yapılıyor ve çok yerde olduğu gibi de, 
büyük hile, büyük hud'a yapan, çok güçlü olanlar, za-
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| ten ceza da almıyor; burada yine görüldüğü gibi, ant-
i renörîer alıyor. Anlaşıldığına göre, at sahipleri, esas 
i bu işten aslan payını alanlar ceza da görmüyor. Ne

tice de yine varıp, emekçilerin başına patlıyor kalbak. 

Sonra, tasarının gerekçesinde, «1975 yılı Eylül ayı 
sonuna kadar müebbet diskalifiye almış olan antre
nörlerin sayıları 34'tür. Bu cezalar saptanırken bir 
muhakeme usulü mevcut değildir. Arxak ; mevcut tü
zük ve yönetmeliklere uyularak bu cezalar Yüksek 
Komiserler Kurulunca takdir olunmaktadır. Cezaların 
affına ait elimsizde hiç bir idari ve kanuni müeyyide 
mevcut değildir.», diyor. 

Şimdi, Sayın Özgüneş'in biraz evvelki konuşması
na şundan daha güzel bir gerekçe olamaz. Yani, ya
sada bu cezaların verilmesine dair hiç bir muhakeme 
usulü yok. Tüzüklerle idare ediliyor. E, Anayasa ge
reği, yasalara uygun olmayan veya yasalarla emredil
meyen bir husus tüzüklere bağlanmaz. 

Demek ki, yasa dışı bir uygulama bahis konusu. 
Yasa dışı bir uygulama bahis konusu olduğuna göre, 
affı istenen vatandaşlar eğer Danıştaya gitseydiler 
vaktinde (idari işlemdir bunlar) hepisinin iptali gere
kirdi. 

Onun için, evvelemirde meseleyi temelinden ele 
alıp, bir usu]e ve bu sahada çalışan vatandaşlarımızın 
haksız ceza görmelerini önleyecek bir yönteme ihtiyaç 
mevcuttur. Bunu temin etmek gerekir. 

Şimdi, biz bunu yapacak yerde; yani yarayı te
melinden, kökünden kazıyacak ve iyileştirecek ilaçları 
verecek yerde, merhem sürüyoruz. Hatta yarayı, ile
ride daha da azgın hale gelecek şekle getiriyoruz. 

Kimdir bu affedeceğimiz zatlar?.. Bu yasa ve yö
netmelikler gereği, cezalan kesinleşmiş olan ve bizza-
rur bizim tarafımızdan da suçlu sayılması gereken ki
şiler. Belki suçlu olmayan, mağdur olan da var. Çün
kü, yasa, usul hükümleri falan gayrikâfi; öyle anla
şılıyor ve öyle. Bununla beraber, suçlu kişiler.. Ne yap
mış bunlar?.. Bizim milli, ata, dede sporumuza hile 
karıştırmışlar. Kimin adına?.. Güçlü ve büyük pat
ronların adına. Zaten bir atı, iki atı olan; yani güçlü 
olmayan bu hileyi yaptıramaz da, yapamaz da. 

Ne yapalım?.. Biz bunları affedelim ki, bunlar affı 
mağfirete mazhar kılınsınlar, kendi mesleklerini de 
gizli yapmasınlar. Her halde Sayın Bakanın, açık söy
lemediler; ama hani biz ceza versek de, vermesek de, 
menetsek de, etmesek de bunlar yapıyor, yani engel-
leyemiyoruz, bir de fazladan vergi alamıyoruz, gibi 
anladım ben. Bilmiyorum, her halde öyle söylediler? 
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Şimdi arkadaşlar; yanı bir devlet adamının, bir j 
hükümet adamının, hükümet adına, böyle, Kani ceza 
giymöş, hile yapmış kimseleri, bu hile ve hu'd'adan ı 
menedemediğini ikrar ötmesi ve bunlardan vergi ala
bilmek için bunların affını istemesi gerçekten, ben 
eğer yanlış anlamadıysam (Yanlış anladıysam lüt
fetsin Sayın Bakan), çünkü, yanlış anlamadığımı, şura
dan anlıyorum, dikkatle bir-iki kere okudum: I 

Gerekçede, «Bu cezaların sosyal yaşantılarını de
ğiştirmek ve doğru dürüst çalışmalarını sağlamak ama
cıyla kanunda belirtildiği şekilde bütün nitelikleriyle 
affa tabi tutulmaları, gerek eleman kazanmak ve ge
rekse yarış sabalarında bu kişilerin gizli ve usulsüz şe
kilde çalışmaları önlenmiş olacağı kanısı ile bu kanun 
tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.» denilmektedir. 
Yani, şu Hükümet Tasarısındaki gerekçe, beriirn, Sayın 
Ba'kanın konuşmasından anladığım şekilde bir anlam 
çıkarmaya müsaittir ve maalesef çok da açıktır. Yani 
Hükümet, düpedüz bu aczi kabul ediyor; ben mene-
demiyorum, gizli çalışıyorlar, bu selbeple vergi de ala
mıyorum, aman bunları affedin de açık çalışınlar, za
rarı yok hile, hud'a da yaparlarsa yine yapsınlar. Çün
kü menettiğin halde çalışmasını Önleyemediğine göre, 
affettikten sonra yaptıkları çalışmalarda yapacakları 
hileleri de önlemeniz mümkün değil.. 

Şimdi, eğer bu mantık, şu gerekçeler aynen kabul 
edilirse, Türkiye'de affedilmeyecek ceza yoktur. 

Sonra, neden eşitlik ilkesine ve adalet duygusuna 
açıkça aykırı bir tasarruf tesis ettirilmek istenir Yüce 
Meclislere?.. 

Memurları ele alalım.. Adamlar disiplin cezası al
mışlardır. Çoğukez de görevinden ısrarla dürüst kal
mak isteyen memurlar, malum; tatbikatlar belli, şu, 
bu hükümet de demiyorum maalesef, dürüst kalmak 
isteyen memurlar partizan baskılarla yoldan çıkarıl
mak istenir, şikâyet edilir ve çoğu zaman da haksız 
disiplin cezaları alırlar. Diyelim ki, birçokları da hak
lı aldılar disiplin cezası. Affederiz; zaman zaman af
fı mağfiretimiz bol. Maalesef şerire gösterdiğimiz 
merhameti, mazluma ve maktule göstermemekte de
vam ederiz ve etmekteyiz. Şu tasarı da maalesef bu
nun gerçekten çok acı bir kanıtıdır. 

Peki niçin bu memurların bu disiplin cezalarını hâ
lâ çekmekte devam .etmelerine müsaade eder, bunların 
terfilerini, yükselmelerini ve terfihlerini önlemekte de- I 
vam ederiz? Onu önleriz, sesimiz de çıkmaz; katilleri, 
şerirleri, anarşistleri zamanı gelir affederiz. Belki ya-
kın'da yine affederiz; ama at yarışlarından hem de hi
le yapmış, düpedüz yarış esaslarını bozmuş, haksız şe- j 
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kilde güçlü patronun atını birinci getirmek için ne 
mümkünse yapmış ve sen hiiekâr damgasını da yasa
lar gereğince vurmuşsun, bunu affedelim.. 

Şimdi arkadaşlar; 
Anayasanın 12 nci maddesini hatırlatmayı zaruri 

sayarım. Niye tüm'den değil? Hiç olmazsa getirin şu 
maddeyi, tümden disiplin cezaları affedilmiştir... Bari 
fakir, fukara memurları da affedelim; getirin.. Yok, 
«O» olmaz.. Neden?.. Çünkü, onun arkasında güçlü 
patron yok. Onun sesi çıkmaz, gelemez buraya. Bu 
kanun olamaz o. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Memleketin yararına zannettiği için, belki zararına, 
(ki, zararına değildir.) Kendi kanısına göre yararına 
dört satır yazı yazar, bir karikatür yapar, atarız içeri 
ve o affedilmez. Öyle inanmış, öyle yazmış, niye af
fedelim?.. Onu da affedelim. Yok, onu da affetme
yiz; ama bunu ortaya getiririz, bunu affedelim.. Hem 
de ne zaman? Biraz evvel kavgasını verdiniz burada. 
Daha evvel bir arkadaşım gelmiş, konuşmuş Kayseri' 
deki hâdiseleri. Biraz evvel Hükümet adına İçişleri Ba
kanı konuştu burada. Memleket gidiyor, gürültüye gi
diyor. Şer güçleri her tarafı işgal eylemiş, biz kalk
mışız hilekârları affediyoruz. Yani bu kadar büyük 
çelişki olamaza rk'a'daşla r. 

Meclislere saygı.. Beyler; Meclislere saygı, saygın 
davranışlarla mümkün olur. Yani zorla kimse kimseyi 
saymaz. Sen şimdi böyle çelişkilerle dolu, gerçekten 
gereksiz, hole hele böyle öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine hiçde gerek olmayan meseleleri getirir, ondan 
sonra da saygıdeğer, şahsına çok saygı duydu
ğum Sayın İsken'der Cenap Ege arkadaşımız gibi, 
«Efendim at yarışlarına, milli spora mı karşısınız fa
lan?» derse, bu hakikaten bir acayip oluyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydin) — Alâkası 
yok benim söylediğimle, senin konuşmanın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Siz dev'am eden. Sayın Sariibrahimoğlu. 
KEMÂL SARİİBRAHİMOĞLU (Devamla) — 

Neyse; var yok.. 
Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Özet olarak, lütfen bunu ret edelim ve zaten bi

zim görevimiz de bu ret ile biter. Yüce Millet Mec
lisi vebali ile sevabı ile neticesini düşünsün. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sariibrahim

oğlu. 
Sayın Demirayak, buyurun efendim. 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş

kan, oturduğum yerden bir konuyu arz etmek isterim. 
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BAŞKAN — İstarham ederim. 
SADETTİN DEM İRA YAK (Aydın) — Ben bu 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun Sözcüsüyüm. Fa
kat muhalif olduğumdan.. 

BAŞKAN — Evet, muhalif olduğunuza dair şerh 
var efendim. 

SADDETİN DEMİR A YAK (Devamla) — Yalnız 
içtüzüğümüzün 34 ncü maddesinin son fıkrasında; 
«Aksi halde rapor aleyhinde konuşamaz ve sözcüden 
soru soramaz.» diye bir hüküm var. Muhalefetimin 
sebebini raporda açıklamamış bulunmaktayım. Eğer 
mahzur yoksa, raporun kısmen lehinde, kısmen aley
hinde konuşma yapmak istiyorum, izin verirseniz? 

BAŞKAN — Efendim, muhalefet şerhiniz bize 
gelen raporda da.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Muhale
fetim yazılı sadece. 

'BAŞKAN — Yalnız muhalif olduğunuz yazılı. 
Onun için size söz veriyorum. Buyurun, görüşlerinizi 
açıklayın. 

SADDETİN DEM İR A YAK (Aydın» — Sayın 
Başkan, değerli üye arkadaşlarım; 

6132 sayılı bu Yasanın bir maddesi değiştiriliyor 
ve geçici bir madde ekleniyor. 

Değiştirilmesi lâzım gelen madde 7 nci madde. 
Bu maddenin değiştirilmesinde zorunluluk Vardır. Zi
ra, mevcut 6132 sayılı Yasanın halen uygulanmakta 
bulunan maddesinde 500 liraya kadar ağır para ce
zası verilmektedir suç işleyen şahıslara. 

Kimdir suç işleyen şahıslar? Örneğin; İzmir'de at 
yarışları oynanırken Kemeratlı'nda köşe başındaki 
toto bayi inin bitişiğinde elinde telefon at yarışlarının 
yapıldığı yerden telefon bekleyen ve onun etrafında 
yüzlerce kişi, ellerindeki altılı ganyan, ikili plase oyna
mışlardır, onun sonucunu beklemektedirler. Aslında bu 
Yasa uyarınca at yarışları ülkemizde Adana, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de yapılmaktadır ve at yarışlarından 
dolayı, bazı arkadaşlarımızın deyimi ile kumar, bazı ar
kadaşlarımızın deyimi ile eğlence, bir diğer yönüyle 
de spor olarak da vasıflandıralım, oralarda hakikaten 
bu paralar verilmek suretiyle bu atların yaptığı yarışlar
dan bazı arkadaşımız para kazanıyor ve kaybediyorlar. 
Ama at yarışlarına gitmeksizin, at yarışlarının yapıldığı 
illerin şehir içerisinde at yarışlarından dolayı ikili pla
se, dörtlü plase, altılı ganyan gibi oyunlar oynatmak 
suretiyle para kazanan pek çok simsarlarımız var ve 
bu oyunların içerisine katılan arkadaşlarımız vardır. 
vatandaşlarımız Vardır. 

İş>e bu Yasamızın 7 nci maddesinin değiştirilmesin
den murat; yani bu fiiller işlendiği zaman sulh ceza 
mahkemelerince 10 lira para cezası verilmektedir. 100 
binlerce lira para kazanmak için «Kumar» dediğimiz 
o nesneyi şahir içinde oynayan insanları bir nevj cay
dırıcılık niteliğini kazandırmak bakımından 7 nci 
maddenin ceza hükümlerini ağırlaştırmak gereği du
yulmuştur. 

7 nci maddede ceza hükümleri ağırlaştırılmada
dır. Çünkü, eskisinde 500 liraya kadar para cezası var
dı, başka bir ceza yoktu; ama Hükümetimizin getirdi
ği bir yasa ile bu ceza hükmü; yani o at yarışlarının 
yapıldığı hipodromların dışında, şehir içerisinde, kö
şe başlarında, etrafında yüzlerce kimsenin bulunduğu 
sims'arfarı bir nevi caydırıcılık ve o şehrin içerisinde 
herk erin gözüönünde; kadınların ve çocukların göz
leri önünde birbirlerinden para alıp verme, bir nevi 
kumarın açıklığını gösterme'kden caydırma için getiri
len Yasada isabet vardır. 7 nci maddemiz biraz daha 
açıklığa kavuşturularak, yerlerinin kapatılması hak
kında, hapis cezaları hakkında ve para cezaları hakkın
da hükümler getirmektedir; ama bu 7 nci maddede bir 
noksanı görmekteyiz. Nedir bu noksan? 

Elimizdeki metne dikkat ettiğimiz vakit.. 
BAŞKAN, — Sayın Demirayak, tümü hakkında 

lütfederseniz; maddede de söz vereceğim isterseniz. 
Nasıl tensip buyurursanız? Tümüyle ilgili söz ver
dim, lütfedin efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — 
Peki efendim, o maddelerin görüşülmesi sırasında gö
rüşlerim'; açıklayacağım. 

BAŞKAN — Tabii efendim, gayet tabii söz vere
ceğim. Önergeleriniz var, muameleye koyacağım efen
dim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — 
Temel ilke olarak sayın üyeler; 7 nci maddedeki ceza 
hükümlerinin getirilmesinde isabet vardır ve zorunlu
luk vardır. 

Bunun yanı sıra, bu Yasamıza bir geçici madde 
eklenmiş bulunmaktadır. Geçici maddede, benden ön
ce konuşan Saym Sarıibrahimoğlu'nun beyan ettiği 
şekli ile "bir nevi af getirmekteyiz. Nedir bu af? 6132 
sayılı bir Yas'amız var. Bu Yasanın hükümleri uyarın
ca bir de nizamnamesi, tüzüğü de çıkmış bulunmakta
dır. Bu tüzükte at yarışlarında yapılan birtakım hile
leri, hile yapan insanları ve hile yapan atları dahi ce
zalandıran hükümler getirilmiş bulunmaktadır. Örne
ğin; 99 ncu maddesi vardır bu nizamnamenin. Diyor 
ki, 99 ncu madde; «Jokeyler, jokey yamakları, bindik
leri atlar hariç, herhangi bir koşuda hiç bir surette 
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larında aynı şekilde hile yapmış olan insanları affet
meyeceğiz. Örneğin; 1977 yılının sonlarında Sıvas-
spor takımını üçüncü kümeye düşürmek için İzmir'de 
oynanan bir ikinci küme maçında İskenderunspor ile 
Altınordu maçı vardı. Altınofdu ta'kımı 31 maç bo
yunca 20 gol atmış iken, İskenderunsporun tam 8 ta
ne gol atması lâzımdı. Düşünün; 31 maçta 20 gol 
atan takım, bir maçta 8 gol atma'k suretiyle Sıvas'spor' 
un kümeden düşürülmesini yaptıkları bu hile ile sağla
mışlardı; ama Futbol Federasyonu ve ona taban ku
rulmuş bulunan ceza heyetleri İskenderunspor Ku
lübü ile Altınordu Kulübüne ceza vererek Sivasspor 
kulübünü ikinci kümede alıkoydu ve bu iki takım ce
za görerek üçüncü kümede 1978'de maça devam et
tiler ve 1979 yılında da İskenderunspor Kulübü, o 
yaptıkları hilelerden dolayı üçüncü kümeden de düşe
rek saf dışı kaldı. 

