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I. — GEÇEN TU' 

G-iresun Üyesi Sabahattin Orhon, ilân edil- J 
mis bulunan fındık talban fiyatları; 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz, Askerî Tıp Aka
demisinin. Gülihaaıe Tıp Fakültesi haline geti
rilmesi konularında gündem dışı birer demeçte 
'bulundular. 

İzmir Üyesi Mümin Kirilimi, 27 . 6 . 1974 
tarihli 71 ne i Birleşimde Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Muhsin Batur'un Yedek Subay aday
larının kısa süreli askerlik hizmetine tabi tu
tulmasına ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle 
yapmış olduğu konuşmasının herhangi bir yan
lış anlaşılmaya meydan vermemesine dair 
gündem dışı demeci üzerine Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Muhsin Batur konuşmasını açıkla
yıcı beyanda bulundu. 

Hakkâri Üyeisi Naci Cidal, Irak sınır boyun
da üç köyümüzün bombalanması hakkındaki ha
berler; 

Ankara Üyesi Turgut Cebe, işçi kıdem taz
minatları ; 

Antalya Üyesi Şerafattin Paker, Romanya' 
dan ithal edilecek traktörler konularında gün
dem 'dışı birer demeçte bulundular. 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ, bu Birleşimde İz
mir Üyesi Mümin Kırlı ve Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Muhsin Batur'un konuşmalarının 
usulüne dair bir demeçte bulundu. 

SORU: 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu 'Kontenjan Üye
si Eovet Güresin'in, toplatılan bir romana dair 
yazılı soru 'önergesi, Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. 1(7/270) 

TANAK ÖZETİ 

i Hastalığı dolayısıyle izinli bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanı Muslihittin .Yılmaz Mete'ye, 

' Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Özer iDeırlbil ve üç. arkadaşının Elek-
trofer Firmasına verilen teşvik ve ithal belge
leri ile o firmanın gümrük işlemleri hakkında 
Senato araştırması isteyen önergeleri (10/14) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gereğinin 
yapılacağı bildirildi. 

iSovyetler Birliğini 1974 Ağustos ayının ilk 
yarısında ziyaret edecek Parlamento Heyetine 
gruplarınca seçilen üyelere dair Başkanlık tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve> 

Bu Heyete bir bağımsız üyenin iştiraki için 
yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğun
luğun 'Olmadığı anlaşıldığından : 

4 . 7 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,35'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Necip Mirkclâmoğlu Hüsamettin Çelebi 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

LAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, İntur İnşaat Ticaret Limited 
Şirketine ihale edilmiş 'bulunan Uşak ve Anka
ra'daki işçi konutları inşa tına dair yazılı soru 
önergesi. Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/271)' 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açiilıma ISaatlii : 15,00 

BAŞKAN : Başikaoıvelkili Nedip ]&kelamoğtkı« 
KÂTİPLER : Mehtaet Çamlıca (Kastainıaım), Hüsamettin Çelldbi (Ouımlhurba^kanuıoa S. Ü.) 

©AŞKAN — 73 ncü Birleşimi acıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
ı (Yokla.ma yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA İSUNUŞLARI 

Zamanın İmar ve İskân Bakanı Sayın Haldun 
Menteşeoğlu, teşekkülünden itibaren bu kasa
bayla ilgilenmiş ve elini atmıştır. Bu bakım -
'bu kürsüden yine o kasabanın 'minnettarlığını 
arz etmek isterim. 

-Sayın senatörler; ondan sonra gelen hükü
metler zamanındaki 'balkanlar bu kasaıbayı birbi
rine havale etmiş ve kimse sahip çıkmamıştır. 
Bugün 20 bin nüfus burada kıvranmaktadır. 
Elimde Halk Postası adında mahallî bir gazete 
vardır. Gazetede «Yeşiltepe Kerbelâ'ya döndü, 
20 bin nüfuslu kasaba susuzluktan kıvranıyor» 
ibaresi yazılıdır. 

III. 

1. — öl atat ya Üyesi ilamdı Özer'in, Malat
ya'nın Yeşiltepe kasabasında vukua gelen yoğun 
trafik kazalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istemin
de bulunan iki sayın üyemiz vardır. 

Malatya'nın Yeşiltepe kaısalb asında vukua ge
len yoğun trafik kazalarının nedenleri hakkın
da Ibir uyarı konuşması yapmak üzere (buyurun 
Sayın Hamdi Özer. 

Savm Başkan, HAMDİ ÖZER (Malatya) 
sayın senatörler; 

Bu 'kürsüye sık sık gündem dışı konuşmak 
üzere geliyorum; fakat ben kendiliğimden de
ğil, beni buraya halikın derdi, dileği daha doğ
rusu en sonunda halkın feryadı getiriyor. 

Sayın senatörler; buraya gelmeden önce öy
le sanıyorum ki, bütün arkadaşlarımız koltuk
larının altında halkın dert çantalarıyle ilgili 
bütün makamları dolaşır ve çaresiz kalınca mil
letin bu kürsüsünde. Yüce Senatonun huzurun
da durumu millete duyurur ve Hükümeti uya
rır. 

Sayın senatörler; Malatya'nın bitişiğinde 
Yeşiltepe isminde bir kasaba vardır. Bu kasaba 
•köylerin altyapı bunalımından kaçarak daha 
medenî bir yaşantı özlemi içinde şehirlerin ke
narına yapışmış ve hiç olmazsa medenî bir şe
kilde insanlıktan nasibini almak isteyen köy
lülerle doludur ve bu köylülerden teşekkül et
miştir. 

Bu kasaba bundan 5-6 yıl önce aşağı yukarı 
nüfusu 5 - 6 bin iken, bugün 20 bini bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; Malatya merkeziyle, 
Yeşiltepe arasında bir demiryolu hattı vardır. 
Bu, âdeta bu kasabanın kader çizgisidir. Bu 'ka
saba susuzluktan kıvranır, şehirle olan irtibatl
ın sağlamak, ihtyaçlarını temin etmek için şe-
hire gitmek ister ve birçok 'kazalara ananız ka
lır. En sonuncu da 15 yaşındaki bir kız çocuğu
nun hasta anasına, susuz karideslerine su getir-
ımc'k üzere hattı geçerken trenin altında kalma -
siyle bu feryat bir daha kopar ve Hükümete 
ide, ilgili bakanlıklara da birçok telgrafla;' gön
derilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kasaba susuzdur. 
Artezyenler açılmıştır. Devlet Su İşlerinin açtı
ğı artezyenler, pompalar olmadığı için içi su 
dolu ve kapalıdır. «Niçin müsaade edilmiyor?» 
denilir; «Efendimi bu sulama içindir» denir. 
Halk feryat eder «Biz susuzlulktan kıvranıyo
ruz, hastalık kol geziyor, bizim ağaçlarımız, ara
zilerimiz susuz kalsın; fakat çocuklarımıza su 

285 — 



C. Senatosu B : 73 4 . 7 . 1974 0 : 1 

verin» der; verilmez. Bir fonmalitedir takip 
eder. 

Koordinasyon yetersizliği vardır. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gideriz, orası 
İmar ve İskân Bakanlığına havale eder. 
İmar ve İskân Bakanlığı İller Bankasına gönde
rir. İller Bankası Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğüye bir irtibat kurmak ister; o da zor 
temin edilir. Her ikisi birer nıiilıendis gönderil' 
tetkik yaptırılır, aylar sürer, hâlâ netice alın
maz ; fakat bu halk susuzluktan kıvranır. 

Muhterem arkalarlar, bu kazalar şundan 
doğmaktadır: Mahrumiyetten doğan bir ihti
yat; hissi ile şehire gitmek isteyen halk gerek 
müniıbüsle, gerek otobüsle, gerekse yaya gider
ken karşı virajdan gelen trenin altında kalarak 
canlarını kaybederler. Bunun için yıllardan 
beri bir altgeçit, bir de üstgeçit yapılsın diye 
istirham ediyoruz. Vaat edilir, sonuç vermez. 
Bunu tekrar Hükümete istirhamla bildiriyorum, 
halkın ısrarla feryadı olarak duyuruyorum. 
Altgeçit biraz geç kalacaksa, hiç olmazsa üst
geçit yapılsın ve susuzluktan kıvranan bu halka 
Devlet Su İşlerine ai't kapalı olan sulama ku
yuları açılsın, belediyenin mevcut pompalarıy-
le halka içilecek su verilsin. 