Ben burada bir konuyu dalha tebarüz ettirmekte 
fayda görmekteyim: 

Komisyonumuzda görüşmeler devam ederken, Sa
yın Şeref Kayalar bir örnek vermişti; yılların dev 
boksörü Joe Luis dünyaya meydan okuduğu bir dö
nemde, Nazi Almanyasıridan bir boksörü H itler Ame
rika'ya bununla dövüştürmek için gönderdi. O dövüş
te tüm tirbünleri dolduran insanlar ve Amerika'lılar 
kumarını Joe Luis üzerine yatırmışlardı; fakat Joe 
Luis de Alman boksör lehine kumar oynadığı içindir 
ki, (Maçı yapan Joe Luis idi) sonuçta Amerika'lı bok
sör yenilerek tüm orada kumar oynayan inşaları al
lak - bullak etmek suretiyle bir nevi kendi yaptığı 
maçta hile yapmış bulunmaktaydı. 

müşterek bahse iştirak edemezler.» Jokeylerin bindik
leri atın haricinde müşterek bahse iştirak edemeyecek
lerine dair hüküm getirıriişıir. Bu hükme riayet et
meyen jokey veya jokey yamaklarına ne oluyor? Bu 
nizamnamenin bir diğer hükmü ile, 139 ncu madde 
uyarınca ceza veriliyor. 

Diyor ki o 139 ncu madde de, «99 ncu madde 
hükmüne aykırı olarak müşterek bahse giren jokey ve 
jokey yamaklarına bir yıl süre ile sanat icrasından, 
yarış yerlerine, hipodromlara, yarışlarla ilgili mahal ve 
tesislere girmekten men cezası verilir.» denmektedir. 

Bir diğer madde, örneğin 143 ncü maddede; «Bir 
atın koşudaki sürat, kuvvete ve cesaretini veya bun
lardan birini veya tümünü değiştirmek amacı ile nor
mal gıdalar dışında herhangi bir maddeyi, herhangi 
bir şekilde veya herhangi bir yolla ata veren, verdiren 
veya verdirilmesi imkânlarını kolaylaştıran yahut ve
rilmesine mani olmayan veya müsamaha eden at sa
hipleri, sahiplerinin vekilleri, antrenörleri, binicileri, 
seyisleri vesair hizmetliler..» hakkında da ceZa hü
kümleri getirilmiş bulunmaktadır. Nedir bu cezalar?.. 

Süreli cezalar var, müöbbet cezalar var. Nedir bu?. 
Bu bir nevi doping dediğimiz nesnenin yapılmış ol-
ması'dır. Örneğin; at yarışları gayet tabi iki bir spor
dur. Televizyon veyahutta radyolarımızda pazar 
veya pazartesi günleri spor saatinde biz futboldan te
nisine, at yansılarından basketboluna kadar izleme 
olanağı bulabiliyoruz. Madem ki; at yarışları da bir 
spordur; at yarışlarından mütevellit doğmuş bulunan, 
yaptıkları hilelerden dolayı, dopinglerden dolayı, dü
zenbazlıklarından dolayı bu nizamname hükümleri 
uyarınca komitelerince, yetkililerince verilmiş bulunan 
'birtakım cezalar, (ki, o cezalar disiplin cezalarıdır) 
verilmiş bulunan disiplin cezalarını biz şu geçici mad
de hükmünü kabul ettiğimiz zaman biz spor camiası 
içerisinde bir ayrıcalığı kendiliğinden getirmiş bulun
maktayız. Nedir bu?. 

Ben daha bundan 15 gün kadar önce Sayın Spor 
Bakanımızın da hazır bulunduğu Beşiktaş - Ziraat Fa
kültesi basketıboi maçına gitmiştim. O maçı izlediği
miz bir sırada seyircilerden birisi maçın hakemine, ha
kemin bir hücum faulünden dolayı ceza vermiş olma
sına kızarak idarecilerle beraber küfretme yolunu 
saptamıştı ve bunun üzerine o maçı idare eden hakem, 
Sayın Bakan ve bizler de dahil olmak üzere 2 500 se
yirciyi disiplin cezası vermek suretiyle tribünlerden 
dışarıya çıkarttı, bizim yokluğumuzda maçı devam et
tirdi. 

Şimdi biz, at yarışlarında bu nevi hileleri yapan in
sanları affedeceğiz; bunun yanı sıra başka spor dal-

Şimdi bu at yarışlarında da aynı şekilde jokeyler, 
jokey yamakları ve sahipleri, hatta atlar, bir nevi pa
ra kazanmak yönüyle (ki, nizamnamede yasakları 
koymuşlar) birtakım hileler yapmak suretiyle müsa
bakalardan men cezası aldıkları gibi, müebbeten de 
men cezası almış bulunmaktadırlar. 

O kadar bol hileler yapılıyor ki, yine raporda be
lirtildiği şekliyle, 1977 yılı sonu itibariyle süresiz ceza 
alan antrenör sayısı 49 idi. Bu yasa tsarısının Meclis
lerimizde devam ettiği, şu iki yıllık süremizin henüz 
dolmamış bulunduğu bir süre içerisinde sadece 12 ta
ne antrenör daha müebbeten ceza almışlardır. Şu hal
de, devamlı suç işlenen bir yer haline gelmiş at yarış
ları. Bunun gibi, daha 61 tane at sahibi, 27 tane de 
seyis cez;a almış bulunmaktadır. 

Biz disiplin cezalarını yalnız at yarışlarından mün
cer olarak bir affı doğurduğumuz zaman, spor camia
sı içerisinde sırtına mill'i atlet olarak formasını giy-
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miş olan birtakım boykot cezası almış veya süreli de 
olsa ceza almış bisikletçilerimiz var, basketbolcuları-
mız var, güreşçilerimiz var, futbolcularınız var, ho
caları var, antrenörleri var ve hatta ülkemizde pek 
çok memur var disiplin cezası almış; biz bunların ce
zalarını devam ettirip, bizatihi at yarışlarında yapılan 
hilelerden dolayı, yapılan düzensizliklerden dolayı 
bunları affedersek büyük bir hatanın içerisine girmiş 
bulunuruz. Sporda verilmiş bulunan ahenge bir nevi 
ayrıcalığı getirmiş oluruz. 

O nedenle 7 ne i maddenin hatalarının düzeltilerek 
yasalaştırılmasında, geçici maddenin de kaldırılmak 
suretiyle bu Yasanın Yüce Senatomuzca kabul edil
mesinde zorunluluk vardır. 

Beni dinlediniz, saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirayak. 
Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın, Başkan değerli üyeler; 

6132 sayılı Kanunun değiştirilmek istenen 7 nci 
maddesi dolayısıyla bu yasanın Türkiye'deki uygula-
me şekli ve bilhassa disiplin cezalarının affı konusun
daki görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Atçılık Türkiye'de, Türk Ulusunun tarihi ile yaşıt

tır. Bu nedenle atçılık ve at yarışlarının bugünkü uy
gulanmasının istenilen biçimde olmadığını kabul et
mekle beraber, iyi uygulanmıyor diye sadece bunun 
kötü tarafını almak ve at yarışlarını kumar şeklinde 
nitelemek doğru değildir. Kumar her yerde oynanır. 
Hapishanelerde de oynanır. Adam daire çevirir, af bu
yurun, iki tane bit koyar, kimin biti evvel çıkar, ki
min biti sonra çıkar, diye kumar oynar. 

Şu halde, bazı arkadaşlarımızın dediği gibi, at ya
rışlarını bir kumar şeklinde nitelemek doğru değildir. 
Kumar kökten kötüdür; ama siz at yarışlarını kuma
ra araç olmaktan kurtarmak istemiyorsunuz; «Efen
dim, bunda müşterek bahis ve emsali oyunlar oynanı
yor. Şu halde at yarışları kaldırılsın, bununla otorite
ler, iktidarlar meşgul olmasın.» demek abes olur. 

Esefle müşahede edilmektedir ki, 6132 sayılı Ka
nun, çok büyük gayelerle, olumlu gayelerle kabul edil
miş ve atçılığı Türkiye'de yasal biçimde ele almıştır. 
Gerçekten öteden beri atçılık Türkiye'de Devletin hi
mayesi altındadır. Ezcümle İmparatorluk devrinde 
Uzunyayla'da, Bursa'nın Yenişehir Ovasında, Adana' 
da Çukurova*da orduya, ordunun eli ile atlar yetişti
rilmiştir. 6132 sayılı Kanunu bu kadar geniş kapsamlı 
kabul etmesek bile, atçılığı ve at sporunu Türkiye'de 

nizami bir şekilde ele almak istemiştir; ama hayat şart
larıma değişmesi, ekonomik şartların ağırlaşması, atı 
ve atçılığı belli bir zümreye infaüsar ettirmiştir. Türki
ye'de atçılık artık ölmek üzeredir; zenginlerin, daha 
doğrusu maddi gücü ve olanağı çok kuvvetli olan kim
selerin elinde kalmıştır. 

Gönül isterdi ki, Tarım Bakanlığı (kısa adıyla Ta
rım Bakanlığı) atçılığı, Türk geleneğine uygun atçılığı 
geliştirmek için başka yasalar getirsin. Bunu böyle is
tiyordum; ama herhalde bu bir uyarı olacaktır, Tarım 
Bakanlığı Türkiye'de atçılığın yaygın bir biçimde ele 
alınması içinde tedbirler, belki yasal önlemler alacak
tır 

Değerli arkadaşlar; 
Hakikaten 7 nci maddenin değiştirilmesinde zaru

ret vardır. Çünkü, müşterek bahsin yasal bir tarafı 
vardır; fakat benden evvel Demirayak arkadaşımın da 
vukufla izah ettiği gibi, bu resmi işlem'in dışında köşe 
başlarında, kahvehanelerde, jokey kıraathanelerinde 
yasanın dışında büyük paralar, hatta hipodromlarda 
oynanan oyunların; ganyan, plase vesaire pek aklım 
ermiyor; onları kat kat aşacak biçimde büyük oyun
lar, büyük kumarlar oynanmaktadır. Bu, hem oyna
yanları zarara sokmakta, hem de büyük vergi kaçak
çılığı olmaktadır. 

Şimdi, «At yarışları hafiftir. Başka bir işimiz kal
madı da at yarışlarıyla mı meşgul olalım?» gibi bir 
mülahazaya kendimizi sokmak cidden gereksizdir. 
Bu da bir sorun, diğeri de bir sorun. Bu önümüze 
gelmiş bunu halledeceğiz. 

Bir başka konu da disiplin cezalarının affıdır. 
Şimdi Türkiye, hiç kimseyi suçlamadan arz et

mek işiyorum, affı büyük, bol olan bir ülkedir; sık 
sık affederiz. Affa konu olan suçların kökenlerine 
inmeyiz de, «Hele şu hapishaneleri bir boşaltalım 
da, şu sıkıntıdan kurtulalım» diye gerek politik mü
lahazalarla, gerekse işte maddi sıkıntılar dolayısıyla 
sık sık af çıkarırız. Evet, af büyük bir atıfet mesele-

Şu halde, hiç değilse mevcudu kurtarmak için 7 nci 
maddenin değiştirilmesinde zaruret vardır. Bu bakım -
ben, olumlu oy vermenizi istirham ediyorum. 

Bir noktayı da belirtmek istiyorum. 
Arkadaşlar; 
Sorunların büyüğü küçüğü olmaz. Sorun sorun

dur. Parlamentoda; gerek Millet Meclisinin, gerek Se
natomuzun önüne gelen her sorun bence en ağır so
rundur. Çünkü, bir toplumun şu büyük sorundur, bu 
büyük sorunudur diye sınıflamaya tabi tutarsak hiçbir 
iş göremeyiz. 
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sidir; arna sık sık da pak yararlı olduğuna kani de
ğilim. Allah kimseyi de affa konu olacak bir duru
ma düşürmesin. 

Yalnız disiplin cezalarının affı, burada birtakım 
yolsuzluk ve düzensizlik yapanlara bir nevi prim ve
riliyor gibidir. Eğer disiplin cezalarının affı isteni
yorsa, genel olarak Hükümet bir yasa getirsin, disip
lin cezalarını ayrı şekilde mütalaa edelim. Çünkü me
mur olarak, hizmetli olarak, görevli olarak birtakım 
disiplin cezaisi alan. kimseler vardır, yıllardan beri 
bu vatandaşlarımız kıvranmaktadır. 

Şimdi, biz bunları bir tarafa atıp, hakikaten bir 
ölçüde gayesinden sapmış gibi görünen at yarışların
da düzenbazlık yapan kimselere de ihsanda bulun
manın doğru olmadığına kaniyim. Bu nedenle, disip
lin cezasının dışında, bu gelen yasanın tümü itiba
rıyla olumlu olduğunu ve büyük bir ihtiyacı kısmen 
de olsa karşılayacağına kaniyim. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Karamulla-
oğlu. 

Efendim ikinci defa söz istemiş olan yalnız Ali 
Oğuz var. Bir başka sayın üye söz istiyorsa, ona gö
re müzakereleri tanzim etmek istiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Siz Sayın Ege isteyecek misiniz 
etendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — İsteyeceksiniz. 
Sayın Oğuz, buyurun «fendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Özür dileyerek arz etmek isterim; Sayın Ege, «Bir 
bardak suda fırtına kopardığımız havası içerisinde 
ve ucuz laf ettiğimiz» şeklinde beyanlarıyla beni in-

"citmese, huzurunuza gelmezdim. Çünkü, iki madde
lik bir kanun, herkes benimsediğine oy verecek ve 
neticeyi alacağız. Üzerinde fazla durup, zamanınızı 
israf etmem; ama... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir hususu tashih et
meme müsaade buyurun, bir saniye efendim. 

Sayın Ege'nin şahsınızı kastederek bir beyanda 
bulunduğu kanaatinde değildir Başkanlık Divanı. 
Çünkü, sizden evvel bir başka sayın üye arkadaşımız 
daha görüşlerini beyan etmişlerdi. Şahsınıza matuf 
bir isnatda bulunulduğu kanaatinde olsaydık, ona 
müsaade etmezdik. Kendileri de zaten zannetmiyorum 

ki, sizi kastederek harekette bulunmuş olsunlar. Bu
nu tavzih etmek istedim. 

Buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Atın tarihimizde ne kadar önemli bir yeri olduğu

nu hepiniz bilirsiniz, acizane biz de biliriz; mübarek 
bir hayvandır. Hatta kesilmesi, yenmesi caiz olması
na rağmen, izin verilmemiştir. Çünkü, muharebede 
çok hizmeti bulunmuş olması •bakımından, kestiril-
memişür, ulemamız kesilmesine müsaade etmemiş
tir. Halbuki, yenmesi caizdir. Buna rağmen, bu hay
van neslinin geliştirilmesi ve büyütülmesi için, Tarım 
Bakanlığımızın değerli çalışmaları da olmuştur ve bu 
devam etmektedir. 

Biz yarışlarına da karşı değiliz. At yarışı bir ec
dat sporudur, gönülden destekleriz; ama benim üze
rinde durduğum şey, sadece bu işin içindeki küçük 
esprisiydi; yani bugün at yarışları istikametinden çok 
saptırılmıştır. Tam bir kumar vasıtasıdır. Nitekim. 
Komisyonda bu hususu çok güzel bir şekilde dile ge
tiren Sadık Batum arkadaşım, bizzat müşahadelerini 
anlatarak; bunun ne büyük kumarlara vasıta, olduğu
nu uzun, uzun anlattı. Biz bunları ibretle dinledik. 

Uzun müddet Bakırköy ve Yenimahalle havalisin
deki hipodromlarda binlerce insanın milyonları aşan 
kumarları oynadığını, hanelerin yıkıldığını, evlerin 
perperişan olduğunu, ailelerin yoksulluklara düştüğü
nü de biliyoruz. 

Gelin muhterem arkadaşlarım, eğer bir şey iç-
kiyse, adına «Bira» deseniz de, içinde a'kol varsa iç
kidir. Eğer bir şey kumarsa, bu devlet eliyle propa
gandası yapılıyor olsa da, adına «Piyango» da dese
niz. «Toto» da deseniz, «Loto». da deseniz, «At ya
rışı» da deseniz, bu kumar şekline dönüşmüşse bu 
kumardır. 