Muhterem arkadaşlar; koordinasyon yeter
sizliği ve formalite memlekette altyapıyı çıkmaz 
hale sokmaktadır. Doğanşehrin bir kavaklı kö
yü vardır. Sürgü Barajının altında kaklığı için 
iskâna tabi tutulmuştur. Sonra müracaat edi
lir bakanlıkla]' birbirine havale eder, netice iti
bariyle Köy İşleri Bakanlığında karar kılınır. 
Köy İşleri Bakanlığı Toprak İskân Genel Mü
dürlüğü vasıtasiyle köylüye der ki, şu yeri se
çerseniz ve su araziyi satın alırsanız iskânınız 
yapılacaktır. Köylü o yerin binhir zorluklarla 
tapusunu almaya kalkışır, tam tahakkuk ede
ceği sırada Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğün
den bir yazı gelir, «Buraya su getirmek müm
kün değildir.» Bu sefer de eğer tapusu alınmış
sa, köylüler tapusunu iade edemezler ve hâlâ 
sefalet içinde bulunduğu o yerde kendileri âde
ta bütün yoksulluğa terk edilmiş vaziyette, mah
kûm edilmiş veziyette bağlı tutulur. 

Sayın senatörler; diğer taraftan merkezî bir 
•koordine hakikaten yoktur. Meselâ, yakinen bil
diğim iki köy var, bir çok köyler var ya iki ta
nesinden bahsedeceğim. S vıllık temel eğitim 

için iki köye de okul yapılması plana alınmış
tır. Plan alınmıştır; ama orada yol yok. Yo
lun gidemediği yere ancak hayalle gidilir. Ha
yalle de netice alınamaz. Bu bakımdan çok is
tirham ediyorum, Hükümet ilgilensin. Bir ye
re, her hangi bir planlamada, bir yapım yapıla
caksa önce oraya yol götürülsün. su götürülsün. 
Şimdi sözde bu iki köye okul verilmiştir; fakat 
yol olmadığı için müteahhitler ihaleyi kabul et
miyorlar. Okul da yapılamayacaktır, yol da. 
gidemiyor. 

Bunun bir nedeni de; illerde genel meclis 
üyeleri birbirleriyle anlaşmalıdır. «Sen benim 
köyümün mıntıkasına gelen yolu kabul eder, oy
larını o yolda kullanırsan, ben de senin köyün 
istikametindeki oylamaya müspet olarak katılı
rım» der ve merkezden hiç bir yetki gösterile
mez. 

BAŞKAN — Sayın üzer, konuya avdet bu
yurmanızı ve lütfen bitirmenizi istirham ediyo
rum. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) 
Savın Başkanım. 

Bitirivorunı 

Muhterem arkadaşlar, bu dert büyüktür. Ye-
şiltepe hakikaten kan ağlamaktadır. Bu ne ilk 
ve ne de son kazası olmayacaktır. Bir an evvel 
üstgeçitin ve a;l t geçi tin yapılması ve kapalı olan 
suyun açılmak suretiyle halkın içme suyuna ka
vuşturulmasını istirham ediyor, Yüce Senatoya 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN Teşekkür ederim efendim. 

2. — Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin, 
gündem dışı konuşmalarda belirtilen hususları 
Hilhü m etin ce vapla ndırm a m as in a dair g ü nde m 
dışı demeci, 

BAŞKAN — Sayın Befet Rendecinin gün
dem dışı konuşma istemini arz ediyorum efen
dim. 

«Cumhuriyet Senatosunda gündem dışı ko
nuşmalar devam etmektedir; fakat bugüne ka
dar bu konuşmalar mevzuunda Hükümetten bir 
cevap alınamamaktadır. Gündem dışı konuşma
lar hakkında. Hükümetin tutumu üzerinde gün
dem dışı söz rica ediyorum.» demektedirler. 

Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — • Sayın Baş

kan. sayın arkadaşlarım: 
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Yeni dönem çalışmalarına başladığımız 14 
Ekimden bugüne kadar bu kürsüden her gün 
3, 5, 7?ye kadar gündem dışı konuşmalar ya
pıldı. Arkadaşların takdirlerine göre, her mev
zuun aktüalitesi var, memlekette bazı mühim 
hâdiseler olur, sel felâketi olur, zelzele olur, kıt
lık olur, bazı malzemelerin yokluğu olur. Par
lamenter olarak, Cumhuriyet Senatosunun üyesi 
olarak vazifemiz buraya bu meseleleri getirmek
tir. Biz bir murakabe vazifesi yapıyoruz ve 
yanlış işleri ortaya koymaya çalışıyoruz; fakat 
Hükümetten hiç. ses yok. Bir sessizliğin içeri
sinde «Falan yerde dolu vurdu, felâket var» di
ye Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetine büyük 
bir hâdise getirilir, biz o arkadaşımızdan mese
leyi dinleriz; ama Hükümet kanadından «Haki
katen böyle bir hâdise oldu mu, olmadı mı, de
recesi nedir, ehemmiyeti nedir, mühim midir, de
ğil midir?» diye bir ses işitenleyiz. «Talan yer
de şu 'mesele programın içerisindeydi, yapıla
caktı, senenin ortasına geldik program neden 
gerçekleştirilmedik» dersiniz; yine Hükümet ka
nadından bir ses çıkmaz. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Senato
sunda kanunları görüşürüz, mühim kanunların 
.müzakeresinde Hükümeti bulursunuz, diğer ka
nunlarda memurlarla kanunların buradan geçiş
tirilmesini sağlarlar. Gündem dışı mevzular, ta
lepler böyle. Kanunların görüşülmesinde mevzu-
muz böyle. Cumhuriyet Senatosu Umumî Heye
ti açılır, çalışmalarına başlar, devam eder, akşa
ma kadar konuyu bitirir; bakarsınız ki, Hükü
mete ayrılan yerde bir tek Hükümet üyesi gö
remezsiniz. 

Cumhuriyet Senatosuna karşı acaba Hükü
metin özel bir güveni var da, burada bulunma
yı lüzumsuz mu görüyor: Yoksa, Cumhuriyet 
'Senatosunun hükümeti düşürme yetkisi yoktur 
gibi bir havanın içerisinde bu Meclisi bir kenara 
mı ittiler? Bu düşünceyi anlamak mümkün de-
ğil. 

Hepimiz burada gelip konuşuyoruz arkadaş
lar. Ben geldim dedim ki, «Benim memleketi
me bu sene televizyon yapılacaktı niçin yapma
dınız, ne oldu?..» Ses yok. Sayın Kutlar arka
daşım, çıktı; «Antep'te hava meydanı yapılacak
tı, programdaydı, plandaydı ne oldu?» dedi. Ge
ne ses yok. Falan yerde dolu vurdu, zarar var
dı, acaba- zarar ne kadardı? Hakikaten var 
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mıydı, yok muydu; ses çıkmadı. Bir arkadaşım 
ıgeldi, «Jandarma karakolunda bir vatandaş 
jeep pompası ile karnına hava basılarak öldü
rüldü.» dedi; üç ay, dört ay geçti, bu işlere ce
vap vermesi lâzım gelen Adliye Vekilini şuraya 
getirip de kürsüden cevabını almak mümkün ol
madı. 

Memleketimiz ve dünya malum hadiselerin 
içerisinde. Radyolarda, televizyonlarda Hükü
met Başkanı beyanat verdi deniyor. Hariciye ve
killeri gidiyor toplanıyorlar, gemiler bir yerle
re gidiyor; ama arkadaşlar, biz bunları resmî 
ağızlardan değil, gazetelerden duyabiliyoruz. 
Meselelerin içyüzlerini, hakiki oluş şekillerini 
Meclislere, doğru olarak Hükümet bildirmek 
mecburiyetindedir. Biz gazeteden aldığımız ma
lumatlarla bu devam eden politik meseleler hak
kında rey verme, not verme, tedbir isteme, tedbir 
aldırma talepleriyle karşı karşıya olacağız. Bir 
parlamenter olarak hadiselerin doğrusunu, ha
diselerin hakikisini ancak Hükümetten öğrene
ceğiz. Hükümet bu Meclislerde bu hadiseleri izah 
etmek tutumundan ve durumundan çok uzak kal
maktadır. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum 
ve Hükümeti bu gündem dışı konuşmalarla mü
him hadiselerde Cumhuriyet Senatosuna bilgi 
vermeğe davet ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Reııde-
ci. Gündeme geçiyoruz. 

MEHMET ALİ APJKAN (Mardin) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın 
Arıkan? 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ar
kadaşımızın usulsüz konuşması hakkında. 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden ifade buyu
runuz efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (.Mardin) — Efen
dim. Tüzüğümüzün 54 ııeü maddesinde gündem 
dışı konuşmanın ne şekilde ve ne surette yapı
lacağı tasrih edilmiştir. Hükümet gündem dışı 
konuşmalara cevap vermek mecburiyetinde de
ğildir. İcap ettiği takdirde bir sayın üye soru 
müessesesini işletmek suretiyle Hükümeti cevap 
vermeye zorlayabilir; ama gündem dışı konuş
malara Hükümetin cevap verme mecburiyeti 
yoktur. Kaldı ki, arkadaşımızın yaptığı konuş
ma gündem dışı konuşma değildir. 
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REFET RENDECİ (Samsun) — O size ait j 
d eğil d ir.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, de
vam edin efendim. 

MEHMET ALİ ARIKAN fMardin) — Yüee 
Senatonun ve Hükümetin muttali olması icabe-
den önemli ve müstacel konularda gündem dışı 
konuşmalar yapılabilir. Arkadaşımız bir usul 
meselesine temas etmek suretiyle fuzulî olarak 
kürsüyü işgal ettiler. Bu itibarla bu konuda söz 
istiyorum. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim, buyurunuz 
efendim, 

Saym üyeler; gündem dışı konuşma taleple
ri Başkanlığın takdiri ile değerlendirilir ve 
Başkanlık gerekli gördüğü, lüzumlu ve yararlı 
gördüğü konularda söz isteminde bulunan üye
lere söz verir. Başkanlık Sayın Rendeci'nin bu 
konudaki istemini böyle değerlendirmiş ve söz 
vermiştir. Ancak Sayın Arıkan'm da ifade bu
yurdukları gibi, Hükümetin gündem dışı konuş- | 
ı nal ara mutlaka cevap verme gibi bir mecburi- j 

IV. — GöRÜŞİ 

1. —• Yedek Subay adaylarının kısa süreli as- I 
kcılîk hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının 21 illet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko- j 
'misyonu mütalâası ile Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (1) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimlerde 
konuşulmasına 'başlamlan Yedek Subay Adayları
nın Kısa Süreli Askerlik Hizmetine Taba Tutul
masına İlişkin Kanun tasarısının müzakeresine 
devam ediyoruz. 

Kanun tasarısının 1 ııei maddeci üzerindeki 
müzakerelerde, bundan evvelki 'birlcjinılerde 12 
saym üyemiz söz almış ve görüşlerini 'bildirmişler
di. Söz sırasında dalıa 6 sayın üyemiz var. An
cak. .1 nci maddenin müzakerelerinin kifayetine 
mütedair .'bir önergede gelmiştir'. 

(1) 376 S. Sayılı beısmayazı 25.6.1974 tarihli 
70 nci Birleşim tuteınağtna eklidir. 

yeti ve zorunluluğu da yoktur. Bu bakımdan, 
usul bakımından da üzerinde durulması gere
ken bir konu yoktur. Mesele zannediyorum ki 
aydınlanmıştır. Teşekkür ederim. 

3. >— A. P. Grupu Başkanlığının, Çorum tiyesi 
Safa Yolcuk'un partilerine katıldığına dair tezke
resi. (3/484) 

BAŞKAN —• Gündeme geçmiş bulunujmruz. 
Adalet Partisi Grupu Başkanlığının bir yazısı 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Corum Senatörü Saym Sefa. Yaleuk Partimiz 
Merkez Temsilciler Meclisi kararı ile tekrar Ada
let Partisi Grupuna katılmıştır. 

Yüksek bilgilerinize arz ederim. 

A. P. Senato Grup 
Başkanı 
Bursa 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

LEN İŞLER 

Kanun tasarısının müzakeresine komisyonu
nun ve Hükümetin mevcudiyetiyle 'başlıyoruz. 

Kifayet, önergesini okutup, oylarınıza suna
cağım, 

Yüksek Başkanlığa 

1 nci madde üzerinde. 12 sayın üye konuşmuş 
bulunmakladır. Müzakerenin kifayetini arz ede
rim . 

Kayseri 
Sami Turan 

BAŞKAN -— Kifayet önergesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
1 nei maddesinin müzakeresi kâfi görülmüştür. 
1 nei madde üzerinde verilmiş olan önergeleri 
okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 

376 Sııa sayı altında görüşülmek.o olan Ye
dek Subay Adaylarının Kısa Süreli Askerlik Hiz
metine Tabi Tutulmasına İlişkin Kanun tasarısı-
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ııın 1 ııcd maddesinin verilen önergeler müzakere 
edilerek arızaların giderilmesi, icabına ve hakka
niyeti tesise nıaituf düzeltmelerin yapılabilmesi 
için Komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Takip buyurduğunuz gibi öner
ge tasarının tümünü Komisyona iadesini öner
mektedir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Tü
mü üzerindeki konuşmalar 'bitmiştir. Yalnız 1 ncü 
maddenin Komisyona iadesini istiyorum. 

BAŞKAN — 1 nei maddesinin Komisyona ia
desini öner iyorsunuz. 

KomUsyonun geri isteme talebi var mı efen
dim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
evvelâ Komisyonu bulalım. Müzakereler başlar
ken Sayın Sücrsan 'burada 'bulunuyorlardı. Şim
di görünmüyorlar, Komisyonu bulalım,_ Komis
yon olmazsa müzakerelere devam edemeyiz efen
dim . 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Seçim 
muamelemiz vardı, kesildi. Ona devam edelim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
derdestli rüyot kanun var elimizde, kanunu ko
nuşuyoruz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O za
man 'da vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle takdir edildi efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Her-

şeyi takdir 'ediyorsunuz. Âdetler var, usuller var. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ikâzınıza. 
Sayın Süersan, lütfen Komisyon yerine 'geçi

niz1 efendim. 
Komisyon geldi, önergeyi bir defa daha oku

tuyorum efendim. 
(Zonguldak Üyesji Alım et Demir Yüce'nin 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Tasarının 1 nei madde&ıınin Ko

misyona iadesini öngören öneriyi dinlediniz. Ko
misyon olarak katılıyor musunuz efendim?. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Bu istikamette 
verilmiş 'daha birçok önergeler var efendim. 

BAŞKAN — Bu hepsinin aykırısıdır. 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN SÜERSAN (Manis'a) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu 
'efendim?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
ESAT İŞIK (Bursa Milletvekili) — Takdiri Yü
ce Senatoya bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önergeyi 'Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 
İknei önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 

376 S. Sayılı Kanun tasarısının 1 nei madde
nin aşağıdaki tarzda tedvinini teklif eder, .gere
ğini arz ederim. 

M. Cihat A'lpan 
Kontenjan Senatörü 

«Madde 1. — 1 . 5 .,1974 tarihine kadar 
yurt liei veya yurt dışı yüksek öğrenim kurumla
rından mezun olarak yedek subay adayı olma 
hakkını kazanmış, ancak henüz askere şevki ya
pılmamış •bulunan yükümlüler dört ay süre ile 
yedek subay temel askerlik eğitimine tabi tut ulur
lar vo bu eğitimin süresi sonunda er ve erbaş ola
rak terhis edilirler. 

Ancak, ıbu yükümlülerin muvazzaf askerlik 
yükümlülüklerini taımanılatmak için 'ileride ihti
yaca göre hangi kamu hizmetlerine tabi tutula
cakları ve 'bu hizmetleri yapanların hangi şart
larla teğmenliğe naslbedilecekleri ve bir 'savaş ha
linde ne 'surette görevlendirilecekleri 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun değişik 10 nen Madde, (b) 

bendi gereğince çıkarılacak kanunda gösterilir. 