Memleket evladını böyle küçücüklerden başla
tarak, büyüklerine heves ettirecek noktaya getirirsek, 
bunda memleketin hayrına hiç bir netice elde etme
yiz. Kaldı ki, biz kendi hükmümüzle de «Bu kumar 
değildir» de desek, inancımız, dinimiz kumarın ne 
olduğunu tarif etmiştir. Bir şans oyunudur, bir şey 
basıyorsunuz; ya kaybediyorsunuz, ya fazlasını alı
yorsunuz. Bu bal gibi kumardır. Bunun adına bir 
başka şey diyerek, bunu gayesinden saptırmak bize 
vo memleketimize hiç bir şey kazandırmaz sevgili 
arkadaşlarım. Kaldı ki, bunun yanında bir de ikinci 
madde getirdik. Onun üzerinde de arkadaşlarımız 
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hassasiyetle durdular. Niye umumi değil de hususi?.. 
E., bunun ds sebeplerini de söylediler. Demek ki, ar
tık bu, Tamm Bakanlığının ıslah edip, yetiştirip, ge
tirip orada koşturduğu atlar üzerinde kalmamış. Bun
lar büyük paralarla alınıp satılan hayvanların orada 
koşturularak, bir kumar ve bahis oyununa vasıta edil
diği de açıkça anlaşıldı. Onun için beni bağışlayın; 
adına ne dersek diyelim, getirdiğimiz kanun ve müza-
keıe ettiğimiz kanun bir kumar meselesidir. Kaldı 
ki, Sayın Bakan da bunun vergilendirilmesinin ge
reğini burada ortaya koydu. «Kumar oynansın, oy
nansın; ama dışarıya taşanı vergilendir emiyoruz, içe
riye alalım da içeride oynansın, vergilendirelim bari» 
dediler. 

Takdirlerinize arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Buyurun Sayın Başkan. 

GİDA TARIM VE HAYVANCİLİK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

Bu kanun tasarısını biz sevkstmiş değiliz. Biz önü
müzde bulduk bu tasarıyı. 

Efendim, sayın arkadaşım diyor ki, «Kumardır, 
değildir, kumardır, değildir...» Yani, şimdi önümüz
de iki madde var. Bu iki maddeden bi'inci madde 
biliyorsunuz, mevcut olan at yarışları oyunlarıyla il
gili bir düzen getiriyor ve bir vergi ziyamı önleyici 
yönü var maddenin. Şimdi bu maddeyi kabul etmez
seniz ne olacak?.. Oradaki düzensizlik devam edecek. 
O itibarla, yani arkadaşım öyle bir hava verdi ki, 
sanki biz, bizim Hükümet işbaşına gelir gelmez ku
marı teşvik eden. kumarı benimseyen bir kanun ta
sarısı veya teklifini müzakere ediyormuş havasını 
verdi... 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Hayır, katiyen. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANİ 
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Yani, meselenin 
bu kadar ilzam edilecek bir yönü yoktur. Çok değer
li Başkanvekili arkadaşım da ifade ettiler; konuyu 
incelemişler, komisyonda tartışmışlar. Bir defa ver
gi ziyaı önleniyor, bir disiplin getiriliyor at yarışları
na, 

İkinci olarak, efendim affedelim mi, affetmeye
lim mi konusu var. Af konusu hakikaten hassas bir 
konudur. Biz, bizden önceki Hükümetin ve daha ön
ceki Hükümetin getirmiş olduğu daha ziyade teknik 
bir konuyu, yani meselenin politik bir yönü de yok. 
Bir evvelki Hükümet getirmiş, ondan sonraki Hü
kümet aynen tasarıyı huzurlarınıza getirmiş. Meclis

ten geçmiş, şimdi Senatonun önünde. Bu Kanun Tek
lifini, bu Kanun Tasarısını kabul edersek işi biraz 
disipline almış olacağız ait yarışları konusunda; ka
bul etmezseniz bu düzensizlik devam edecek. Yani, 
bu konuda uzun boylu müzakerelere, uzun boylu ko
nuşmalara bilmiyorum lüzum var mı?... Ben mese
leyi sizin takdirinize bırakıyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakana bir soru sorabilir miyim acaba?.. 

BAŞKAN — Tabii efendim. 
Sayın Bakan, Sayın Kitaplı sual sormak istiyor

lar. 
Buyurun efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

aracılığınızla Sayın Bakana soruyorum ki, şayet biz 
maddeyi reddedersek müşterek bahis oynanmaya
cak mı poligonlarda?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Efendim, gayet 

tabii devam edecek, daha kötü şekliyle devam edecek, 
vergi ziyanı olacak ve birtakım kurumlar; Belediye
ler, Kızılay, Hava Kuvvetleri gibi kurumlarımız da 
zarara uğramaya devam edecek. Konu bu kadar ba
sit ve açıktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce

vaplanmıştır. 
Buyurun Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım, özür dileyerek bir şeyi ifade edeceğim. Ba
na bir arkadaşım dedi ki, «iBunca senedir politikanın 
içindesin amatörlükten kurtulamadın, profesyonel 
olamadın» Ben profesyonel olamayacağım, olma
dan gideceğim. 

Şimdi, ben Sayın Ali Oğuz"un şu son konuşması
nı. noktasına kadar kabul ediyorum. İkinci konuşma
sını tamamen kabul ediyorum, imzamı koyarım altı
na. Benim burada ifade etmek istediğim husus, bel
ki çizmeden yukarıya çıkıyorum, belki mevzuyu aşı
yorum. Şu mesele gelmeden önce burada çok mühim 
bir konu müzakere edildi. O Konu müzakere edilir
ken şu hassasiyeti gösterip, şu disiplini gösterip so
runa kadar birbirimizi dinlemek, ne diyor, ne de-

j msk istiyoruz diye 'birbirimizi anlamak istemedik; 
I ama benim görüşüme göre, şu elinizdeki tasarı içeri -
; sinde, yani derde deva olacak hiç bir şey olmadığı 
i halde büyük bir hassasiyetle meseleyi müzakere edi-
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yoruz. İşte beni birinci defa kürsüye sevk eden bu 
üzüntü oldu. Ne olur şu iki maddelik ve her zaman 
elimizin tersi ile her tarafını itebileceğimiz, her tara
fını düzeltebileceğimiz meıvzuya gösterdiğimiz has
sasiyet kadar büyük bir hassasiyet ve saygı karşısın
da birbirimizi şurada dinlemek imkânına sahip ol
saydık. Böyle olamıyoruz, bunu yapamıyoruz; bu 
üzüntü ile ben çıktım ve meselenin bu kadar büyü
tülerek konuşulmasına lüzum olmadığını ifade ettim. 
Yoksa ne kumarın müdafaasını, ne kumar oynanma
sına cevaz verilmesine taraftar olduğumu ifade et
medim. 

Fikrim bundan ibaretti. Dikkat ederseniz, ne mad
delerin kabulünü, ne reddini burada beyan etmedim. 
Yine üzerinde duruyorum. Katiyen ben bu oyunu 
da bilmem. Hiç bir oyun da bilmem aslında; faikat 
ben koşulara gittim, koşularda bulundum. At koşu
su seyrettim, hoşuma gitti. Açık bir hava, insan iyi 
bir dinleniyor. Yani, bunu reddeden bir konuşmayı 
kabullenemezdim. Onun için ifade ettim. Arkadaşım 
da, aynı şeyi ifade etti biraz önce burada Onun için 
aramızda ihtilaf yok; ama beni asıl sevk eden me
le daha önceki müzakereler dek i gürültüler ve 
birbirimizi anlamamak için yarış haline girmemizdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bge. 
Efendim tümü üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye var mı?.. Yok. 

Kanun tasarısının madidelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi çoğunlukla kabul edilmiş
ti:. 

Maddelere geçiyoruz : 

10 Temmuz 1953 Tariıh ve 6132 Sayılı At Yarış
ları Haıkkında Kanunun 7 nci Maddesin'in Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenme

sine 11 işık in Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 10.7.1953 tarih ve 6-1*32 sayılı At 
Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıda
ki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Bu Yasa hükümlerine aykırı olaraik 
hd' şekil ve surette ortak bahisler veya yarış piyan
gosu hazırlayıp düzenleyenler veya bunlara ait her 
türlü evrakı (matbaa, teksir, daktilo, fotokopi vesair 
suretlerde düzenleyenler ve düzeltenler) satanlar 
veya satın alanlar, dağıtanlar, sattıranlar veya dağıt-
tıranlar mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından 
zabıta marifetiyle men edilip, haklarında tutulan tu

tanakla birlikte Asliye Ceza Mahkemesine verilir. 
Oyunlara konu paraya görevlilerce geçici olaraik el 
konulur ve faillerin mahkûmiyeti ha'rnde mahkemece 
müsaderesine karar verilerek Hazineye gelir kaydo
lunur. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hak
kında üç aydan iki seneye kadar hapis ve 5 COO (Beş-
bin) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ve
rilir. 

Ya?a dışı oyun bir iş yerinde oynanmış veya oy-
natılmışsa, mahkeme bu iş yerinin bir aya kadar ka
patılmasına karar verir. 

Suç at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis 
g:bi yarış hizmetlileri ile işbirliği halinde işlenmiş ise, 
faillere verilecek ceza altı aydan az olamaz». 

BAŞKAN — Efendin, 1 nci madde üzerinde söz 
işeyen sayın üye?.. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Söz 
istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karamullaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ye

rimden arz edebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Rica ederim, 
buyurun efendim. 

M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — 
Efendim, bizim sistemimizde belli yasalar hariç, mah
kemeye sevk durumu savcılık eliyle olur. Kaba hat
ları ile söylüyorum, vaktinizi almak istemiyorum. 
Burda görüyorum ki, «Asliye Ceza Mahkemesine ve
rilir» diyor. Mahalli mülkiye am:'ri savcı oldu; bu 
olmaz. 

Bu maddenin bu şekilde tedvin edilmesi, reda'ktc 
edilmesi bizim hukuk sistemimize aykırıdır. Bu konu
da acaba Sayın Bakan ne söyleyecekler? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Amasya) Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, bu 
husus Komisyon görüşmelerinde' sayın üyeler tara
fından dile getirildi. Hatta orada, biraz sonra. (Bel
ki bazı akadaşlarımızın dikkatlerini çekmiştir) veri
lecek cezaların hapis olacağı değiştirilmiş olduğu hal
de, maddenin sonunda «Verilecek ceza altı aydan 
az olamaz» şeklinde bir tabir kullanıldığı görüldü. 
Biz bunun teknik bir noksanlık olduğunu Komıisyo-
muzda kabul ettik. Ancak, Asliye Ceza Mahkemesin
de görüldüğü için ve Asliye Ceza Mahkemesinde sade-
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ce hapis cezalan verildiği için ağır hapis cezalarının 
söz konusu olmayacağı ve maddenin başlangıcında 
da bu cezaların hapis cezası olduğu belirtilmiş olma
sı dolayısıyla bu mahzuru da, metnin bir an evvel 
kanunlaşması bakımından önemsiz addettik. Bilaha-
ıa yeni bir teklifle bu noksanlar düzeltilebilir kanaa
tine var dik. 

Şimdi arkadaşımızın hakikaten bahsetmiş olduğu hu
sus bir mahzurdur, onu da kabul ediyoruz. Ancak, 
aırnumıi prosedür içinde bunu -tatbik şeklini bu'ıaoağı ve 
Asliye Ceza Mahkemesine tabii ki, savcılar kanalıy
la gönderileceği kanaatin! biz taşıdığımız için aynen 
kabulünü faydalı bulduk. 

BAŞKAN — Yani, Komisyon bu şekilde genel 
hükümler muvacehesinde muamele yapılacağını ta
bii addediyor. Tabii, normal kanaldan gidecek... 

Evet efendim?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Amasya) — Mahzur
ların bir an önce giderilmesi ve mevcut keşmekeşin 
birtaıaf edilmesi için kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Soru cevaplan
dırılmış oldu. 

Sayın Batum siz söz mü istiyorsunuz? 
MEHMET SITKI SADIK BATUM (İstanbul) 

— Evet efendim; kısadır yerimden de arz edebilirim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET SITKI SADIK BATUM (İstanbul) 

— Efendim, buradaki kaymakamlığın işyerini ka
patma mevzuu, mahkemeye sevk yetkisi vermiyor. 
Metinler kaymakamlığa işyerini kapatma yetkisi ve
riyor. Yasalarda böyledir. Şayet yasalara uygun dü
şünecek olu:sa.k; kaymakamlığın bu tür kapatma 
yetkisi vardır. Mahkemeye sevk ile işyerini kapatma 
yetkisi arasında büyük fark vardır. 

Malumu âliniz bir savcı suç isnat, ettiği zaman; 
eğer varsa, suç isnat ediliyorsa, savcılardan yetki alı
nıp kaymakamlara verilen bu isnadın yasa metninde 
açıkça belirtilmiş olması lazımdır. Mahkemeye sevk 
kaymakamlığın yetkisinde değildir, bu sadece bir 
ihtiyati tedbir mahiyetindedir. Mahkemeye sevk, me
tinde de açıkça belirtilmiş olduğu gibi, tamamen sav
cılığa aittir. 

Burada bir hususu zabıtlara geçsin diye arz ede
ceğim. Kanunun yazılış şekli açık değildir. Arkadaş
larımızın bilhassa yazış tekniğinde temkinli olmaları, 
hassas davranmaları lazım gelir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Bu konuda Komisyonun söyleyeceği bir şey var 
mı?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, bi
raz evvel söylediklerimizi bir daha tekrar etmek is
temiyorum. 

Buyurun Sayın Arslan, konuşma mı, sual mi?.. 

CELAL ARSLAN (Samsun) — Asliye Ceza Mah
kemesinde hâkimin önüne dava iddianamesiyle ge
lir. îddianamesiz dava açılmaz. 

Burada kanun yazılırken hata olmuş. Bu görüşü 
benimseyemeyiz. Hâkimin önüne doğrudan doğruya 
mülki amirler tarafından bir dosya gönderildiği tak
dirde hâkim bunu kabul etmeyecek, iddianameye 
bağlanmasını isteyecek. Bir iddianemeye bağlanma
sı mecburiyeti olduğuna göre, bunu biz Komisyon
da tartıştık; mecburi bir haldir bir iddianameye bağ
lanması. Hafif para cezalarına ilişkin davalar direkt 
görülür, kararnamelerle bakılabilir; ama Asliye Ce
za Mahkemesinde bu yetki yoktur. Asliye Ceza Mah
kemesine mutlaka iddianameye bağlıdır. Bu nedenle 
ba sakatlık burada düzeltilmiş oluyor. Bu sebeple 
•zapta geçmesi ve doğru yol olarak bir iddianameye 
bağlanacağı için, eğer yanlış olarak oraya gitse da
hi hâkim tarafından geri çevrileceği ve iddianameye 
bağlanacağı kaydı olduğu için bu bir mahzur sayıl
mamalıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle Sayın Şebip Karamullaoğlu'nun izhar 

etmiş olduğu endişe kanun 'koyucunun gerekçesini 
zabıtlara geçirmesi suretiyle bir yönden de açıklığa 
kavuşmuştur. 

Teşekkür ederim. 
1 nci maddeyle ilgili başka söz isteyen sayın üye 

var mı?... Yök. 

Sayın üyeler: 
1 nci maddeyle ilgili bir önerge vardır,"sunuyo

rum. 

Cumhuriyet Senalosu Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan 6132 sayılı Yasanın 7 nai 

rnaddösıinıin değiştirilmesine dair Kanun tasarısının 
uyıguHaınıadıa haıtalar yapılabileceği nedeni ile 1 nci 
tmjadıd'enin. son fıkrasına ek yapılmasını saygıyla arz 
e der'm. 
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«Faillere verilecek ceza 6 aydan az'olamaz» cümp 
lesönin, «faullere verilecek; hapis cezası 6 aydan az ola
maz». 

Ayldın 
ISadettirt Demıinaya'k 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi dinliydiniz. 1 ndi maddeyle yeni sekile so

kulan 7 nci mjaddenim son fıkrasının son cümlesine, 
açıklık getirmek; istiyorlar Sayın 'Demıimyaikj. Oradaki 
«Faullere verilecek ceza..» yedime «Faillerle verilecek 
hapis eeZası..» şeklinde düzeltilmesini istiyorlar. 

Efendim, bu konuda önergenin lehlinde, aleyhinde 
söz isteyen?.. 

SADETTİN DBMİRAYAK (Aydın) — Çok kısa 
olarak yerlimden arz etmek istiyorum Sayım Balşkan 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISADETTİN DBMİRAYAK (Aydın) — Senato-

(rquizıuin 'bir tasdik mereti olmadığını her şeyden önce 
belirlemek istiyorum. 

Her ne kadarı bu Yasanın kanunlaişma süresi Ocak 
ayımda bitmek üzere ise de, Türk Ceza Kanununun 
11 nci mjajddesi varıdır. Bu 11 <nci madde de ülkemiz
deki işlenen suçlardan dolayı verilecek cezaların nevi-
İeni belirtilmiştir. Burada, hapis cezası, para cezasıyla 
(beralber kapatma cezası, siürgün cezası, kamu hizmet-
îermıderı, tmahr̂ mıiyett cezası, muayyen bir meslek ve 
sanatın tatili icrası cezası da vardır. 