Bu yükümlüler belirtilen eğitim ve hizmet dö
nemleri arasında yüksek lisans, ihtisas ve 'doktora 
•eğitimli yapabilirler, resmî ve özel işlere atanabi
lirler ve yurt dışına çıkmak için pasaport 'alabi
lirler.» 

BAŞKAN — Sayın Alp an, önergenizi açıkla
mak için söz 'istemiş bulunuyorsunuz, buyurunuz 
efendim. 

CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— ıSaym Başkan, saym senatörler; 
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70 ııci 'Birleşimde 376 S. Sayılı kanun tasa
rısının tüm,ü 'hakkında yaptığım 'konuşma sonu
cunda verdiğim ret önergesinin Genel Kurulu
muz tarafından benimsenmemiş okluğu malû
munuzdur. Buna rağmen 71 nci Birleşimdeki 
.müzakereler 'konunun önemi ve tasarının düzel
tilmesi üzerinde çoğunluğumuzu âdeta birleş
tirmiş bulunuyor. Evvelâ bu durumu şükranla 
karşılamak 'gerektiğine işaret etmek isterim. 

Konu ve evveliyatiyle ilgili olarak yaptı
ğım çalışma ve ilk konuşmamın âdeta .karşılığı
nı teşkil eden ve Ibeni memnun eden bu durum 
üzerine 1 nci maddenin değiştirilmesi maksadiy-
le şimdi okunan önergeyi sundum. O'enel Kuru
lumuzda konuşan sayın .senatörlerin ve Sayın 
Bakanın açıkla.malarmı, dikkatle izlemiştim. 
Bunları g-özöniinde tutarak ve ilk önergemin 
ruhuna da sadık 'kalarak hepsini karşılayabile
cek mahiyette bir önege verdiğimi sanıyorum. 
]>u önergeye aynı anlayış içinde yönelmemiz ve 
aynı hükmü verebilmemiz için dört önemli nok
ta üzerinde kısaca ve tekrar durmanın yararlı 
olacağı (kanaatindeyim:. 

1. Yedek subay adayları için vatan hizme
tinin yükümü ve bunun ilk bölümünü teşkil 
eden askerliğin temel esasları 1316 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 1076 sayılı Kanunda 
gösterilmişti]'. Bunu düzenleyen yeni 3 ncü mad-
deyi 70 nci Birleşimde aynen okudum. Yeni 3 
ncü maddeyle sorun çözülmüş ve yedek subay
lık, hunu uygulayan diğer birçok ileri ve bü
yük nüfuslu ülkelerdekine 'benzer yeni bir yol 
ve yönteme 'bağlanmıştır. Bu gerçek karşısın
da dört senedir be'klenen yedek subay adayla
rının değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinde 
görevlendirilmesini düzenleyecek olan uygula
ma kanunu tasarısı yerine. Bakanlar Kurulun
ca. Millet Meclisine sunulmuş olan ve önümüz
deki 376 S. Saydı kanun tasarısı gelmiştir. 

Sayın Bakan ile bazı sayın senatörlerin de
ğindikleri gibi, elimizdeki tasarıya bir tedbir 
kanunu tasarıdır diyebilir miyiz?. Evvelâ bunu 
cevaplandırmak istiyorum ve hemen ifade ede
rim ki, .bu tasarı ,;bir tedbir tasarısı değildir. 
Çünkü vatan hizmeti ve vergi -gibi vazgeçilmez 
yükümlere ilişkin tedbir kanunları amaç tuttu
ğu .yükümün kavramını ve temel esaslarını bo
zup kaldıramaz. Tedbir 'kanunları ancak bir 
yükümün uygulanmasını, bir genellik ve eşit-
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lik içinde kolaylaştırır, kısaltır, kademelendi-
rir, hızlandırır veya geciktirir; fakat hiçbir su
retle uygulamayı bir esas unsur noksanlığına 
ve âdeta bir affa götüremez. Bu se'beple eldeki 
tasarıyı «bir tedbir kanunudur» diye nitelemek 
ve müsamaha ile karşılayıp kanunlaştırmak 
doğru ve mümkün değildir. 

Vatan hizmeti yükümü ve askerlik bir ça
ğa ve yaş haddine dayatılmıştır; yani bir defa
da yerine getirilmez Bu yüküm er ve erbaş
lar için 20 yaşını doldurunca başlar, 46 yaşına 
girince biter. Yedek subaylar için ise muvaz
zaf askerlik hizmetine sevk. edildikleri gün baş
lar, kazandıkları rütbelerin yaş hadlerinde 'bi
ter ve bütün vatandaşlar askerlik çağları ve 
rütbelerinin y^ş hadleri içinde tamamlama ve 
tazeleme eğitimlerine, tatbikat ve manevralara 
katılmaları ve seferberlik maksatları için deği
şik zamanlarda -birkaç defa silâh altına alına
bilirler. 

Binaenaleyh, birikmiş yedek subay adayları 
içindeki 41 yaşını aşmamış olan yaşlılar tasarı
nın geçirilmesi için zorunlu bir se'bep diye ile
ri sürülemez ve kabul edilemezler. Bu yaşlılar 
dört aylık hir temel askerlik eğitiminden son
ra kamu hizmetlerinin yaşlarına ve meslekleri
ne uygun bir dalında görevlendirilip memle
kete yararlı 'kılına bilirler ve dolayı siyle yüküm
lerini tamamlayabilirler. 

Yatan hizmeti yükümlülere bir askerlik eği
timi sağladığı gibi, hizmet süresi kadar (bir is
tihdam dönemi ve maddî imkân da sağlamak
tadır. Bu yüzden vatan hizmeti hem er ve er
başlar için, hem de yedek suibay adayları için 
memleketin istihdam politikasında ve hepsi
nin geçinme şartlarında büyük bir önemi haiz
di;*. Birikmiş ve ihtiyaç fazlası olan yedek su
bay adaylarının kışla veya sınıf okulu kapı
larına zorlama durumuna girmiş bulunmalar], 
sürekli 'bir iş ve yer edinme yolunda hareket 
serbestilerini sağlamak kadar, büyük bir kıs
mı için. 'biran önce asteğmen olup, ıbir maaşa 
kavuşmak ve askerlik hizmeti sonuna kadar 
da iş ve yev edinme imkânlarını rahatlıkla araş
tırmak ve sağlamak ihtiyacına dayanmakta 
ve fırsatına yönelmektedir. 

Memleketimizin sosJyal yapısı ve geçinme 
şartla il karsısında bu gerçeği görmezlikten 
gelemeyiz. Çünkü, üniversite ve yüksek okul-

;90 — 
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ların bütün mezunlarına diplomalarını aldık
ları gün yaşamlarını 'sürdürecekleri bir görev
lendirme imkânını, bir tayin emrini Devlet 
vo özel sektör olarak birlikte verebiliyor mu
yuz?.. Maalesef veremiyoruz. Onun için birik
miş yedek subay adaylarını 'bu defa da dört 
aylık bir temel askerlik eğitiminden sonra ve 
toptan 'bir şekilde kaderleri ve sıkıntıları ile 
başbaşa bırakmayalım. 

Memleketimizde bu türlü ve bu ölçüde bir 
yedek su'bay 'birikimi ilk defa vaki olmamakta
dır. 1960 yıılmın 97, 1:962 yılının 47 sayrlı Ka'-
nunları bölyle 'bir birikmeyi süratle tasfiye 
etmek için çıkarılmış ve başarı ile uygulan
mışlardır. 1076 sayılı Kanunun 3 neü madde
sini değiştiren 1316 sayılı Kanunun çıkarıl
masında işte bu uygulamaya da dayaııılmış-
tır. 

13 Ekim 1960 tarihinden sonrası için ye
dek subay adayı olma hakları kaldırılmış olan 
30 bini aşkın lise ve dengi 'okul mezunları, köy 
okullarının Mayıs başında tatile girmeleri ve 
Ekim başında açılmaları hesaba katılarak, 
15 Mayıs 1901 tarihinden itibaren eğitim mer
kezlerinde 'toplanmış ve bu münasebetle eği
tim merkezlerine Mayıs ve Temmuz aylarında 
mürettep olan erler doğ; uca kıtalarına, sevk 
cdill m işlerdir onlara yer açmak için ve bu 
adaylar 15 Eylüle kadar temel askerlik eği
timine ve dön'em içinde köy öğretmenliğinde 
uygulayacakları türlü konuların, (İdarî hiz
metler, öğretim metotları, müzik, jimnastik, 
sıhhî yardım gibi konuların) çok kısa. •seminer
lerine de tabi tutulmuşlardır. Mjiteakiben de 
iki öğretim yılı köy öğretmenliği yaparak, iki 
yıllık askerlik hizmetlerini tamamlamışlar ve 
teğmen olarak terhis edilmişlerdir. Bıu uygu
lama sionu alınmadan durdurulmuştur. Çünkü. 
bütün ilkokullardaki derslik tutarından faz
la. ilkokul öğretmeni yetiştirilmiştir ve bu 
ders yılında ilkokul öğretin en1 erinin fazlası 
7298'e baliğ olmuştur. 

'1960 - 1962 yıllarında Kara Kuvvetleri Teş
kilât ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak icra koor
dinatörlüğünü yaptığım bu uygulamaların tec-
Ibeleıine dayanarak ifade etmek isterim ki, 
'birikmiş ve ihtiyaç fazlası durumuna girmiş 
olan 30 - 40 •bin kadar yedek subay adayını, 
1975 •- 1976 eğitim dönemlerinde yalnız piya

de eğitim merkezlerine sevk etmek ve bura
larda dört aylık özel programlı bir temel as
kerlik eğitimine tabi tutmak suretiyle ilk 
safhayı atlatabiliriz. O zaman piyade eğitim 
merkezlerinin iskân ve iaşe kapasitesi, senede 
yapılan altı celbe göre 30 - 35 bin miktarın
da idi; fakat senedeki celp adedi altında üçe 
indHlince bugün iki misli kapasiteyi haizdir
ler. Binaenaleyh, bunların tümünü 'birden, o 
dönemin erlerini kıtalara sevk etmek sure
tiyle piyade eğitim merkezlerine alır, dört ay 
ratıatlıkla ve randımanlı olarak eğitebiliriz. 

Değişiklik önergemin her ibaresi ve deği
nilen bazı hususların kısa kısa gerekçelerini 
açıklamak istiyorum: 

Silâhlı Kuvvetler yedek subay ihtiyacını 
devanı üzere karşılamak için, 1973 •- 1974 öğre
tim yılı sonunda; yani bu (iğretim yılı •sonun
da üniversite ve yüksek okulları bitirecek olan 
adaylardan faydalanmak zorundadır. Tasarı
nın şümulünü bu adaylara sirayet ettirmemek 
için, uygulamayı 1 Mayıs 1974 tarihi ile sınır
landırmak doğru ve yerinde bir tedbirdir. 

Dört aylık bir temel askerlik eğitimi so
nunda asteğmen olarak değil er ve oHbaş ola
rak terhis edilmeleri, hem 1076 sayılı Kanunun 
•'öngördüğü yeni esasa, hem de daha önceki uy
gulamalara uyulmasını ve (bunların ileride ih
tiyaca göre kamu hizmetlerinde görevlendi-
rilm'eleri bağlayıcılığını, da sağlayacaktır. Bun
lara kamu hizmetlerini derhal ve toptan yap
tırmak yerine, ileride ve ihtiyaca göre yaş ve 
karma meslek grupları halinde yaptırmak, Sa
yın Bakanın belirttikleri birçok mahzurları 
da önleyecektir. Bu suretle diğer bakanlıklar 
kendilerini ilgilendiren her türlü hazırlıkla
rı! (Tabiatiyle başta bütçe hazırlığı 'olmak üze
re) daha rahat ve tutarlı bir tarzda yaparak, 
hiHbir bakımdan baskına uğramayacaklar
dır. 

Bu uygulama ile Devletin çeşitli iş alanla
rında ve yurdun hemen her köşesinde ihtiya
cı duyulan zorunlu hizmetler de, ayrı kanun
lar çıkarılmadan (ki, geçen konuşmamda da be
lirtmiştim; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğımız fakültelerini bitiren tabiplerimiz için 
mahrumiyet bölgelerinde en az iki sene zorun
lu hizmeti öngören bir tasarı hazırlığı için
dedir.) bu gibi maksatları da bu suretle kar
şılayabileceğiz. 
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Esasen bu uygulamaya başlayıncaya ka
dar, .Sayın 'Bakanımızın da teyit ettikleri gibi, 
Hükümet Programında yer alan asıl uygula
ma kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
oı karıl a1!)ilecektir. 

Bu yedek subay adaylarının takım komu
tanlığı nite-iği kazanabilmeleri için, bir savaş 
halinde özel (bir eğitime tabi tutulduktan son
ra görevlendirilmeleri gerekir. Bu hıtsus, ben
zer işleme taibi tutulacak olan er ve erbaşlar 
için 1111 sayıilı Askerlik Kanununun 1315 sa
yılı Kanunla değiştirilen yeni 10 neu madde
sinin (b)) bendinde belirtildiğinden, aynı esa
sa tasarının 1 nci maddesine de ilâve etmek 
yararlı olacaktır. 

Efendim, 'benim değindiğim husus kanun
da şöyle : «Bu 'bent hükmüne tabi olanların..» 
yani, erlerden kur'a ile kıtalarda askerlik hiz
metini tamamlayamayacak olanların savaşta 
görevlendirme esası da çıkarılacak olan ka
nunda belirtilecektir. Binaenaleyh, ona para
lel bir hükmün bu maddemizde de yer alması 
uygun olur. 

Borçlu kalacakları ve ileride ihtiyaca gö
re yapacakları kamu hizmetlerinin, yedek sır-
bay adayları için bir ayak bağı, bir engel teş
kil etmemesi için 1 nci madde değişikliğinde, 
yine Lİ.Ulil sayılı Kanunun 10 neu madde (d) 
(bendindeki esasa uyan bir hükme de yer ver
dim. O da şöyle ifade edilmiştir : 

«Kur"a neticesi askere alınmayanlar, bu 
maddenin (b) bendine göre çıkarılacak kanun 
hükümlerine aykırı düşmedikçe, resmî ve özel 
her türlü iş ile okul, fakülte ve yüksek okula 
girebilir ve yurt dışına çıkmak için pasaport 
alabilirler.» 

Bendeniz bumu : «Bu yükümlüler, belirtilen 
eğitim ve hizmet dönemleri arasında, yüksek 
lisans, ihtisas ve dokt-oıa eğitimi yapabilirler, 
resmî ve özel işlere .atanabilirler ve ymt dı
şına çıkmak için pasaport alabilirler.» şek
linde ifadelendirmiş bulunuyorum. 

Tasarının 1 ncü maddesi, kapsadığı yedek 
subay adaylarının emsalleri gibi işleme tabi 
tutulmaları 'bakımından da 1 nci maddenin 
önergeme .göre değiştirilmesini •gerektirir. 4 ncü 
madde 1960da çıkarılan kanun uygulamasına 
dahil olup ta, sonradan clıırduııılma yüzünden 
vedek su'bav köv öğretmenliğini yapamamış 

olan yükümlüleri ilgilendirmektedir ve onlardan 
ne kalmışsa hu kanuna tabi olarak eğitime so
kulacaklardır. 

.Silâhlı Kuvvetlerde .sınıf okullarında bulunan 
yedek subayları ve adayları bu tasarıya ilâve 
edilecek bir hükümle toptan terhis etmek uy
gun görülemez. Çünkü, Silâhlı Kuvvetler ye
dek ^subaylar ile idare edilemeyeceği gibi, Si
lâhlı Kuvvetlerin birçok hizmetleri yedek su-
halysız yürütülemez. Aksi takdirde 'bunların 
yerine muvazzaf takım komutanları ve assu-
Ibaylar yetiştirip istihdam etmek gerekir ki, 
bu. Devlete çok pahalıya mal olur ve Devle
tin personel politikasıyle sosyal .güvenlik po-
litikasmada uygun düşmez ve bunların her de
rece terfiinde ve değişik oranlarda devamlı 
tasfiyeye taibi tutulmaları yolu açılır. 

Ayrıca, memleketimiz her gün değişik gö
rüntüler ve türlü olaylar içinde bulunan Or
tadoğu sorunu, Kıbrıs antlaşmalarının vecibe
leri ve Ege Denizine ilişkin haklı iddialarr-
mız karşısında âdeta angaje bir durumdadır. 
Bunlar için aldığı ve daha da alabileceği ted
birleri sürdürmek zorundadır. 