ıŞimjdi, bu maddeyi olduğu gibi kabul ettiğimiz 
takdirde, son fıkrada Ibelirüiien, «6 aydan az olamaz» 
Tabiriyle verilecek cezanın, örneğin, İzmir'deki at ya
rışları oynanırken, Urla'dakii Şoförler Cemiyetinin 
(büluınldugu" dut ağacının dibinde oynayan, suç işleyen 
ibu slimsa^arın cezalandırılmasının yönünü, Urla Asli
ye Ceza Hâkimliğinle yeni g'tmliş bir ceza hâklimıittfn 
Yüpe Senatomuzun zabıtlarını tötkik olanağı yoktur. 
Suçsuz olarak; gelen bu evrakı, anınida ceza vermek 
dXHîutmaıyla karşı toarşıiya gelecektir. iBu haliyle kabul 
eltttliğilmiz, takdirde, bir, önceki fılkrada kapatma cefası 
vardır. Ondan önioeikjinde hapis ve para cezası vardır. 
Teaıeddüde mieydan bırakıimarnası yönüyle vermiş bu-
lumduğuım önteılgenin kafbulünde zorutnlulk Vardır; Türk 
Ceza Yasamızın l'l nci maddesinıin ışığı altında. 

Saygılarımı sunarım. 
(BAŞKAN — Teselkjkiür ederiz Sayın Demirayak. 
Önergenin aleyhinde?.. Buyurun Sayın Batum. 
(MEHMET SEFKI SADIK BATUM (İstanbul) — 

Efendim, bunu Komisyonumuzda da tartıştık. Evve
lâ, şu hususu belÜrtanek isterim;. Bu Kanunun önceltik-
$C çıteılmasımı iıstemjemüz, bunu bir nizama tabi tut-

I ımalkj ve birltakıim kişileri yasal olmayan kumara (Ta-
Ibiri mazur ıbuluyoruz) iştigal etmelerimi önlemek 
içindir. Şimdi, Ceza Kanunumuzda birtakım.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yasal, 
IMBHMET SITKI SADIK BATUM (Devamla) — 

Yasal olmayaibjir. 
I Ceza Kanunumuzda bu cezaların artırılmaları sa-
I dece Ceza Kanununun tayin ettiği maddelerde var. 

Hapis cezasıyla takdir ettiği maddelerde de var, ağır 
I cezayla takdir ettiği maddelerde de var. Ceza mefîhıu-

mu, cezaları (bir madde içinde tedvin ederken belirli 
j bir terminolojiyi ve silsitemi belirlemiştir. 

I O ibalkınıdan, ıbunun kullanılmamış oılmasıını 'bir. 
I teknlilk hata olarak kalbul 'etmedik. !(Bunu açıklıkla 
I beyan ederim) ve bunun (ivediliğinin (bulunduğunu da 
I beyan ederim; fakat bu sözle Komisyona gelen met-
I inin ve daha ıewel arkadaşlarımızın beyan ettiği mıefciın-
I flerıin bir kanun lisanıyla yazılmış olduğu anlamına 

igelmjez. Arkıadaşlarınıızın metinleri muhakkak kanun 
I Hİsanıyla yazmaları lazıım 'geldiğini tekrar edeyim An-
I cak, bu husus bir hata değildir, Çünlkfü, Ceza Kanunu 

da aynı metni kabul etmiştir. Çok yerlerde «Artırılır» 
I demiştir; «Ceza verilir» demiştir. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batum;, 
I Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, önergeyi dini'e-
I diniz. Leh ve aleyhinde konuktular. Kaltılıyor musunuz 
I efendim?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NEVZAT ŞENER '(Amasya) — Sayın arka-

I daşımızin teknik bakımdan ileri sürdüğü hatayı kalbul 
I ettiğimizi arz 'ederiz. Ancak, metnin 2 ndi fıkrasında 
I «Birimci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler hak,-
I kında üç aydan (ilki seneye kadar hapis ve 5 CjCjO( )(Beş-
I bin) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezaisi ve-
I riKr.» dllyor. 
I Son fıkrada, «Suç at sahibi, antrenör, jokey, jo-
I key yamağı, seyilş gibi yarış hizmetlileri ile işjbirliği 
I (hallinde işlenmiş ise, falilere verilecek ceza altı aydan 
I az olamaz.» diyor; yanli demek istediği, verilecek ha-
I pis cezasının; bu, giıbi ahvalde altı iaydan aşağı olama-
I yaoağını belirtiyor.: 
I BAŞKAN — «Tabanım çiziyor.» diyorsunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NBVZAT 'ŞENER (Devamla) — Evet efen-

I dim, bunu ıbeiirtiyor. Bilakis Komisyon toplanıtımüz-
I da Adalet Bakanlığının yetkili kişileriyle yaptığımız 
I kjonuşmlalarda da, Ibunun hiç bir mahzur teşkil etmıe-
I yeceğinli, mıaldde methinde cezanın hafiif olduğumun 
I 'belirtildiğini, bu sebeple..., 
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ıBAŞKAN — Evet, bu sebepte katılmıyorsunuz 
önergeye. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Devamla) — IDir mahzur 
teşkil etmediği (içıin önergeye katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor 
'mu?... 

ıGIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI '(Bursa Milletvekili) — Katılmı
yoruz eifieniâiim* 

IBAŞKAN — Sayın üyeler; önerge okundu, leh ve 
aleyhinde görüşüldü, Kotmiisyon ve Hükümet önerge
ye 'katılmıyor. Sayın Sadettin Demtirayak'ın değiştirge 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenleri.. Ka
bul etmeyenler.. 'Efendilin, önerge oy çokluğuyla 
kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, ikaibul edilen önergeyle yapılan 
değişikliğiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... İRinincıi maddenin getirdiği yedin
ci maddedeki değişiklik, kaibul ©dilen ömergenin öner
diği sekiliyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum-

Madde 2. — 10 . 7 . 1953 tarih ve 6132 sayılı At 
Yarışları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklammllştir. 

«Geçici Madde — 31 . 12 . 1978 tarihine 'kadar, 
6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Yasanın 4 neü 
maddesinde yazılı yarış usul ve yarış dürüstlüğüne 
aykırı harekette bulunanlar hakkında verulmjiş olup 
halen devam eden disiplin cezaları bü'tün neticeleriy
le aff&dilmiştir. 

ıBAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Sayın KaraimuMaoğlu, Sayın Toker. 

(Buyurun Sayın Karamullaoğlu. 

M. ŞE3ÎP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa
yın .Başkan, değerli arkadaşlar; 

Biraz evvel Yasa tasarısının tümü üzerinde de 
konuşurken arz ettim, bu disiplin cezalaranın affı 
maddesi tamamıyle bir ayrıcalık yaratıyor. Bu ne
denle 'bu maddenin 'reddedilmesi gerekir. 

Kaldı ki, biraz <ewel 'kabul edilen bir değiştirge 
önergesiyle de, bu Yasanın, olduğu gibi Senatodan 
çıkması mürnlkün değildir. Eğer bütün disiplin ceza
ları affedüıecekse, tüm memurları ve diğer görevlileri!, 
işçileri ilgilendiren geniş kapsamlı, disiplin cezala
rının affıyla alâkalı 'bir yasa tefeli fi yahut ta tasarısı 
getirilmelidir. 

İstirhamım; 'bu mjaddenün aleyhinde oyunuzu kul-
lammaruzdır. 

(Saygılar sunanım. 
ıBAŞKAN — Teşekikjür ederiz Sayın KaramuUa

oğlu. 

iBuyurpn Sayın Toker. 

METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Söz adan değerli arkadaşlarımız, Kanun tasarısı-
nmn ive ıraaddeleıMn maihüyetti hakkında bizleri fcâîfîi 
derece aydınlattılar, kerndi'lerıine teşekkür ederüz, me
sele anlaşıldı., 

Benim burada söylemek işediğim şu önümüzde, 
elimizde, Senatonun sebebi hikmetini vurgulayacak ti
plik bir tasan var. !Bu tasarı okunduğu zaman görülü
yor ki, tasarının amacı ile Milleft Meclisinde bunla 
tmıonlte edÜtaıSş olan geçici madde birbirinden tarna-
miyle ayrıdır. Eğer? Senato olmasa, işte bu tüp kanun
lar, tasarılar kanunlaşacak, geçecektir. O Ibakamdan, 
arkadaşlarınızın (söylediği esas sebeplenin dışında, 
Senatonun 'hu nevi monte edilmiş bir teklifle getiril
miş* haltta, yanlışlığı 'bile bile getirilmiş tasarıların 
(burada kanunlaşjtırıilmayacağını belirtmek amacıyla 
bu 2 neti madden'in reddini istirham ediyoruz. Bu hu
susta bir; de önerge verdik. 

Teşekkür ederiz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toker. 
Efendim, 2 ncd madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye var mı?.. Yok. 

iBu konuda verilmiş dört adet önerge vardır, sunu
yoruz efendim,' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüsjülm'ekte ıbulunan 6132 sayılı At Yarışları 
Hakkındaki Kanuna 'bir [geçici madde eklıenmesine iliş
kin Kanun tasarısında mevcut geçici maddenin, tüm 
spor dallarında verıilrrıfiş bulunan disiplin cezalarında 
ayrıcalık yaratacağı düşüncesiyle kaldırılmasını, say
gı 'ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Saddettln Demiirayaik 

Yüksek Başkanlığa 

Gönüşüilimiekte olan Yasa tasarısının 2 nci maddesi
nin tasan mötnMden çıkarılanlasın! saygıyla arz ede
rim.: 

Kars 
Sırrı Atalay 
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Başlkanhğa 

Göjriüsülmiekjfce olan 946 sıra sayılı Kanun fcasarısı-
jım 2 nci maddesinin metinden çıkarılmasım ondan 
sonraki madde numaralarının buna göre değiştiril
mesi nü arz ederim. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

Sayın (Başkanlığa, 
GÖrüşüllmielkite oilan 946 sıra sayılı Kanun tasarısı

nın 2 ınıdi maddesi, tasarının ruh ve amacına aykırı ol
duğundan reddini arz; ve teklif ederiz;. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Currthurbaşkanınca S. Ü. 
'Hüilımıi (Fırat Fahri Çöker 

Cumlhuırbaışjkanınca S. Ü. Cumjhurrbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Irmak Metin Tökler 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, yazılış üslupları gayet 
<flaibffi ayrı olmakla beraıber, aynı gayeye matuf dört 
önerge vardır. Bir önerge olanak, muameleye fcoyuyo-
fU25. Bu önergenin; yanii 2 nci maddenin tasarıdan çı-< 
(kWılmıasıyla Siğili önergemin leh ve aleyhinde söz ve
receğim efendim. Lehlinde söz almak isteyen?.. Yok. 
Aleyhinde söz almak İsteyen?., Yok. 

tSayın Komisyon?. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ NEVZAT ŞENER (Amasya) — Katılmıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz efendim?.. 
Hükümet?.. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri I 
Öner in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki YSE" 
ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araştırması is
teyen Önergesi. (10/66) 

^BAŞKAN — Gündemlin, Tüzük gereğince bir de^ 
fa görüşüleceği üslere tahsis etmiş olduğu kısanıma ya
ni, araştırma önerge ve raporlarına geçiyoruz. 

Sayın Hayri Öner?.. Yoklar. 
3. — 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) 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
CEMAL KÜLAHLI {Bursa Milletvekili) — Takdir
lerimize bırakıyorum^ 

BAŞKAN — Hükümet, Yüce Senatonun takdirle
rine bırakıyor* 

Sayın Komisyon katılmıyor. Efendim, önergeyi; 
yani 2 nci maddemin tasarıdan çıkanlmıası hakkında 
verjletn dört önergeyi bir önerge kabul ederek, aynı 
mealde olduğu için oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler., Kalbul etmeyenler.. Oy çokluğu ile önerge 
kalbul edilmiş, 2 nci madde tasarıdan çıkarılmıştır. 
©undan, düğer maddeler, bu maddenlin tasarıdan çıka
rılışına göre numara, alarak, tanzim edilecektir. 

(«(Madde 2, — Bu Yasa yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.»* 

BAŞKAN — Maddenin leh ve aleyhinde söz iste
yen sayın üye?.. Yök. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler? Kabul edilmiiştir. 

(«Madde 3. — Bu Yas-a hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.» 

'BAŞKAN — 3 ncü maddenin leh ve 'aleyhinde söz 
ifeteyen sayın üye?. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünün leh ve aleyhinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok Tasarının tümünü oylarınıza sunuyor 
rum. Kalbul edenler.. Kabul ermeyenler Tasarı, Cum
huriyet Senatosunun 1 nci maddenin yedinci fıkra-
ısındaki! derpiş ettiği değişiklik ve 2 ncü maddemin ta
sarıdan çıkarılması suretiyle kabul edilmi'ştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi, (10/71) 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Öner'in Günde
min 2 nci, 3 ncü, ve 4 ncü sıralarındaki önergeleri de, 
Sayın Öner olmadıkları için muameleye tabi 'tutul
muyor. 

UI. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN 

2. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntıla
rıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa
yısı : 813) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Mehmet 
Şükran Özkaya?... Yoklar. Sözcülerinin esasen üye
lik sıfatlan kalmamıştır. 

Sayın Özkaya olmadığı için Raporun görüşülme
dim erteliyoruz. 

3. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S .Sayısı : 814) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sarıibra-
himoğlu?... Hazır, 

Efendim, Rapor daha evvel dağıtılmıştı, Komi s 
yon acaba yenliden okunmasını arzu eder rm?.. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MÂL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — Ben kısaca 
özetlemek isterim, lütfederseniz?.. 

BAŞKAN — Hayır size söz vereceğim. 
Okunmasını arzu eder misiniz?.. 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE

MÂL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Talepleri yok efendim. Rapor daha 
evvel dağıtıldığı için okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiişlir. 

Rapor üzerinde görüşme açıyorum ve Komisyon 
Başkam Sayın Sarıibrahimoğlu söz istediler, özetleye
cekler; söz veriyorum efendim. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Şu geç saatlerde vaktinizi almazdım; ama konu 
gerçekten son derece önemli ve Türkiye'nin kanser-
leşmiş bir derdi. Traktör satışları, traktör ithali, trak
tör imali Türkiye'de maalesef büyük bir başıboşluk 
'içinde. Bir yasal nizama gereği gibi bağlanamamış
tır ve bugüne kadar da böyle devam edegelmİşit'ir. 

Çeşitli devirler ve hükümler gelmiş geçmiş; ama, 
traktör ve genellikle zirai alet ve vasıtalar son derece 
büyük bir başıboşluk içinde bugüne kadar büyük is-

(1) 814 S. Sayılı Basmayazı tutanağının sonuna 
eklidir. 

İŞLER (Devam) 

i tlsmar konusu, kâr konusu olagelmiştir ve bu yüz
den de Türkiye ziraatı ve dolayısıyla ziraate dayanan 
ekonomisi sağlığa kavuşamamıştır. 

Bendemiz bir kısım arkadaşlarla beraber, 1963'te, 
I 1965'te, 1966'da ziraî alet, vasıta, gübre ve ilaçların 

ithal, istihsal ve satışı için kanun teklifinde bulunmuş 
I ve komisyonlarca da kabul edilerek Meclise de önce-
I İlkle ivedilikle görüşülmesine karar verildiği halde, 
I maalesef zamanın hükümetleri tarafından gündemiin. 
I ük maddelerine alındığı bir sırada engellenmiştir ki, 

vebal o hükümetlerin omuzuındadır. Hükümetler, bü-
I yük vebale girmişlerdir, Türk Ekonomisini ve Türk 

tarımım bugünkü hale getirmiştir. Meclisler demiyo
rum, çünkü Millet Meclisi iktlidanyla muhalefetiyle 
Başkanlık Divanım<n re'sen öncelik ve ivedilik isterne-

I si suretiyle öncelik ve ivediliği kabul etmiştir, Kar
ma Komisyonunun kabulü şekliyle; ama hükümetler 
önlemiştir. Çünkü, o kadar büyük baskı grupları 
vardır ki, o kadar tatlı kârlar vardır ki, bu trafotör ve 
sair zirai alet vasıta, gübre, ilaç satışlarında, hükü
metler bunun karşısında dayan amamaktadır. Çünkü 

I milyarlar bahis konusudur. 

I Maalesef, bugüne kadar tenekeden otomobiller 
J yapılıp, milletin can ve mal güvenliği tehlikeye dü

şürülme pahasına üç - dört tane otomobil fabrikası 
I kurulduğu halde, ciddi bir traktör fabrikası da ku-
I ruiamamış'tır. Brezilya, Arjantin, genellikle Cenubi 

Amerika tipi montajcılık, 'traktör sanayiinde ve satı
şında devam etmiştir. 

Bunu uzun yıllardan beri tetkik eden bir arkada
şınız olarak ifade ediyorum; (Resmi kayıtları da 

I belli) monte edilerek gelen traktör, burada montaj 
yoluyla üretilen traktörden çoğu zaman çok daha 

I ucuz olmuştur. Maalesef hükümetler buna ciddi ted-
I bir almamışlar, kontrolünü dahi yapamamışlar, ba-
I kanlıklar arasında dahi bu hususta ihtilaflar çıkmış

tır. Örneğin raporumuzda da ittifakla muhalif - mu
vafık yazdığımız üzere, Sanayi Bakanlığının fiyat tes
piti yetkisi yasal olarak bulunduğu halde, Maliye 
Bakanlığı 1973'te bir tebliğ neşretmek suretiyle ken
disinin bunu yapacağını iddia etmiş, büyük karışık
lıklara, suiistimallere sebep olmuştur ve bugün de 
bu başıboşluk devam etmektedir. Maalesef dağıtımda, 
ithalde, yedek parça temininde yüz kızartıcı suiisti
maller mevcuttur ve Komisyonumuz çeşitli bakanlık
lardan ve müesseselerden aldıkları resmi bilgilerde 

j bunların teyit "edildiğini görmenin ıstırabını çekmiştir. 
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Açık açık da resamil yazılarda bu suiistimaller, yol
suzluklar vurgulanmış ve bildirîjlmişjrir Komisyonu
muza. 

Bu itibarla hükümetten, Yüce Heyetimizden mut
lak şekilde traktör, zirai alet ve vasıtalar, zirai gübre 
ve ilaçların, dış alım, dağıltim, satış, yedek parça te
mini gibi hususlarının yasal bâr esasa bağlanmasını ve 
Tüık köylüsünün, Türk emekçisinin artık emeğinin 
sömürülmesinin önlenimesinii ve dolayısıyla da Türk 
elkarwsmisMo sağlığa kavuşmasının teminini İs*irham 
etmekteyim. 

Komisyon adına hepinize saygılar sunar, raporu
muzun kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür etleriz Sayın Sarübrahiirn-
oğlu. 

Buyurun Sayın Karamublaoğlu. 
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; 

Bugün birkaç defa huzurunuzu işgal eetiğiim için 
özür dilerim. Fakatt, hayli zarnıaridan beri muhterem 
Kurutumuzda böyle olumlu konuşmalar ve görüşme 
lerin hasretini duyduğumuz için hakikaten faydalı ko
nulara dokunulmaktadır. 

Değerli üyeler; 
Konumuza geçmeden evvel, bilhassa Başkanlığa 

arz etmek istiyorum; bu gibi raporlar güncelliğini, 
aktüalitesini kaybettikten bir sene, bir buçuk sene 
sonra müzakere konusu yapılıyor. Bu tabirimi mazur 
görünüz, yasak savar gibi bir durum. Bereket versin 
traktör satışı ve alımı her zaman güncelliğini koru
duğu için, bu söylediğim noktayı, traktör raporuna 
'hasretmiyorum. Başkanlık Divanından İçtüzükle mi 
alakalı, başka uygulamalarla mı alâkalı; bilhassa araş
tırma önergeleri, sözlü sorular ve bu araştırma öner
gelerini takip eden komisyonların raporlarının süratle 
elden getirilmesi ve bir neticeye bağlanmasında zaru
ret vardır. Her gün demeyim de, her toplantıda sayfa 
sayfa, ceste ceste bu raporlar madde madde yazılmak
ta, temcit pilavı gibi gelip gitmektedir. Bu Senatomu
zun çalışma ciddiyetini bazı yerlerde zedelemekte, sars-
malktadır. Konuyu Başkanlık Divanının takdirine arz 
ederim. 

Değerli arkadaşlar; 
Türküye bugün bir traktör mezarlığı içindedir, trak-

ıtıör mezarlığı giibidir. Traktör alım - satımımda çevri-
iea (çok özür dilerim) dalavereler, vurgunculukların 
haddi hesabı yoktur. Hiçbir iktidarı, hiçbir partiyi 
(suçlamak isitemıiyorum, bu konuda da şimdiye ka'dar 
aiddi tedbirler de alınmamıştır. Benden evvel Saym 

Sarıibrahimoğlünun da işaret buyurduğu gibi, bunda 
çok büyük baskılar var her halde. Ne sıraya riayet 
edilir, ne alıma riayet edilir. Traktör alınır bir ay, 
iki ayı üç ay, dört ay, beş ay, altı ay sonıra faturası 
gelir. Satıcı istediği gibi hareket eder. Bunun ne ciddi 
bir konltrolü var, ne de bir ayarlaması var. Traktör 
alımı Türkiye'de kangren olmuştur, bir ıstırap kaynağı
dır. Tesadüfi bugün Bursa'dan dönmüştüm; Bursa -
Yenişehir'de bir konuşmada, birkaç traktör alıcısı cid
den ııstıralbını dile getirdi. 1,5 - 2 senedir para yatırmış
lar. «Parayı ver» dedikleri halde parayı vermiyorlar, 
malum, «Hırsız» hikâyesi, «Traktörü ver» diyorlar, 
traktörü vermiyorlar... Şu halde, nüfusunun % 65'i ta
rımla meşgul olan ülkemizde bu traktör işinin bir ne
ticeye bağlanması laziimdır. Geç kalmış bir rapor ol
makla beraber, birtakım ciddi meseleleri dile getiren 
bu raporu hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir nokta daha var; Tarım Bakanlığının bazı yer

lerde, rot ayarı, düzen ayarı balans ayarı gibi tamir
haneleri var. Bunların yaygınlaştırılması ve bilhassa 
çiftçinin traktörlerinin bakımının bu yerlerde sağlan
ması lâzımdır. Yanılmıyorsam Tartm Bakanlığının Ye
nimahalle'de döner sermayeyle ilgili böyle bir tamir
hanesi var. Bunu yaygınlaştırmak lazımdır. Eline bir 
keser bir kerpeten alan, bir de levha yazan oto tamir
cisi, traktör tamircisi diye vatandaşı soymaktadır. Bir 
beriberin, bir terzinin dahi imtihanla iş gördüğü bir 
ülkede, bu tamircilik de başıboş kalmıştır. Yıllardan 
beri Milli Eğitim Bakanlığı bazı kurslar açar; demirci 
kursu, marangoz kursu gibi.. Artık bu marangoz ve de
mirci kurslarının daha da modern bir selde gearilip, 
hiç olmazsa belli bölgelerde traktör, motor tamir kurs
larının açılması ve bunun yaygınlaştırılmasında yarar 
vardır. Bugün hakikaten traktör bir ıstırap kaynağı
dır. 

Sonra, maalesef araya siyasi baskılan da girmekte, 
traktörler şehirlerarası nakliyecilikte kullanılmaktadır, 
otomobil gibi kullanımaktadtr; düğünde, bayramda, 
seyranda kullanılmaktadır. Bu milli servetin ziyaıdır, 
bu ona emek veren, onu alıriteriyle alan çiftçi için 
de iyi değildir. Bunun kontrolü yapılmalıdır. Bu trak
törlerin dediğim gibi, imalinden, dağıtılmandan, kulla
nılmasından, tamirimden, yedök parçasına kadar bir 
disipline edilmesinde zaruret vardır. 

Yedek parça işi bir felaket. İktidarlar niçin buna 
göz yumuyor bilmiyorum. Binlerce oy potansiyeli olan 
bu traktör sahiplerini bir kenara itiyoruz, özür dile-
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rim, birkaç kapkaççı adamı himaye edercesine bu ye
dek parça alım - satımını da bir nizama koymuyoruz. 

İnşallah Sayın SarıibraMmoğlu'nun bu araştırma 
önergesi üzerine hazırlanan rapor hükümetleri, ikti
darı inltıbaa getirir, uyarır ve bu soygun düzenine bir 
son verilir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın KaramuHa-

oğlu. 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Irmak. 

Sayın üyeler; 
Bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sayın 

Kararnullaoğlu konuşmalarının başında, araştırma 
önergeleri ve sorularla ilgili Başkanlık Divânını ikaz 
ettiler; ikazlarına şükranlarımı sunarım evvela. Bila-
hara şunu arz etmek isterim ki, her hükümet teşekkül 
öMiğinde Başkanlık Divanı, özellikle hükümet başkanla
rımdan sorulara önem vermelerini, araştırma önergeleri
nin görüşülmesinde hükümetin bir temsilcisinin hazır 
bulundurulmasını özelikle isttürham etmektedir, rica et
mektedir. Bu, muhtelif dönemlerde, bendenizin Başkan
lık Divanında bulunduğum sürelerde tatbik edilmiştir. 
İcra gücünü, yasama gücünün zorla buraya getirmesi 
söz konusu değildir; hatta iş Başkanlık Divanınca o 
kadar dikkatle ele alınmıştır ki, defaatle Başkanlığa 
yazılan tezkereler Yüce Senatoya burada bilgi olarak 
sunulmuştur. Bunların da müessir netlice vermediği 
görüldüğünde, Başkanlık Divanında mesele tezekkür 
edilmiş ve araştırma önergelerinde balkanların bulun-
-maması halinde dahi bu önergelerin ve raporların mü
zakeresi de Divan teklifi olarak gelmiş ve Yüce Ge
nel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Bundan sonra 
da yetkilerimizin içerisinde bulunan hususlarda dik
katli davranacağımızı arz ederim efendim. 

Buyurun Sayın Irmak. 
SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Mem

leket yararları için içi yanan tipik bir Parlamen'ter 
olan Sarıibrahimoğlu'nun gerek komisyondaki çalış
maları, gerek burada verdiği ve belli ki, zaman kıtlığı 
dolayısıyla birçoğunu içine attığı derdi izah ediş 
şekli son derece önemlidir. 

Ne çare ki, işte mevcudumuz belli ve Muhterem 
Başkanımızın haklı olarak işaret ettiği gibi Hükümet 
erkânımız da, eskiler ve yeniler de Parlamento mesai
sine mecbur oldukları saygıyı ihmal etmektedirler. 
Büyük mesele; bundan daha büyük meselemiz nadir
dir bizim. 
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Arkadaşlar; 
Biz sanayileşmeye uğraşıyoruz; fakat ne olursa ol

sun, memleketin istikbali şu büyük topraklarımızı ki, 
en büyük hammaddemiz toprağımızdır. Şunun vere
ceği gıda maddeleridir birinci derecede. Petrol, met-
rol deyip duruyoruz, 1 milyon ton fazla buğday çı
karın işte size petrol. Her bir koyunumuza, (30 mil
yon koyunumuz olduğu söylenir) yemlenip 2 kilo al-
dırabilsek, işte size petrol parası; fakalt hiçbir zaman 
sistemli olarak bunlar ele alınmamaktadır ve Devlet, 
hükümet, Parlamento işbirliği çok aksamaktadır. Hü
zünle bunu müşahede ediyoruz. 

Efendim, evvela hatayı düzeltmeye nereden baş
layacağız?.. Arkadaşlarımız haklı olarak dediler ki, 
«Memleket traktör mezarlığı.» Evet her türlü makine 
nazarlığı, makine maşatlığı olmuştur memleket. Çün
kü, arkadaşlar, iktisadi meselelere ancak akılla ve ik
tisat kanunlarıyla çare bulunur; fakat biz nedense son 
30 senedir iktisat meselelerimize hep parti ve ideoloji 
açısından bakmaya alışıyoruz. 

Tipik bir misal: Bir rejimimiz gelmiş, vakitliyle bir 
kanun çıkarmış; her nevi makine sanayiini ancak 
Devlet kurar. Bendeniz hasbel kader mesuliyet taşıdı
ğım bir sürede bunu götirîtim. Bu nasıl çıkabilir? 
Koca Atatürk'ün karma ekonomi dediği bir meımle-
kette bu Devlet inhisarcılığı kabil olmamak lazım ge
lir. 

Sonra başka bir rejiim geliyor, o da tamamıyla Dev
leti ekarte edip, tamamıyla her şeyi özel teşebbüsün 
eline verecek şekilde bütün mevzuatımızda ve tatbika
tımızda radikal değişiklikler yapmaktadır. Nihayet 
bunların hepsi bizi milli servetin heba olmasına götür
mektedir. Son derece fakirleşmiş ve hızla nüfusu ar
tan bir memleketiz. Döviz için ne haysiyet kırıcı mua-
meselelere maruz kaldığımız meydanda; ama tabii ser
vetlerimizi de bir türlü işletemiyoruz ve teşhis de 
koyamıyoruz. Teşhis bence sabittir. Ekonomik mese
lelerimize, ekonomik milli menfaatler açısından ancak 
bakmayı öğrenmeliyiz. İdeolojinin burada yeri olma
mak lazım gelir. 

Yıllarca evvel, Ziraat Bakanlığında bana takaddüm 
etimiş olan memleketin çok güzide evlâdı Şevket Ra-
şit Hatipoğlu, (Bence en büyük gelmiş geçmiş Ziraat 
Bâkanımızdır.) bir Zirai Donatım Kurumu kurdu. Bu
nun o tarihte güzel bir kanunu yapıldı; fakat görüyor 
ruz ki, o Kurum zamanla gelişeceği yerde bir dumura 
uğramış bir inltibadayım. Çünkü, kendisine verilen.di
rektifler her an değişmekte, gelip geçen hükümetlerin 
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direktifleriyle ve o günden bugüne Zirai Donatım 
Kurumu gayet güzel çıkmış olan kanununum kendisine 
yüklediği mükellefiyetleri yapamamaktadır. Bir kere 
bu nokta vardır. 

İkincisi, traktör dağıtımında da akli bir yoldan 
gittiğimiz inftibaında değilim. Köylümüz, hepimizin 
'sevdiği, canımız ciğerimiz; ama bazı huyları var bu
nun da, tabii biliyoruz. Aldığı zirai akitleri çok defa 
ziirai maksatların dışında da kullanmaktadır. Düğün 
yapıyor, bütün yollarda görüyoruz; kafileler getiriliyor 
ve ağır olan bir traktörün benzin ziyaı, elbette her
hangi bir mötorurfkinden, çok daha fazla olmaktadır. 

Yani, bunu da rasyonelleştirmemişiz. Acaba koo
peratifleri daha fazla teşvik edip, toprak genlişliği öl
çüsünde bir traktör tevziine gidilemez mi?.. Bütün 
bunları ele artmak, mutlaka zaruridir. Ne çare ki, Mec
lisimizin çok tenha bir zamanına geldi. Gönlüm isti
yordu ki, en hareretli bir şekilde bunu bugün müna- -
kaşa edelim ve olumlu, elle tutulur, gözle görülür ne
ticelere varalım; ama herşeyden evvel Başbakan, hatta 
Başbakanın bütün yardımcılarıyla beraber Ziraat Baka
nının şurada hazır olmasını ister'dik. Bilmliyorum, Sayın 
Başkanımızın da, şu andaki Başkanlık eden MuMereım 
Arkadaşımızın bu noktadaki hassasiyetini ve ha'tta ıs
tırap çekmekte olduğunu da çok yakından bilmekte
yim; fakat bir çare bulmalıyım, bu Parlamento kar
şısında bir muhatap görmeye alışmalıdır. Bunu bu
günkü Hükümet için söylemiyorum, bütün geçmiş, 
belki kendi zamanımın hükümeti için de söylemiş olu
yorum. Bunlara kesin bir karar almakta da niçin ge-
diikiyoruz?.. içtüzükte mani bir hüküm varsa, bunu 
düzeltmek de bizim yetkimizdedir zannediyorum ve 
bir hükümet unsurunun Millet Meclislinde ve Senatoda 
teveccüh edecek suallere cevap vermesi kadar önemli 
başka bir vazife olabileceğini de ben kabul edemiyo
rum, geçmiş olan idari tecrübelerime göre. 

Vakıa, hasbel kader geldiğim vazifede, hatırlıyo
rum arkadaşlarıma ilk söz, bir tek şey, «Senatoda ve 
Millet Meclisinde sahanızla ilgili sual talkrirleri, ka
nunlar oduğu zaman, ben çağırsam gelmeyeceksiniz. 
Rica ediyorum, oraya. Kalem Mahsusa rahait söyle
yebilirsiniz. Bakan size gelemez, çünkü Millet Mecli-
sirtdedir veya Senatodadır» Zannediyorum ki, bu ne
viden radikal kararlar almak lazım gelir. O zaman 
ancak bir Farlarnerito - Hükümet işbirliğine gidebiliriz, 
kopukluktan kurtarıiabiliriiz. 

Her halde değerli arkadaşımızın, görünüyor ki, 
ümitsiiz ola ola da gayet müspet bir çalışmayla getir
diği bu kararların, Hükümete iletildiğinde ciddiyetle ele 
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alınacağını ve bu istikamette yeni mevzuat getirilece
ğini ümit etmek Ltiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Irmak. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Muhterem Başkan, sayın 

arkadaşlarım; 

Traktör mevzuu gibi çok mühim ve memleketi
miz için hayati bir mevzuu boş sıralara konuşacağız. 
Bu çok hazin bir şey. Aslında bilmiyorum, benim bir 
dalgınlığıma mı geldi, benim elime de bu rapor geç
medi. Dağıtıldığı hususunda muhterem Başkanlık 
işaret etti; fakat o teksir benim elime geçmedi, bir 
zühul olabilir, bilmiyorum; yahut da kutularımıza 
atılmadı; 

Bir teklif, bilmiyorum arkadaşlar kabul ederler 
mi?.. Bu kadar ciddi ve hayati bir mevzuu, saat 18'i 
25 geçiyor, böyle bir sıkışık zamana getirip de «Mü
zakeresi yapıldı, oldu bitti» noktasında bırakmaya be
nim gönlüm razı olmuyor. Eğer tasvip ederseniz, ar
kadaşlar şu teksir ettikleri, bu göz nuru, emek mah
sulü raporu bir kere okuyalım. Yok, kabul etmezse
niz görüşlerimi acizane huzurlarınıza arz etmek isterim, 
bende düşüncelerimi söyleyeceğim, görüşümüzü söyle
yeceğim ; ama eğer tasvip ederseniz kutularımıza tekrar 
teksir edilip atılsın ve bunu muayyen bir zaman içe
risinde tetkik fırsatı verilerek yeniden değerlendire
lim. 