Hal böyle iken ve er, erbaş Ve yedek subay 
ihtiyatlarımızdan bir milyona ulaşmış büyük 
ve genç doğumlulardan müteşekkil bir kitle 
de yabancı ülkelerde çalışırken, silâh altında 
bulunan yedek subayları ve adayları nasıl ter
his edebiliriz? Aksi takdirde, memleketimizin 
içinde bulunduğu genel durum ile ters düşe
cek bir tutum bağdaştııılaibilir mi? Yanlış bir 
tutumun düşmanlarımız ta lafından nasıl yo
rumlanacağını ve ne suretle karşılanacağını 
takdirlerinize bırakıyorum. Bu zorunluluklar 
karşısında birikmiş adayların silâh altında
ki yedek 'subaylardan önce terhis edilmeye
cek bir tarihten önce ; yani Nisan 1'975'ten ön
ce temel askerlik eğitimine çağırıinıamalarını 
da diğer birkaç yönden yararlı ve yerinde bir 
tedbir olarak değerlendiriyorum. 

İşte, bu mülâhazalarla, veıdiğim değişiklik 
önergesinin kabulünüze mazhar olmasını diler, 
teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı efendim? 

MÎLLÎ -SAVUNMA BAjRANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Kürsüden maru
zatta ''bıılvmn'bilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Veri

len takrir okundu mu efendim? 
BAŞKAN — Okundu; oylarken tekrar oku

yacağız, Sayın Dikeeligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Lehin

de konuşacağım ben. 
BAŞKAN — Takrir okundu. Takrir üzerin

de yalnız, sahibinin açıklama hakkı vardır, Sa
yın Dikeeligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Lehin
de aleyhinde konuşulmayacak mı? 

BAŞKAN — Olmaz, -efendim. 
Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MİLLİ [SAVUNMA BAKANI HASAiV ESAT 

IŞIK (Bursa Millet vekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu, bana tevcih buyurduğunuz suale yerim
den cevap vermekte 'biraz zorluk çektim. Çünkü, 
8aym Alpan'ın konuşmalarımı dinledikten sonra 
onun önerisine tek kelimeyle cevap vermekle 
kendıi fikrimi. Hükümetinizin fikrini gerektiği 
gibi vazıh Ibir hale getirmiş olabileceğimi san
madım. 

Hakikaten, kendilerine müteşekkirim. Bura
da verdikleri izahatla hangi düşünceyle bu me
seleyi yeniden ele almış olduklarını vazıh olarak 
sezdim ve Ihımdan dolayı kendilerine hakika
ten çok müteşekkirim. İzahlarının içinde Hü
kümet için, uygulama sırasında, kıymetli reh
ber olacak düşünceler buldum, İbunlardan dolayı 
da kendilerine müteşekkirim. 

Konuda esas öneriye gelince; -bu husustaki 
düşüncemi de kısaca şöyle arz etmek isterim. 
Kendileri çok haklı olarak, «mademki bir istis
naî durum karşısındayız, 'bu istisnaî durumun 
sonucunu mümkün olduğu kadar az istisnaî bir 
haile sokalım» diyorlar. Bu hususta da Hüküme
tinizin en ufak bir tereddütü yok; bu .görüşe 
tamamen kat ılıyoruz. Ancak, bunu en az istisnaî 
mahiyete sokalım derken de, hiçibir zaman (dev
let bütçesinin durumu malûmdur) buna vereceği 
faydayla mütenasip olmayacak yükümler de 
ilâve etmemeye itina gösteriyoruz. Bunu yapar

ken de hem Hükümet olarak vazifemizi yapı
yoruz, [hem de masrafların ne kadar yerinde 
sarf ^edilmesi hususunda titizlik .gösterdiği he
pimizce malûm olan Senatonun da igörüşüne 
uygun hareket ettiğimiz kanısındayız. 

Bu sebeple, ibu istisnaîleri az istismaîleştir
mek önerisini prensip itibariyle 'benimsemekle 
Iberalber, ibu vakada 'biitç'e mülahazaları ile bu
nun kalbili telif olamayacak kadar yükümlü, pa
halı bir tedbir olduğu kanısındayız. 

İS ayın Başkan, bu vesileyle bir hususa daha 
değinmek: isterim; buradaki arkadaşlarımıza 
'büyük Ibir istisnaî muamele yapılıyor kanısı ha-zı 
senato ı de rimizin konuşmaların da hisse dilme kt e -
dir. Şunu ifade etmek isterim, eğer bu kimselere 
isimleri belli olmayan, kim oldukları belli olma
yan bu kimselere bir istisnaî muamele söz ko
nusu ise, itiraf etmemiz lâzımdır ki, bu istisnaî 
muamele lütuf tan ziyade kahır şeklinde olmuş
tur. Dört senedir bu arkadaşlarımız, yarın ne 
yapacaklarını bilmeden orada toeklemektedir
ler. 

Binaenaleyh, şimdi ike.nd.il erin e bu gadr is
tikametindeki istisnaî muameleyi yeniden, ne 
zaman askere alınacaklar, ne zaman çağrılacak
lardır gibi yeni şüpheler davet edecek şekilde 
tekrar gadr mahiyeti taşıyabilecek bir tedbire 
başvurmanın hakikaten lüzumu olmadığına ka
niim. 

Kaldı ki, bu gibi arkadaşların zaman, zaman 
askere alınmaları her zaman mümkündür. 976 
sayılı Kanunla 1076 sayılı Kanunurmuzun 14 ncü 
maddesi değiştirilmiştir. Bu son değişik şek
line göre, Hükümet, lüzum gördüğü zamanlar
da askerliklerini bitirmiş, ihtiyata geçmiş olan 
kimseleri her zaman 45 ıgünlük 'bir süreyi geç
memek üzere yenliden askere almak imkânına 
sahiptir. Binaenaleyh, Sayın Alpan'ın önerisiııin-
de bugün şu kanunla ibir nebze telâfi edilmesi 
mümkün gözükmektedir. 

Bütün bu mülâhazalarla Hükümetiniz, çok 
istifadeli fikirler ihtiva etmesine rağmen Sayın 
Alpan'ın önerisine uymak imkânını 'bulamamak
tadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayın Bakan. 
Önergeyi bir daha okutup oylarınıza arz ede

ceğim. 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan'ın 

önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Önerge sa
hibi açıklamalarda -'bulundu. Sayın Komisyon 
ve sayın Hükümet katılmadıklarını ifade et
tiler. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kahul (eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir, efendim. 

İkinci önergeyi okutuyorum, efendini: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlı gına 

376 sıra sayılı kanun tasarısının 1 nci mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Tabiî Üye -
Mehmet Özgüneş 

1 . 5 . 1974 tarihine kadar yurt içi veya yurt 
dışı yüksek öğrenim kurumlarından mezun ola
rak yedek subay adayı olma ha.kkmı kazan
mış, ancak henüz .askere şevki yapılmamış bu
lunan yükümlüler dört ay süre ile yedek sulbay 
temel .askerlik .eğitimine tabi tutulurlar. 

Eğitim süresi sonunda başarı gösterenler ge
riye kalan askerlik hizmetlerini kamu hizmetin
de tamamlarlar ve asteğmen rütbesiyle terhis 
edilirler. Başarı gösteremeyenler yükümlülük
lerini er olarak tamamlamak üzere birliklere 
s e vk edilirler. 

Bu kanun hükümlerinden yararlananların 
kamu hizmetinde görevlendirilmelerine ait esas
lar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, önergenizi açık
lamak için söz istiyor musunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Öner
gem .açık. izah etmeyeceğim efendim. Yalnız 
okunmasında bir usul hatası gördüğümü sanı
yorum; bdr iki kelime ile bunu arz edeyim. 