Traktör mevzuu memleket için hayati bir mevzu
dur, köylümüzün çok ehemmiyet verdiği bir mevzu
dur. Bugün Avrupa'nın işçisi bir traktör fabrikasında 
6 saatte bir traktörü üretiyor, onun için hayatî bir 
mevzu değil; ama benim köylüm bir traktör alabil
mek için 6 sene terliyor. 6 senelik gayretinin netice-
siyîe bir traktör alamıyor. Bunu evvelemirde Muhte
rem Başkanlığın nazarı dikkatine arz ederim. Madem 
bu kadar emek verilmiş, teksir edip yine dolaylarımı
za konulsun, bir tetkik edelim, arkadaşlarımızın da 
hazır bulunduğu bir toplantıda bunu müzakere ede
lim. Bu 10 kişiyle yapılacak bir müzakerede «Bu iş 
bitti, başka yapılacak mesele de, iş de kalmadı» de
yip bîr kenara koyacaksak, yazık olacak Muhterem 
Başkam 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bir hususu tespit etmek zorundayız. Başkanlık Di

vanları sık sık sayın üyeler tarafından itham altında 
bırakılmaktadır. Bu araştırma önergesinin de olup 
bittiye getirildiği ve boş sıralara sayın üyelerin konuş
tukları yine ifade edildi. 
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Sayın üyeler; | 
Biz, birleşimi açarız. Usule göre öncelik ve ivedi- j 

likle görüşülmesi talep edilen hususları oylarınıza su- I 
narız; siz oylarınızla kabul edersiniz, onları görüşü- I 
rüz. Sıra buraya geldiği zaman, araştırma önergeleri- I 
ne geldiği zaman, Yüce Senatonun sayın üyelerinin I 
Senato salonunu terk etmiş olmalarının vebalinin ne1 

dereceye kadar Divana yüklenebileceğini ben uzun I 
senelerden beri düşünmekteyim, uzun senelerden beri I 
bu görevi yapan bir arkadaşınız olarak. I 

Muhterem arkadaşlar; I 
Bulunduğumuz yerin idrakindeysek memleketimi- I 

zin, meselelerimizi biliyorsak,, Vicdani mesuliyetleri I 
kendimiz düşünüp, bu işte kendimiz karar vermek I 
mecburiyetindeyiz. Onun için çok istirham ediyorum; I 
sayın arkadaşlarımızın bize bir usul önerileri varsa I 
lütfedip onu bize bild rsinler, bir değişiklik teklifleri I 
varsa onu getirsinler. I 

istirham ediyorum, Başkanlık Divanları size hiz- I 
met edebilmek için inanın büyük fedakârlıklara kat- I 
Tanrnaktadır. Biz sizden moral gücü almadığımız za- I 
man bu görevi yürütmemiz mümkün değildir. Bu gö- I 
revin manevi ağırlığını, üzülerek beyan ediyorum, I 
ancak burada oturanlar idrak ederler. Yine de Sayın j 
Oğuz'un uyarılarına teşekkür ediyorum, kendilerin- I 
den öneri bekliyorum. I 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Efendim, arkadaşları- I 
mızm bu mevzudaki görüşlerini ben bilmiyorum, öğ- I 
renme'k de isterim. Eğer Muhterem Heyeti Umumiye I 
başka, bir celsede... I 

BAŞKAN — B;r saniye efendim, ona imkân ta- I 
nıyacağız efendim. I 

Sayın üyeler; I 
Bu rapor, sayın üyelerimize 29 . 8 . 1978 tarihinde I 

dağıtılmıştı. Ben başta da bunu arz ettim. Aradan za- I 
man geçmiş olduğunu beyan ettim. Okunup okunma- I 
ması hususunu da yine sizlerin oylarınıza sundum. I 

Sayın, üyeler; I 
Sayın Oğuz, hakikaten Türkiye'de büyük bir me- I 

sele olan bu meselenin hemen bu birleşimde bitiril- I 
memesini ve raporların tekrar sayın üyelerimize tak- I 
dim edilmesini ve bundan sonraki bir birleşimde gö- I 
rüşülmesini teklif ettiler. I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, çoğunluğumuz yok, yoklama istiyoruz efen- I 
dimi I 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, mese
leyi şimdiye kadar çoğunluk şekliyle halletmeye git- I 
medi'k. Sayın Oğuz önemli bir konuya temas ettiler. j 

BAŞKAN — Efendim, şu anda bir muamele ya
pılırsa zaten gündemden çıkmış olmaz; çünkü müza-
ıkere bitmemiştir. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Tamam. Bu meseleyi 
Sayın Sariibrafaimoğlu haklı bir istek üzerine günde
me getirip görüşülmesini istedi, fakat şu anda Hükü
metin bulunmadığı hususunda bazı serzenişler oldu. 

Geçenlerde muhtelif bakan arkadaşlarımız, «Bana 
sıra gelir mi?» dediler ve arkadaşlarımız, «Belki gelir, 
belkî olmayabilir» dediler. Bunun üzerine saatlerce 
beklediler, oturumun sonuna doğru ekseriyet yoktur, 
deyip dağıldık. 

Bu konu özellikle hem Ticaret Bakanını, hem de 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanını ilgilendirmek
tedir. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı biraz ev
vel burada idi. Eğer bu konunun buraya gelmesi 
mümkün olsaydı, ondan evvel 5 konu vardı, bu 5 ko
nuyla ilgili bir senatör arkadaşımız bulunmadı, 6 ncı 
konuya geldik, fakat Bakan yoktu. 

Şimdi, konunun önemi bakımından hiç kimsenin 
bir zan altında kalmamasını temin bakımından, mu
tabık kalınacak müteakip oturumlardan birinde bu 
donunun görüşülmesini temin edelim teklifinde bulu
nuyorum, 

(CHP sıralarından «Tamam, o yolu açmak istiyo
ruz» sesleri)' 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Arkadaşlarımız da za
ten bunu istediler efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. Za
ten, yoklama isteyen arkadaşlarımızın da bu maksadı 
hedef alarak bu harekette bulundukları kanaatinde
yiz. Ben, Sayın Ali Oğuz'un bu görüşünü oylamak 
suretiyle de halledebileceğimiz kanaatindeyim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Yokla
ma talebimi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Yoklama taleplerini geri aldılar 
efendim, 

Sayın Ali Oğuz'un önerileri ışığında, müzakerele
rin bundan sonraki birleşimde yapılması hususunu... 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Rapor dağıtılsın efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, onu arz edeceğim 
efendim. 

. . . oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir; bu raporun 
görüşülmesine önümüzdeki birleşimde devam edile
cektir ve rapor Tutanak Dergisinin sonunda fazla 
miktarda varsa dağıtılacak, olmadığı takdirde bastırı
lıp üyelerimize Birleşimden evvel sunulacaktır, 
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4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında Akdolunan Kredi Anlaşması ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 7 nci sırasın
daki Araştırma raporunun görüşülmesi için, geçen 

Birleşimde Komisyon Başkan ve sözcülerini aramış
tık, yeni bir sözcünün görev alacağını, binaenaleyh 
bir hafta süre verilmesini istemişlerdi ve Yüce Genel 
Kurulunuz bu talebi kabul etmişti.- Onun için bu mad
deyi geçiyoruz. 

IH, — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlere ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

BAŞKAN — Bu önerge tabii ki, iki birleşim ev
vel okunmuş ve Yüce Genel Kurulun bilgilerine su-
nulmuştuı 

Önerge ile ilgili açıklama yapmak istiyor musu
nuz Sayın Sarıibrahimoğlu?.. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Sa
yın Başkan, zaten yazılmıştır, arkadaşlarımız da din
lemişlerdi. Hakkari'den Mersin'e kadar olan memle
ketimizin genellikle geri kalmış olan problemli bir 
bölgesinin sosyal, ekonomik, kültürel meselelerine 
kuşbakışı da olsa tetkik edilip incelenip huzurunuza 
getirilmesi maksadı ile arkadaşlarımla birlikte vermiş 
bulunduğum T)ir önergedir. Kabulü ile bu imkânın 
terhinini istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıibrahim
oğlu. Efendim önerge sahibi önergesini açıkladı. 

Hükümet adına konuşacak üye?.. Yok. 
Efendim; bu konuda, yani Türkiye coğrafyasında 

Doğu Akdeniz ve Güney Doğu bölgesi olarak adlan
dırılan ve Adana, îçel, Hatay, Kahramanmaraş, Mar
din, Urfa, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari illerini içine 
alan bölgenin; ekonomik, sosyal ve kültürel benzer

liklere sahip olduğu, bu bölgelerde alınacak önlemle
rin ve yapılacak yatırımların yekdiğerini yakından 
etkileyip etkileyemeyeceği hakkında Sayın Kemâl Sa
rıibrahimoğlu ve arkadaşlarının önergesi ile ilgili bir 
Araştırma Komisyonu kurulmasını oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler?... Etmeyenler?... Kabul edil-
miştiı\ 

Komisyon için üye teklifi var mı efendim?.. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — 13 üyeden kurulsun. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — 11 üyeden 

kurulsun. 
BAŞKAN — 11 ve 13 teklifi var. Biriniz feragat 

ederseniz... 
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Şimdiye 

kadarki uygulamalar 11 üyeden oldu. 

BAŞKAN — Efendim şimdiye kadar komisyonları 
11, 13 ve 15 üyeden kurduk. 

Komisyonun 11 üyeden kurulmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler?.. Etmeyenler?.. Kabul edil
miştir. 

Komisyonun görevinin üye seçimi tarihinden iti
baren iki ay süre ile olmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara hudutları dışın
da faaliyet göstermesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler?... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gerekli 
işlemler yapılacaktır. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

5. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Ni
san 1977 tarihinde Tahranda İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu 1/645) (S. Sayısı : 
943) 

6. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu (UNESCO) nun XVI nci Genel Kurulu ta
rafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan «Kül
tür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alına
cak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamızın uy
gun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Dışişleri, 
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Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Mec
lisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. Sayısı : 944) 

7. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «İki Defa Görüşülecek işler» bölü

münde ve antlaşmalarla ilgili 3 adet, Dışişleri ve Tu

rizm ve Tanıtma Komisyonunca tanzim edilmiş ra
porlar mevcutsa da, Komisyonun tarzı teşekkülüne 
itiraz vardır. Malumlarınız olduğu veçhile itiraz bir 
neticeye el'an bağlanmamıştır. İtirazın bir neticeye 
bağlanmasına kadar bu Komisyon raporları üzerinde 
muamele yapılmayacaktır. Geçen Birleşimde de aynı 
usul tatbik edilmiştir. 

Sayın üyeler; böylece gündemimizde görüşülecek 
başka konu kalmadığından 25 . 12 . 1979 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZİLİ SORU VE CEVABİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in, Çorum ilindeki çimento fabrikasından çıkan 

ve çevreye büyük zarar veren dumana dair soru öner

gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Boyarın ya

zılı cevabı. (7/1171) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ve rica ederim. 

Nevşehir Senatörü 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

Çorum ili içindeki Çimento Fabrikasından çıkan 

duman çevreye büyük zarar vermekte canlıların ya

şamını zorlaştırmaktadır. 

Bu konuda bir tedbir düşünülmekte midir? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MF-1-4070 
Konu : Sayın Ragıp Üner'in yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26.10.1979 gün ve 06.212.0C598-02291 ve 

7/1171 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Sayın Ra
gıp Üner'in Bakanlığıma yönelttiği «Çorum Çimen
to Fabrikasıyla» ilgili yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Çorum Çimento Fabrikasında imalat sırasında çı
kan tozun asgariye indirilmesi için döner fırın klin-
ker soğutucu tesisatına bir adet «Multisiklon» ilâvesi
ne ve ayrıca elektrofilitre önüne «Gaz soğutma kule
si» kurulmasına karar verilmiştir. 

«Multisiklon» toz tutma tesisatı ve «Gaz soğutma 
Kulesi» montajları önümüzdeki günlerde tamamlan
dığında Çorum Çimento Fabrikasının toz problemi 
çözüme kavuşacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Nuri Bayar 

Sanayi ve Tteknoloji Bakanı 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

20 . 12 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ 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 Adana Üyesi Hayrı 

Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

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

5. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Ar?stı>ma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı: 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

6. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29.8.1978) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci, 
702'ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) < 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senatosu Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Gü* 
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa 
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni v>] 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İma? 
ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon-: 
lan raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu 
1/645) (S. Sayısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979^ 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 25.12.1979) 

X 2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül 
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kuru
lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. 
Sayısı : 944) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

X 3. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi 2 . 7 . 1979) (C. 
Senatosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

(Devamı arkada) 
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4. — 10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Ya
rışları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısımn Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (Millet Meclisi : 
1/169; Cumhuriyet Senatosu : 1/648) (S. Sayısı : 946) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1979) (C. Senatosundaki bi
tiş tarihi : 2.1.1980) 



CUMHURİYET SENATOSU 

Toptan* Ym : 19 S # S a y ı s ı . 9 4 6 

10 Temmuz 1953 Tarih ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında 
Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (TVL Meclisi : 1/169; C. Senatosu : 

1/648) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 324) 

13.6.1979 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA , • 

Millet MecBsinin 12.6.1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 10 Tem
muz 1953 tarih ve 6132 sayıh At Yarışları Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bâr Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 5, 7, 12.6.1979 tarihli 99, 101 ve 102 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 324) 

TC 
Başbakanlık ' 2.8.1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 101-285105902 . : : : 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA T 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Ba* 
kanlar Kurulunca 6.6.1978 tarihinde kararlaştırılan «6132 sayıh Yasanın 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
tBşkm Yasa Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2240 
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GEREKÇE 

Atın ve atçılığın gelişmesini sağlamak amacıyla başvurulan özendirme araçları arasında at yarışları önemli 
bir yer tutmakta ve yarışlar hemen hemen atçılık kadar eski bir tarihe sahip bulunmaktadır. At yarışlarının 
atçılıkla beraber Türk Milletinin gelenek ve görenekleri arasında önemli bir yeri vardır. 

Bakanlığımız açısından da yarışlar yurt atçılığının ıslah ve gelişmesinde bir verim kontrolü ve özendirme 
aracıdır. 

Bu görüş ve düşüncenin ışığı altında 10.7.1953 tarihinde At Yarışları Hakkındaki 6132 sayılı Yasa yü
rürlüğe girmiştir. Bu yasanın 8 nci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak uluslararası nizamlara, 
memleket gereksinmeleri ve işin gereğine göre 19.7.1955 tarih ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile At 
Yarışları Tüzüğü yürürlüğe konulmuştur. . 

1953 tarihinden bugüne kadar yapılan ciddi çalışmalarla at yarışları iyi bir düzeye ulaşmış olup, sportif 
olduğu kadar sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de iyi bir değer kazanmıştır. 

At yarışlarındaki gelişme yanş gelirleri ile sağlanmış olacağından bu gelirlerin yasalara uygun şekilde 
elde edilmesine zorunluluk vardır. At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Yasanın 7 nci maddesine aykırı hareket 
edenlerin yaptırım yetersizliği nedeniyle yıllar geçtikçe yaygın hale geldiği görülmekte ve böylece yarış gelir
leri net olarak elde edilmemekte yasal kesintiler de zarar görmektedir. 

Diğer taraftan yarışlarla ilgili hizmetliler yarışların dürüstlükle cereyanına engel olmakla at yarışları Tüzü
ğünün 143 ncü maddesine göre disiplin cezaları almak suretiyle maddi ve manevi zararlar görmektedirler. 

Ülkemizde at yarışlarının gelişmesini ve güvence altında yapılmasını sağlamak amacıyla 6132 sayılı Yasa-. 
nın 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve ilk defa olmak üzere belli tarihe kadar disiplin cezası almış olanların 
affedilmelerine ilişkin yasa tasarısı ve gerekçesi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu tasarılar yasalaştıktan sonra daha verimli ve olumlu sonuçların alınacağı düşünülmektedir. 

Madde 1. — 6132 sayılı At Yarışları Hakkındaki Yasa yürürlüğe girdikten sonra geçen kısa zamanda 
Türkiye'de at yarışları ve atçılığın gelişimi hızlanmış ve böylece kurulan modern tesislerle yarışçılık ve yetiş
tiricilik iyi bir duruma getirilmiştir. 

Bu modern tesisleri kapsayan hipodromlarda yapılan teknik çalışmalarla 6132 sayılı Yasanın 3 ncü mad
desinde açıkça tanımlanan at yarışları gelirleri de iyi bir düzeye ulaşmak üzeredir. Türkiye'de at yarışlarının 
daha cazip bir hale getirilmesi ancak yarış gelirlerinin artması ile mümkün olacaktır. Bu durum gözönünde 
tutularak gerekli çalışmalar düzenlenmelidir. 

Hal böyle iken Yasanın 7 nci maddesindeki cezai yaptırımın çok az ve yetersiz oluşu, son zamanlarda 
Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi koşuların yapıldığı illerde bazı kimselerin bu yasa hükümlerine aykırı 
olarak teşkilat kurup, para ile tuttukları adamlarla bu yerlerde bilet yazdırmak suretiyle oyun oynamaları ve 
her hafta kazandıkları binlerce lira paradan Devlete de hiç bir vergi, rüsum vermemek suretiyle yolsuz ka
zançlarını artırmak yolunda oldukları görülmektedir. Bütün çabalara rağmen gerek idari kovuşturma ve ge
rekse müeyyidenin az olması bakımından adli kovuşturma da bir sonuç vermemiştir. 

Bu durum ise, at yarışı gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu önemli gelirin düşmesiyle birlikte 
mahalli belediyelere ödenen (% 10 eğlence resmi ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna, Türk Ha
va Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına, Kızılay Derneğine ödenmesi gerekli yasal kesintiler de yerine getirileme
mektedir. 

Yazıcılar aracılığıyla Kanuna aykırı olarak oynatılan bu oyunlarla çeşitli hilelerin araya girmesi yarış dü
rüstlüğünü de zedelemektedir. Bu durum devam ettikçe zarar miktarı gün geçtikçe artmakta atçılığın ıslahı ve 
yarışçılığın gelişmesi de tehlikeye girmiş olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi halinde hem oyun oynatanlara 
hem de oyun oynayanlara verilecek hapis cezası ile para cezasının bu işi önleyeceği ve böylece yarış emni
yeti ve gelirinin korunması bakımından daha verimli ve olumlu sonuçların elde edileceği kuvvetle umul
maktadır. 

Madde 2. — 6132 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı hükümlere ve aynı yasanın 8 nci maddesine uyu
larak Bakanlar Kurulunun 19.7.1955 tarih ve 4/5592 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Aı Yarışları TÜZÜ

ĞE Senaitosu (S. Sayısı : 946) 



günün 7 nci bölümünde yer alan cezalarla, 143 ncü maddesinde yazılı hükümlere uygun olarak yarış usul, nizam 
ve dürüstlüğüne aykırı hareket eden at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyisler vesair hizmetlerle atlar 
hakkında disiplin cezalan uygulanmaktadır. 

At Yarışları Tüzüğünün uygulama biçimlerine göre yarışların uluslararası nizamlara uygun olabilmesi için 
bir çok maddelerin de 1955, 1960, 1961, 1962, 1965, 1968 ve 1975 tarihlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır,. 
Yapılan bu değişikliklerde süresiz yarış dışı bırakılma cezası almış olanlara ilişkin cezayı hafifletici ve affedici 
nitelikte hiç bir değişiklik yapılmış değildir. 

Halen yarış sahalarımızda 475 at sahibi ve tüzük hükümlerine göre hizmet gören 163 antrenör, 62 jokey, 24 
jokey yamağı, ve 950 seyis vardır. 

Bu kişiler at sahibi dışında kalan At Yarışları Tüzüğünde yapacakları hizmetler nedeniyle, sanat sahibi 
sayılmış kimselerdir. Ve bir yıl içinde geçerli olmak kaydıyla her yıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın
dan lisans almaya ve vize ettirmeye zorunludurlar. Ayrı ayrı sınıflar içinde hizmet görürler. Yaptıkları bu hiz
metlere karşılık aldıkları ücretlerle aile fertlerinin sosyal yaşantılarını sağlarlar. Bu hizmetleri görebilmek için 
de yine Tüzük hükümlerine göre her yıl at sahipleriyle çalışma biçim ve alacakları ücretlere karşılık noterden 
onaylı bir sözleşmıe yıapımajk zorundaıdııriar. 

Bu hizmetlerden yoksun olan kimselerin alışkanlıkları nedeniyle başka hizmet görmedikleri takdirde usu
le uymayan görevleri zorunlu olarak yaparak yarış disiplin ve nizamını bozdukları da zaman zaman saptanmış
tır. Çünkü süresiz yarış dışı bırakılma cezası almış olanlar at yarışları hakkındaki yasanın 4 ncü maddesine gö
re yarış yerlerine, hipodrumlara ve yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmeleri yasaklandığından bu kişiler için 
yarışçılık topluluğunda, yasa hükümlerine bağlı kalındığından, çalışma hayatı kalmamıştır. Ve cezanın uygula
ma şekli ağırdır, 

1977 yılı Aralık ayı sonuna kadar süresiz yarış dışı bırakılma cezası almış olan antrenörlerin sayısı 49'dur. 
Bu cezalar bir mahkeme kararıyla saptanmamıştır. Ancak, mevcut tüzük ve yönetmeliklere uyularak bu ceza
lar Yüksek Komiserler Kurulunca takdir olunmaktadır. Cezaların affına dair elimizde hiç bir idari ve yasal 
yaptırım yoktur. Bu 49 antrönörün içerisinde bilgili, tecrübeli ve yarış sahasında iyi hizmet gören elemanlar 
da bulunmaktadır. Bunlarla beraber bir kısım at sahibi, jokey, apranti ve seyisler de çeşitli cezalar almış bulun
maktadırlar. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi çalışmalarını sanat haline getirmiş bulunan bu elemanlar başka bir hizmette 
başarı sağlayamamaktadırlar ve ayrıca sanatlarının özlemi içinde manevi ıstırap çekmektedirler. 

Ceza almış bu kişilerin affedilmeleri sosyal yaşantılarını iyileştirecek onları mesleklerine ve topluma kazan
dıracağından bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 3 ve 4. — Yürürlük ve yürütme ile ilgili maddelerdir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Geçen dönem kadük olup dördüncü dönem listesinde 1/394 esas numarada kayıtlı 6132 sayılı At Yarışları 

hakkındaki Kanun uyarınca verilen disiplin cezalarına dair (Sıra Sayısı 349'da kayıtlı listede) (Tasarımn Genel 
Kurul gündemine alınmak üzere İçtüzüğümüzün 78 nci maddesi gereğince sunuyoruz.) 

Gereğini saygıyla rica ederiz, 

izmir Milletvekili îzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem Zeki Efeoğlu 

İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

C. Senatosu '(S. Sayısı : 946) 
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TC 
Başbakanlık 5.1.1976 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71-900/01155 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gıda - Tanıtı ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 18.12.1975 tarihlerinde kararlaştırılan «6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun Uyarınca Veri
len Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Tasarısı» 53e gendfcçesö Uşak olarak su îiılınıuştur.) 

Gereğinin yapıîmasau saygıyla anız edeıüm. 
Süleyman Demîrel 

Başbakan 

GEREKÇE 

10.7.1963 tarihinde yürürlüğe giren 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde ya
zılı hükümlere ve aym Kanunun 8 nci maddesine uyularak Bakanlar Kurulunun 19.7.1955 tarih ve 4/5592 sayılı 
kararları ile yürürlükte bulunan At Yarışları Tüzüğünün 7 nci bölümüne dahil olan cezalarla 143 ncü maddesin
de yazılı hükümlerine uygun olarak yarış usul, nizam ve dürüstlüğüne aykırı hareket eden at sahibi antrenör, 
jokey, jokey yamağı, seyisler vs. hizmetlilerle atlar hakkında disiplin cezaları uygulanmaktadır. 

At Yarışları Tüzüğünün, uygulama şekillerine göre, yarışların uluslararası nizamlara uygun olabilmesi için 
bir çok maddelerinde 1955, 1960, 1961, 1962 ve 1965 tarihlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişik
liklerde müebbed diskalifiye cezası almış olanlara ait cezayı hafifletici ve affedici mahiyette hiç bir kanun ve 
tüzük değişikliği yapılmış değildir. 

Halen yarış sahalarımızda tüzük hükümlerine göre hizmet görenlerin miktarları aşağıda belirtilmiştir, 

At sahibi Antrenör Jokey Jokey yamağı Seyis 

350 99 57 25 450 

Bu kişilerden at sahibi hariç diğerleri At Yarışları Tüzüğünde yapacakları hizmetler nedeniyle sanat sahibi 
sayılmış kimselerdir. Bunlar At Yarışları Tüzüğü hükümlerine göre bir yıl için muteber olmak kaydıyla her 
yıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından lisans almaya ve vize ettirmeye mecburdurlar. Ayrı ayn 
klaslar içinde hizmet görürler ve bu yaptıkları hizmetlere karşılık aldıkları ücretlerle aile fertlerinin sosyal ya
şantılarını sağlarlar. Bu hizmetleri görebilmek için de yine tüzük hükümlerine göre her yıl at sahipleriyle çalışma 
şekil ve alacakları ücretlere karşılık noterlikten tasdikli bir sözleşme yapmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden 
mahrum olan kimselerin alışkanlıkları nedeniyle başka hizmet görmedikleri takdirde usule uymayan görevleri 
mecburen yaparak yamş disiplin ve nizamını bozdukları da zaman zaman tespit edilmiştir. Çünkü müebbed dis
kalifiye almış olanlar At Yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre yarış yerlerine, hipod
romlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten men edildiklerinden bu şahıslar için yanşçılık camiası 
içinde kanun hükümlerine riayet edildiği takdirde çahşma hayatı kalmamıştır ve cezanın uygulama şekli cidden 
ağırdır, 

1975 yılı Eylül ayı sonuna kadar müebbed diskalifiye almış olan antrenörlerin sayılan 34'tür. Bu cezalar szp-
tanırken bir muhakeme usulü mevcut değildir. Ancak mevcut tüzük ve yönetmeliklere uyularak bu cezalar 
Yüksek Komiserler Kurulunca takdir olunmaktadır. Cezaların affına ait elimizde hiç bir idari ve kanuni müey
yide mevcut değildir. Bu 34 antrenörün içerisinde bilgili, tecrübeli ve yarış sahasında iyi hizmet gören elemanlar 
da mevcuttur. Bunlarla beraber bir kısım at sahibi, jokey, apranti ve seyisler de çeşitli cezalar almış bulunmak
tadırlar.. 

d Senatosu (S. Sayısı : 946) 
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Yukarıda belirttiğimiz gibi çalışmalarını sanat haline getirmiş bulunan bu elemanların başka bir hizmette 
basan sağlamamaları ve esas sanatlarının özlemi içinde manevi bir ıstırap çektikleri de görülmektedir. 

Bu cezaların sosyal yaşantılarım değiştirmek ve doğru dürüst çalışmalarım sağlamak amacıyla Kanunda be
lirtildiği şekilde bütün nitelikleri ile affa tabi tutulmalan, gerek eleman kazanmak ve gerekse yarış sahalannda 
bu kişilerin gizli ve usulsüz şekilde çalışmaları önlenmiş olacağı kanısı ile bu Kanun Tasarısı hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

İZMİR MİLLETVEKİLİ ALİ NAİLİ ERDEM İLE İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 31.10.1975 tarihine kadar, 6132 sayılı At Yarışlan Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde 
yazılı yarış usul ve yarış dürüstlüğüne aykırı harekette bulunanlar hakkında verilmiş olup, halen devam eden 
disiplin cezaları (Atlar için verilen müebbed ve muvakkat disiplin cezaları hariç) bütün neticeleri ile affedil-
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 6 . 1979 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

324 10 Temmuz 1953 Tarih ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkımda Kanunun 7 nci Maddeslintin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bür Geçici Madde Elenmesine üişkıin; Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
(2.1.1980). 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adallıet Komisyonuna Bir hafta. 
Z — Gündeme 14.12.1979 

Ca Senatosu 1$. Sayısr..: 946) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/648 

Karar No. : 3 

13 . 12 . 1979 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meefeinin 12 Haziran 1979 tarihli 102 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 
10 Temmuz 1953 tarih ve 6132 sayılı At Yarışları hakkında Kanunun 7 nci maddesıimin değiştirilmesine ve 
bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine Miskin Kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 13 Haziran 1979 
günlü ve 2240 sayılı yazıları] ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da Komisyonumuza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 13 Aralık 
1979 günlü toplantısında, Adalet Bakanlığı, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulü
bü temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelenmılştir. 

Ülkemizde at yarışlarının yapılması ve ortak bahislerin tertiplenmesi 10 Temmuz 1953 günlü ve 6132 sa
yılı At Yarışları hıakıkında Kanun ve bu yasaya göre çıkartılan At Yarışliarı Nizamnamesine uygun alarak 
düzenlenmektedir. 

Son yıllarda, büyük kentlerimizde at yarışlarıyla ilgili oyun oynayanlar çoğalmış ve bazı kimseler yasa 
hükümlerinin yetersizliğinden yararlanarak haksız kazançlar sağlama yoluna gitmişlerdik. Getirilen bu yasa 
tasarısı ffie 6132 sayılı Yasa hükümlerine aykırı davrananlara uygulanan müeyyideler artırılmaktadır. Ayrıca; 
31 Aralık 1978 tarihine kadar, 6132 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinde yazılı usul ve yarış dürüstlüğüne aykı
rı harekette bulunanlar hakkında verilmiş olup halen devam eden disiplin cezalan da bütün neticeleri ile af-
fediilim ektedir. 

Komisyonumuz, kanun tasarısının tümünü olumlu bulmuştur. Ancak, tasarının 1 nci maddesi ile değişti
rilmek istenen 6132 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin son fıikrasınm yasa yapma tekniğine uygun biçimde dü
zenlenmediği görülmüştür. Komisyonumuz, sözü edilen fakra ile getirilen cezanın, 7 nci maddenin 2 nci fık
rasına uygun olarak «hapis cezası»! şeklinde açıkça belirtilmesinin gerekli olduğu görüşünde bideşmiştir. Bu
nunla beraber, Komisyonumuz, 6132 sayılı yasaya aykırı davranışların müeyyidesılniin artırılmasının zorunlu 
olduğunu ve uygulayıcıların, anılan fıkrayı, 2 nci fıkraya uygun biçimde yorumlayabileceklerini dikkate ala
rak, Millet Meclisi metnimin 1 nci maddesini aynen benimsemiştir. 

Millet Meclisi metninin 2, 3 ve 4 ncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuz, tasarının görüşülme süresinin 2 Ocak 1980 gününde sona ereceğini gözönünde bulundura

rak, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da kararlaştırmıştır. 
îşbu Raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Prof. Dr. Safa Re is oğlu 

Kâtip 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Kütahya 
Fevzi Ergun 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı. 

Başkanvekili 
Ali Oğuz 

Bu Raporda Sözcü 
Amasya 

Nevzat Şener 

İstanbul 
Sadık Botum 

Manisa 
Fahri Dayı 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Muhalifim. 

Sadettin Demirayak 

Ankara 
Turhan Kapanlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Kahramanmaraş 
Rıza Akgün 

Samsun 
Celâl Arslan 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

C4 Senatosu (S. Sayısı : 946) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6132 Sayılı Yasanın 7 nci Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa 

Tasarısı 

MADDE 1. — 6132 saydı Yasa
nın 7 nci maddesi aşağıdaki biçim
de değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Bu Yasa hüküm
lerine aykırı olarak her şekil ve su
rette ortak bahisler veya yarış pi
yangosu hazırlayıp düzenleyenler 
veya bunlara ait her türlü evrakı 
(Matbaa, teksir, daktilo, fotokopi 
vesair suretlerde düzenileyenler ve 
düzenletenler) satanlar veya satma-
lanlar, dağıtanlar, sattıranlar veya 
dağıttıranlar mahallin en büyük 
mülkiye amiri tarafından zabıta 
marifetiyle men edilip, haklarında 
tutulan tutanakla birlilkte Asliye 
Ceza Mahkemesine verilir. Oyunla
ra 'konu para müsadere edilerek 
Hazineye gelir kaydolunur. 

Birinci fıkra hükmüne aykırı ha
reket edenler hakkında üç aydan 
iki seneye kadar hapis ve 5 000 
(Beşbin) liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası verilir. 

Yasa dışı oyun bir iş yerinde oy
nanmış veya oynatılmışsa, mahke
me bu iş yerinin bir aya kadar ka
patılmasına karar verir. 

Suç at sahibi, antrenör, jdkey, 
jokey yamağı, seyis gibi yarış hiz
metlileri ile işbirliği hailinde işlen
miş ke, faillere verilecek ceza altı 
aydan az olamaz. 