Efendim, bütün önergeler okunmadan Genel 
Kurulun bu önergelerden hangisine .katılıp, ka
tılmayacağını bilmesi gayet tabiî ki güç. Bina
enaleyh kanaatim odur ki; evvelâ bütün önerge
ler okunmalıdır. Genel Kurul verilmiş olan öner
geler hakkında ıttıla kesbetmeli. ondan sonra 
.önergeler oylannıalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •—• Bir usul önerisidir, yerinde bir 

öneridir, öyle yaparız efendim. 
Önergenizi okumuş olduk, diğerlerini de 

•okutalım efendim. 
Önergeleri okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 376 sıra sayılı kanun ta

sarısının .1 nci maddesindeki « 1 . 5 . 1974» ta
rihinin, «31 . 12 . 1974» tarihi olarak değişti
rilmesini arz ye teklif ederim. 

Rize 
Talât Doğan 

Sayın Başkanlığa 
876 sıra sayılı kanun tasarısının 1 nci mad

desinin aşağıda arz edilmiş şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

EsMşehir 
Ömer Ucuza! 

Madde 1. — 1973 - 1974 döneminde mezun 
olanlarla daha evvel yurt içi veya yurt dışı 
yüksek öğrenim kurumlarından mezun olarak 
yedek subay olma hakkını kazanmış, henüz aske
re şevki yapılmamış hulunan yükümlüler dört 
ay süre ile yedek sulbay temel askerlik eğitimi
ne tabi tutulurlar. Eğitim sonunda başarı gös
terenler asteğmen rütbesiyle, (başarılı olmayan
lar ise er .olarak terhis edilirler. 

Bu kanun hükümlerinden birinci fıkrada 
yazılı yükümlülerinin arta kalan muvazzaf er 
veya yedek sulbaylık hizmet süreleri yedeğe ay
rıldıktan sonra yaş haddine iki kat olarak ekle
nir. 

Halen yedek subay okulunda ve kıta hizme
tinde bulunanlar da birinci fıkra hükümlerinden 
istifade eder. Şu kadar İd; bu uygulama Or
dunun gücünü zedelemeyecek ve boşluk yarat
mayacak şekilde Millî Savunma Bakanlığınca 
tanzim olunur. 

BAŞKAN — Önergeler okundu. 
Şimdi Sayın Özgüneş, siz önergeniz üzerin

de söz istiyor musunuz ? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Öner

gem açık efendim. 
BAŞKAN — Tekrar okutuyorum : 
'(Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN •— Sayın Konıisyon önergeye katı

lıyor mu' efendim ? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ORHAN SÜERSAN (Manisa) — Takdire bı
rakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyorlar mı 

efendim ? 
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iMİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT j 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet katılmıyor, 'Komisyon takdire bı

rakıyor. 
Önergeyi oyarınıza sunuyorum. Kakül eden

ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul .edilme
miştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Rize Üyesi Talât Doğanin önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Talât Doğan, önergenizi 

açıklayacak misimiz'? 
TALÂT DOĞAN (Bize) — Geri alıyorum. 
'BAŞKAN —• Önergeyi geri alıyorsunuz. 
Önerge iade •edilmiştir. 
Bir diğer •önergeyi o'kıntu yorun n o fendim : 
( Rıskişohir üytsi ömıer Ucuzal'm önergesi 

tekrar okundu)1 

BAŞKAN — Sayın Ucuza 1, önergenizi açık
layacak mısınız ? 

ÖMER UCUZA I. (Eskişehir) — önergem 
açılktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Açıktır» diyorsunuz. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu 

efendim? 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ORHAN SÜERSAN fMamisa) — Tak
ti ir o 'bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efen

dim ? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK ('Bursa Milletvekili) — İzin verirseniz 
görüşümü arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Hasan ! 
Esat Işık, buyurunuz efendim. 

MİLL SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu defa da yine, tekrar eşitliği asgarî öl
çüde zedelemek için, o kaygı ile hazırlandı
ğından sürme ötmediğim bir öneri ile karşı ikar-
işıya bulunuyoruz. 

Bu önerinin doğurabileceği sonuçlar hak
kında (benden evvel, burada, kendisine ait bir I 
'öneriyi izah için konuşmuş olan Sayın Alpan 
(gerekli mülâhazaları âdeta Hükümet adına ser-
dcitmis oklular. Müsaade buyurursanız şunu ıbir 
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kere daha arz edeyim : Bu Kanun tasarısı Hü
kümet seviyesinde hazırlanırken (bütün im
kânlar nispetinde bunun, bu devre civarında
ki eğitim gören gençlere de teşmili prensip 
olarak arzu edilmiştir. Bunun dışında, bugün 
halen silâh altında bulunan kimselerin, de bü
tün imkânlar nispetinde bundan faydalandı
rılmasının 'hakkaniyete uygun olacağı husu
sunda herhangi bir tereddüt olmamıştır ve ça
lışmalarımız bu amacı sağlayaöbiknt'k isteği ile 
yürütülmüştür; fakat sonunda Sayın Alpa ir in 
ifade ettikleri gibi görülmüştür İki, şayet biz 
Ibunu 1 . 5 . 1974'de kesmezisek; yani önümüz
de bulun iuğumuz aylarda da üniversite me
zunu olacak kimselere de teşmil edersek; diğer 
taraftan da, halen silâıh altında bulunan kim
seleri de hu kanundan, bu 'kısa süreli asker
lik görevinden faydalakdırırsak, Ordumuz için, 
memleketimizin savunması için gerekli oldu
ğu kanısına varılmış olan, zorunlu olduğu ka
nısına varılmış olan adette ye delk sulbayı ge
reken sürede Sllâfhlı Kuvvetlerimiz içinde bu
lundurmaya imkân olmayacaktır. 

Bu önerge sahibine çok teşekkür ederim; 
Hükümete karşı güvençlerini önergenin son
larına eikledikleri cümle ile ifade etmişlerdir-. 
«.Bunlardan hangi şartlar altında faydalanıla
cakları "Millî Savunma Bakanlığınca kararlaş
tırılır.» demekle, Hükümete karşı olan güve
nini ifade 'buyurmuşlardır. Bu itibarla, emin 
olduğumuz bu güvenin teyidinden dolayı ken-ı 
dilerine bilhassa teşekkür etmek isterim. Fa
kat ben de kendilerinin ıbu açiklığır»a aynı aç.k-
lıkla mukaibele etmede zorunluluğundayım. 

Bu kanun tasarısı hazırlanırken bu imkân
lar azamî derecede araştırılmış ve ancak bu 
sonuca varılabilmiştir. Binaenaleyh, ben şimdi 
'bu ibaredeki ifade kolaylığından faydalanarak 
bu tadil, önerisini kalbul ettiğimi ifade ettiğim 
takdirde, Yüce Senatonuza karşı samimiyetsiz 
davranmış olacağım. Çünkü Hükümetinizce 
önünüze getirilecek olan tedbirler bugün Hü
kümet tasarısmdakinden farklı olmayacaktır. 

Bu bakımdan ıbu tasarının bu şekilde öne
ri ile Hükümetinizce kabul edilmesine mattees-
süf imkân görülmemektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge okundu; Sayın Komisyon ve Sayın 

Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler'. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

Sayın üyeler, çok az fark olduğu ve sayan 
arkadaşlar arasında da anlaşma olmadığı için 
lütfen ayağa kalkarak oylama, işlemini yapaca
ğız. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... 48'e 
karşı 50 oyla kabul edilmiştir efendim. Öner
ge 50 oyla kabul edilmiştir; lehinde 50, aleyhin
de 48 oy kullanılmıştır. (C. H. P. sıralarından 
«(Yanlışlık yar» sesleri.) 

İtimat buyurunuz efendim; burada, Başkan
lıkta, oylamada herhangi bir arıza olması ihti
malini varit görmeyiniz lütfen. 

Değişiklik önergesi ile beraber maddeyi oy
larınıza, sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Efendim, tekrar ayağa kalkacağız. 

Değişiklik önergesi ile beraber maddeyi ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
^Maddeyi değişikliği ile birlikte kabul etmeyen
ler lütfen ayağa kalksınlar... Ayakta olanları 
oya, katılmış telâkki ediyoruz efendim. 

Sayın üyeler, 50 oya karşı 52 oyla reddedil
miştir efendim. (A. P. sıralarından «Şimdi ne-
olacak?» sesleri.) 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Oylamayı 
tekrarlayalım. 