Haklarında bu maddeden kovuş
turma açılan veya hüküm verilen 
kimseler Komiserler Kurulu kararı 
ile süresiz olarak yarış yerine, hi
podromlara ve yarışlara ilgili yer 
ve tesislere girmeleri yasaManır. 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

10 Temmuz 1953 Tarih ve 6132 
Sayılı At Yarışları Hakkında Ka
nunun 7 nci Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine İlişkin Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6132 sayılı At Yarışları Hak
kında Kanunun 7 nci maddesi aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 7. — Bu Yasa hüküm
lerine aykırı olarak her şekil ve su
rette ortalk bahisler veya yanş pi
yangosu hazırlayıp düzenleyenler 
veya bunlara ait her türlü evrakı 
(matbaa, teksir, daktilo, fotokopi 
vesa'r suretlerde düzenleyenler ve 
düzenletenler) satanlar veya satına-
lanlar, dağıtanlar, sattıranlar veya 
dağıttıranlar mahallin en büyük 
mülkiye amiri tarafından zaibıta 
marifetiyle men edilip, haklarında 
tutulan tutanakla birlikte Asliye 
Ceza Mahkemeline verilir. Oyunla
ra 'konu paraya görevlilerce geçici 
olarak el konulur ve faiîlerih mah
kûmiyeti halinde mahkemece mü
saderesine karar verilerek Hazine
ye gelir kaydolunur. 

Birinci fılkra hükmüne aykırı ha
reket edenler hakkında üç aydan 
iki seneye kadar hapis ve 5 000 
(Beşbin) liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası verilir. 

Yasa dışı oyun bir iş yerinde oy
nanmış veya oynatılmışsa, mahke
me bu iş yerinin bir aya kadar ka-
patıilmasma karar verir. 

Suç at sahibi, antrenör, jokey, 
jokey yamağı, seyis gibi yarış hiz
metlileri ile işbirliği halinde işlen
miş ise, faiıllere verilecek ceza altı 
aydan az olamaz»!. 

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

10 Temmuz 1953 Tarih ve 6132 
Sayılı At Yarışları Hakkında Ka
nunun 7 nci Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesine İlişkin Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edümiştir. 
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(Hükümeisn Teklifi) 

Komiserler Kurulunca yarış yer-
teriıaö girmeleri yasaklanan kilmse-
lerin isâmieni ve kimlikleri yarış mü
essesesi ve Mülkîye amüıflierine ya-
zıh olarak biMirıMir»). 

MADDE 2. — 31 .12.1977 ta
rihine kadar, 6132 sayılı At Yarış
ları Hakkrndıafci Yasanm 4 ncü 
maddesinde yazılı yarış usul ve ya
rış dürüstlüğüne aykırı harekette 
bulunanlar hakkında veritaiş odup 
halen devam eden disiplin cezalan 
bütün neticeleriyle affediltrnıiştİT. 

(Miüîet Meclisinm kabuJ etttiğj metin) 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Yasa hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — 10 . 7.1953 tarifa 
ve 6132 sayılı At Yarışllian Hak
kında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eMenınistir. 

«Geçioi Madde — 31 . 12 . 1978 
tarihine kadar, 6132 sayılı At Ya
rıştan Hakkındaki Yasanın 4 ncü 
maddesinde yazılı yarış usul ve ya
raş dürüstlüğüne aykın harekette 
buJunanlIar hakkında veriftmiş olup 
halen devam eden disiplin cezalan 
bütün neticeleriyle affedıihniştir. 

MADDE 3. — Bu Yasa yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Yasa hüküm
lerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

(Anayasa ve Adaîet Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Medsisi 
metninin 2 ncd maddesi aynen ka
bul edllmaştir. 

MADDE 3. — Müitet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mifiet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

»m<t 
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Traktör Satışları Konusunda Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu Raporu. (10 /54) 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 
Esas No. : 10/54 - 3994 29 . 6 . 1978 

Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay'ın traktör satışları konusunda Senato Araştırması iste
yen önergesi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 1 . 1977 tarihli 23 ncü Birleşiminde kabul edilerek, 
Araştırma Komisyonumuz kurulmuş ve konu hakkında gerekli bilgileri temin ederek raporu ilişikte takdim 
«dilmiştir. 

Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Kemâl Sarıibr&himöğlu 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 

Esas No. : 10/54 29 . 6 . 1978 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Tarafından Kurulmuş olup, 10/54 Numaralı Araştırma Komisyonu Unvanıyla, Cum
huriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay Tarafından Traktör Satışlarında Sürdürülen Yolsuzluklar Hak

kında Araştırma Yapılmasına Dair Önergedeki İddialar İstikametinde Yapılan Araştırmanın Raporudur. 

Komisyonumuzca Sanayi ve Teknoloji, Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Ticaret Bakanlıklarına yazılmış 
ve bilgi istenmiştir. 

Gerek bu yazılarımız cevaplarından ve gerekse Komisyonumuzun sayın üyelerinin müşahade ve bilgilerini 
deh traktör satışlarında bir çok yolsuzlukların mevcut olduğu saptanmıştır. 

Örneğin; 

I - Traktörlere ait ek parça ve aksesuarların verilmemesi, 
II - Satışta fatura harici bedel talebi veya açık bono imzalatılmasj, 

III - Sıra haricindeki çiftçilere traktör verilmesi, 
IV - Faturaların verilmemesi, 
V - Peşinatların vaktinden evvel alınması, 

VI - Traktör bedelinin tamamının alınması, 
VII - Fiyat tespitlerinin geciktirilerek yapılması, 

gibi yolsuzluklar tespit edilmiştir, 
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Her ne kadar, Ticaret Bakanlığı 3614 sayılı Kuruluş Yasasının 1 ve 6 ncı maddelerine istinaden 17.1.1977 
tarih ve 15822 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe koyduğu 1977/2 sayılı sirkülerde teslimattan en az 
üç ay önce alıcılara ihbarda bulunulmasını en çok •% 25 peşinat alınmasını ve peşinatın ödenmesini müteakip 
üç ay içinde traktörün alıcısına teslimini emretmekte ise de, aksine hareketin cezai bir müeyyidesinin mevcut 
bulunmaması sebebiyle bu tebliğ yolsuzlukları önleyememektedir. 

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısından anladığınıza göre; 9 - 3003 sayılı endüstriyel muamelatın maliyet 
ve satış fiyatlarının kontrolü ve tespiti hakkındaki Kanunun verdiği yetkiye dayanarak traktörlerin toptan 
satış fiyatlarıyla fabrika satış fiyatlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından saptanması gerekmekte ise 
de, Maliye Bakanlığınca 17 . 9 . 1976 gün ve 15710 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28 sayılı tebliğ ile trak
tör firmalarının fabrika satış veya toptan satış fiyatlarının 5 . 10 . 1973 tarihinde uyguladıkları kâr marjını 
ilave suretiyle perakende satış fiyatlarının saptanması öngörülmüştür. 

Ve bu yazıdan; 
İki bakanlık arasındaki bu yetki ve görev tedahülü sebebiyle vadeli satışlarda her firmanın ayrı bir taksit* 

lendirme sistemi uyguladığı ve perakende satışlarda yeknesaklığın temin edilemediği ve serbest piyasa düzenin
de her firmanın tespit edilen kâr haddini kendi durumuna göre tespit ettiği ve bu suretle kâr haddi düzenleme
sinin de yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

Verilen bilgilere göre 1966'dan bu yana 31 mark traktör imalat ve ithalatı yapılagelmiştir. O günden bu 
yana 257 596 traktör imal ve 118 508 traktör ithal edilmiştir. 

Yine, 1966*dan bu yana çeşitli firmalar, çeşitli marka traktörleri ithal etmişler ve fiyatlarda da büyük artış-. 
lar kaydedilmiştir. 

Örneğin, Uzel Firmasının imal ettiği 47 beygir gücündeki Massey Ferguson 135 modeli traktörden 1966' 
da 4 900 adet imal edilmiş, satış fiyatı 40 100 TL. olmuş, 1977'de ise aynı traktörden 5 950 adet imal edil-. 
miş.ve adedi 132 680 TL. ya satılmıştır. 

Montaj Sanayii talimatına göre yerli parça oranının nispeti istenen seviyeye çıkarılmamış ve % 100 yer-v 
li imalata geçilmemiştir. 

Bu suretle, Montaj Sanayii talimatının gereği gibi tatbik edilmediği anlaşılmaktadır. 
Netice itibariyle, yerli ve % 100 milli traktör imalat sanayiinin kurulmamış olması, montaj yoluyla üre-; 

timde bulunan yerli firmaların uzun yıllardan beri Montaj Sanayii talimatı hükümleri gereğince yerli parça nis-; 
petini her yıl artırarak % 100 yeri: imalata geçmemiş bulunmaları, bakanlıklar yazılarından anlaşıldığı üze-: 
re mevzuatın kifayetsizliği ve bakanliklararası yetki ve görev koordinesinin gereği gibi yapılmamış bulunma
sı ithalatın tek elden ve fabrikasından ciddi bir devlet kuruluşu tarafından yapılmayıp, yerli ve yabancı çok 
uluslu şirketler eliyle gerçekleştirilmesi, perakende satışlardan naylon ve ara şirketlerin kurulmasına ve bu su^ 
retle kâr haddinin yükseltilmesine mani olunmaması, yolsuzlukları önleyici gerekli kontrol tedbirlerinin 
alınmamış bulunması nedenlerine dayalı türlü çeşitli yolsuzlukların mevcudiyeti tespit edilmiştir. 

Bakanlıklarca dış ticarette çok uluslu şirketler ve firmalar aracılığının kaldırılarak, gümrük masrafları-: 
nı azaltmak, yurt içi dağıtımı ve üretimi sağlıklı hale sokmak maksatlarına matuf tedbirler düşünülüp, za,-
man zaman yürürlüğe konmuş ise de kifayetsiz kalmıştır. 

Hükümetler, Türkiye gerçeklerine uygun bir program dahilinde % 100 yerli ve milli ve yerli talebi kar* 
şılayabilecek ve hatta ihracatı mümkün kılacak ciddi bir üretim politikasına yanaşamamışîardır. 

Kırsal kesimin dağınık, genellikle okumamış, menfaatinin şuuruna erememiş ve erdirilmemiş bulunmaları 
sebebiyle, etkin bir örgütlenmeye gidememiş ve bu suretle politikada ağırlığını hissettirememiş bulunması vat 
kıasınm bu sahadaki istismarın temel nedeni olduğu yargısına varmıştır Komisyonumuz. 

Şu tespitlerden; 
Güney Amerika tipi montajcılığın, % 100 yerli imalata geçişi mümkün kılmayan müstemleke tipi ve dışa 

bağımlı bir sanayileşme türü olduğu, süratle % 100 yerli traktör sanayiinin Devlet veya Devlet kuruluşları eliy 
le gerçekleştirilmesi gerektiği, bu süreç tamamlanıncaya kadar aşağıdaki önlemlerin alınmasında yarar görül-s 
düğü neticesine varılmıştır. 
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Taîep Durumunun Belirlenmesi : 

Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu ve memleket şartlarına uygun traktör tipinin ve senelik tüketim miktarları
nın belli bir programa dayalı olarak belirlenmesi gereklidir. Traktör arz ve talep dengesi ancak bu hususun 
oldukça reel bir yaklaşımla tespitine bağlı olmaktadır. 

Şimdiye kadar Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Yatırım Bankası, bazı üniversite mensupları gibi deği
şik kaynaklar tarafından traktör talep tahminleri yapılmış ve fakat bu tahminlerde alınan kriterlerin hepsinin 
de başka başka olması nedeni ile tatbikatta yanılgılara düşülmüş ve tahminler talebin daima altında kalmıştır. 

5 yıllık planda, yıllara göre öngörülen tahminlerin fiiliyattaki gelişmelere göre bir yıl önceden TPT nın 
koordinatörlüğünde ilgili kuruluşların iştiraki ile revize edilmesinde yarar vardır. 

Traktör Üretim ve İthali : 

Traktör talebinin karşılanması için iki yol kullanılmaktadır. Yurt içi üretim ve ithalat. 
Yurt içi üretim bilindiği gibi Montaj Kararnamesi ile 1964'te yerli fabrikalarda başlayarak yerli yüzde 

muhteviyatı % 75'e ve üretim kapasitesi takriben 40 000 adede ulaşmıştır. 
Ancak; bu durumda ve halen traktörün motor ve dişlilerine ait önemli parçaları yerli üretecek yatırım

lara gidilememiş ve traktörün % 100'ünün yerli imali gerçekleştirilememiştir. 
Üretimde uzun vadeli ve kısa vadeli tedbir olmak üzere şu iki tedbirin derhal alınmasında fayda vardır : 
1. Uzun vadeli tedbir : 
Türkiye talebini karşılayabilecek kapasitede (Bugünkü tahminlere göre takriben yılda 70 - 130 bin, or

talama 80 bin) ve kalitede traktör üretimini gerçekleştirecek fabrikaların kurulmasının planlanması ve bunla
rın yatırımlarının realizasyonu için gerekli kolaylıkların yapılması lazımdır. Traktör üretiminde kamu kesimi 
ağır basacak bir yöntem ve şekilde görev üslenmelidir. 

2. Kısa vadeli tedbir : 
Uzun vadeli tedbir en az beş yıl ve daha uzun zaman alacağından, bu devre içinde halihazırda kurulu mon

taj ve kısmen imal yolu ile çalışan yerli traktör sektörlerinin üretim kapasitelerini maksimum derecede çalış
masını temin edecek tedbirlerin alınması lazımdır. Örneğin, bu fabrikalar için gerekli yıllık üretim programla
rının en az bir sene öncesinden belirlenmesi, CKD ithalatındaki döviz transferlerinde öncelik tanınması, yerli 
ve yabancı menşeli malzemelerin tedarikinde bazı kolaylıkların düşünülmesi gibi... 

Buna rağmen bu geçiş devresinde traktör talebi açığının ithalat yolu ile karşılanması bir zorunluktur. Geli
şigüzel tip ve modelde, kalitesinden emin olunmayan ve bu sebeple ileride servis ve yedek parça sorunlarını 
artıracak traktörlerin yurt içine sokulmasının önlenmesi için ithalatın Devletçe belli prensipler altında yaptırıl
masının sağlanmasında fayda vardır. Bu halde de ithalat planlaması ve programının Devletçe en az bir yıl 
öncesinden belirlenmesi gerekli olmaktadır. 

Yurt İçi Traktör Dağılımı : 

Traktör satışlarındaki karaborsa ve aracı satıcılardan dolayı meydana gelen darboğazların izalesi için, 
memleket içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilen traktörlerin tevzii ve satış işlerinin Türkiye Zirai Do
natım Kurumu tarafından yapılmasını en iyi çare olarak görüyoruz. 

Dağıtım, yedek parça, servis ve bakım hizmetleri ile birlikte yürütüleceğinden Türkiye Zirai Donatım Ku
rumunun gerek organizasyon ve gerekse finansman bakımından güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Tarım Aletleri ve Makineleri : 

Tarım alet ve makinelerinde; toprak işleme ve toprak hazırlama makinelerine ait üretim durumu yurdum 
muzda oldukça ilerlemiş olmasına rağmen, hasat, harman, çayır makineleri ve ilaçlama makineleri gibi ileri 
teknoloji isteyen makinelerin üretiminde istenilen düzeyde ilerleme kaydedilememiştir. 

Tarım makineleri ithalatının, ithal edilen makinelerin dağıtımı tek elden yapılmasında yarar vardır. 

Yerli üretilen tarım m,akiineler&ıin standart ölçülerde ve kalitede imaji için gerekli tedjbkler alınmalıdır. 
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Türkiye Zirai Donatım; Kurumu memeketlmizde halen imal edilmekte olan, ve edilecek modern, tanın ajet 
ve makinelerinin üretimi 'için, Ankara, îzmir, Adana, Urfa, Erzurum, ve Sakarya illerinde tarım aleit ve ma-
kineleri fajbrikaları kurulmuştur. Kırklareli fabrikası nın inşaası devam etmektedir. 

Gerek 'imalat ve gerekse ithalaj ve dağıtım,, satış organizasyondan, tecrübeleri ve teşkilatı ile Zirai Do
natım, Kurumunun, sermaye ve elaman itibariyle güçlendirmek suretiyle, imajlat, ithalat dağıtım ve satış ko
nularında görevlendiniîmesi; yolsuzluikarm. ortadan kaldırılmasında, fiyatlarda ve yeknesaklığın temlMnıde, % 
100 yerli ve milli 'imalata, geçişte yara,rlı olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmaların sürdürülmesinde, Zirai Donatım; Kurumunun Çüköbirük, FiskobirMk ve Tarış gitbi diddi 
ve tecrübdi kooperatiflerle işjbirlği yapması, naylon ara şirketlerin faaliyetini ve yolsuzlukların izalesini 
mümkün kılacak yasal önlemlerin alınması düşünülebilen tedbirler cümlesindendir. 

Genel Kurulun bilgisine arz olunur. 

Başkan 
Adana, 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

Sözcü 
Tabii Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Katip 
Yozgat 

Süleyman E. Ergin 

Konya 
Mukbil Abay 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcaîı 

Konya 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda, Ibulunaffiadt 

İzmir 
Akın Özdemiir 

Toplantıda bulunamadı. 

îzmjir 
Süleyman TunceÜ 

Toplantıda, bulunamadı, 

C Bşk. S. Üye 
Sajbahattin Özbek 

Toplantıda bulunamadı. 
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