BAŞKAN — Başkanlık, şimdi ne olacağı 
konusunu usul meselesi olarak kahul ediyor ve 
söz isteyen iki üyeye söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Ata lav. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

ilk oya konan bir önergeydi. Heyetler önünde 
hukuk kuralları; yazılı, önceden basılı, dağıtıl
mış, üzerinde fikirler savunulmuş, özellikle ko
misyona nıaledilmiş metinler bir yana., diğer yan
dan Genel Kurula el yazılarıyle verilmiş öner
geler ve bu önergeler üzerinde yapılan oylama
lardı. 1 nci oylama değişiklik önergesinin oyla
ma siydi ve oylama sonucunda bir kısım arka
daşlar yahut bir kısmımız oylamanın sonucu
nun isabetli olmadığı yolunda Sayın Başkanlığa 
ikazda bulunduk. Zira. nasıl Başkanlık oyları 
sayıyorsa, biz de yerlerimizde aynı şekilde değiş
tirme önergesinin dikkate alınıp alınmaması hu
susundaki Başkanlığın yaptığı tespitin, birbirine 
çok yakın güren ve ayağa kalkmak suretiyle 
yapılan tespitin aksi şekilde; yani reddin daha 

çok olduğunu, kabulün ona nispeten iki oy nok
sanı ile mevcut olduğunu tespit etmiştik; faka/t 
Başkanlık isabetli bir sayım yaptığını ifade et
mişti. 

Şimdi, önergenin kabulü asıl madde metni
nin reddi ile karşı karşıyayız. Bunun üzerine 
yapılacak işlem şudur : Yeniden bir önergenin 
kabul veya, reddi değil, maddenin kabulü an
lamındadır. Çünkü, önergenin oylaması işlemin
den sonra, maddenin değişiklik şekliyle oylama
sının reddi neyi ortaya koyuyor 1. Komisyonun 
asıl metninin itibarlıhğını ve muteber oluşunu 
meydana getiriyor ki, şimdi Umumi Heyet bir 
gerçekle karşı karşıyadır, bu gerçek; önerge redde
dilmiş, maddenin eski şeklinin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. Dikkat buyurun, dikkate alın
ması kabuldür. Yani önergenin kabulü nihaî bir 
işlem değildir. Sayın Başkanın oylama sırasında 
yapacağı şey, önergenin dikkate alınıp alınma
masının oylanmasıydı. Önerge değil, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması. Çünkü, Hükümet 
önergeye katılmamış. Komisyon Umumi Heye
tin takdirine bırakmıştı. Bu şekliyle önergenin 
dikkate alınıp alınmaması işlemi nihaî bir ne
tice değildir. Nihaî netice, madde metninin de
ğiştirme şeklinin oya sunulması idi. Umumî He
yet, değiştirme şekliyle oylanan maddeyi red
dettiğine göre, ortada kalan, Komisyonun ge
tirdiği 1 nci maddedir. 1 nci madde şu anda mu
teberdir ve hukukî neticeleriyle ortadadır. 

Yalnız şu vardır; Başkanlık şimdi hukuki ni
teliğiyle ortada mevcut olan 1 nci maddeyi oy
lasın mı, oylamasın mı?.. Bu, ileride çeşitli yo
rumlara yol açacağı ve çeşitli söylentileri mey
dana getireceği cihetle. Başkanlık sonuç olarak 
bir başka isleme artık gidemez, yeniden herhan
gi bir önerge işlemini dikkate almaya imkân yok
tur. Bir hatalı kabulden dolayı işlem de burada 
yüf ütül enleyeceği cihetle, Başkanlığın şayet te-
reddütü varsa, benim şahsî görüşüme göre ar
tık 1 nci madde kabul edilmiş sayılır; ama Baş
kanlık eğer bu hukukî neticeyi kesin bir şekilde 
oyla da teyit etmek isterse, 1 nci maddeyi, yal-

1 nız 1 nci maddeyi, artık değiştirme önergesi ve
yahut değiştirme önergesinin kabul edilmiş 
şekli ile bir değişiklik maddesi oylaması ciheti
ne gidilmemek kayıt ve şartı ile, 1 nci maddeyi 
Yüksek Heyetin oylarına arz edebilir. Bir başka 

S şekil, bir başka netice mümkün değildir. Çünkü, 
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hukukî netice tevlit eden 1 nci maddenin bizati
hi kendisidir. Dikkate alınıp alınmaması şekliy
le oylanmış bir madde, Yüksek Heyet tarafından 
kesin olarak reddedilmiştir. Bu ret, bir hatalı 
kabul şeklinde de anlaşılmayacağı cihetle, bura
da yapılacak tek husus kalıyor, o da; şimdi 1 
nci maddenin mevcudiyetinin teyidi anlamında 
şeklen bir işlem yapmaktır. 

Bir diğer noktaya da işaret etmek zorunda
yım. Komisyon sözcüsü komisyonda maddenin 
kabulü şeklinde oy kullanmıştır. Burada ise ko
misyon takdire bırakmıştır; ama oylamada sa
yın komisyonun sözcüsü, kendi metninin aleyhin
de oy kullanmış bulunmaktadır ki. hem değiş
tirme önergesiyle, hem değiştirme önergesi ka
bulünün oylaması dolayısıyle sayın sözcünün bu 
şekildeki oylarım hukukî muteberlik içerisinde 
almaya imkân yoktur. Hiç olmazsa, Komisyonun 
kendi kabul ettiği metinle beraber olması gere
kirdi veyahut hiç olmazsa buna iştirak etmeme
si; yani kendi metninin aleyhinde oy kullanma
ması gerekirdi. Bir heyetin adına, Komisyonun 
adına hareket eden arkadaşımız herhangi bir 
siyasî teşekküle mensup olabilir ve onun yanın
da olabilir; ama temsil ettiği bir komisyondur, 
o Komisyonun sözcüsü olarak, o Komisyonun ka
bul ettiği bir maddenin aleyhinde oy kullanma
sı yerinde değildir. Buna hukukî geçerlik yö
nünden değil, sadece işaret etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, burada, tartışılacak husus, Komisyo
nun bu şekilde oy kullanması değildir. 1 nci 
madde kabul edilmiş bulunmaktadır; değişen 
madde reddedildiğine göre. ortada olan Komis
yon metninin Millet Meclisinin metnini değiştir
meden kabul ettiği 1 nci maddesidir. Ancak. 
Başkanlık eğer tereddüt ediyorsa, herhangi bir 
başka işlem yapmadan sadece şekil yönünden 
daha. da takviye edebilmek için 1 nci maddenin 
kabulünü ancak oylayabilir. Bunun dışında mu
kadder bir ret, Cumhuriyet Senatosunun kendi
sini bir çıkmaza sokması demektir. Çünkü, ar
tık işlem geriye gitmeyecektir, artık işlem bir 
teyitten ibaret olacaktır; bunu ifade ediyorum. 
Çünkü, değiştirme şekli reddedilmiştir, Cumhu
riyet Senatosu iradesini kesin olarak belirtmiş 
bulunmaktadır. Bundan dönüp reddi bir daha 
bir şekilde oylamak şekil yönünden bizi yeniden 
Anayasa Mahkemesi önüne götürür. Ki, bir müd-
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I det önce ifade etmiştim; Türkiye'de olduğu ka
dar yer yüzünde hiçbir demokraside yasalar 
Anayasa Mahkemesi önüne kolaylıkla ve çok 
sayıda gitmez ve bu kadar da iptal edilmez. Bir 
yasama organının kendi eliyle kendi yanlışlık
larını Anayasa Mahkemesi önüne götürmekten 
daima kaçınmaya dikkat etmesi gerekir. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu kendi itibarını, 
kendi hassasiyetini düşünmek zorundadır, bu
nunla karşı karşıyadır. Yeniden bir çıkmaza gö-
türmemenin tek yolu, izhar edilmiş gerçek ira
denin teyidi yolunda şekli bir işlemin yapılma
sıdır. Yoksa, irade bellidir. Artık reddedilmiş 

j bir değiştirme önergesini şu veya bu şekilde 
Cumhuriyet Senatosunun önüne yeniden getirme 
yolları sonuna kadar kapalıdır. Ortada mevcut 
olan. Millet Meclisinin kabul ettiği metne uy
gun olarak Komisyonumuzun kabul ettiği 1 nci 
maddedir. Ancak, her türlü şüpheyi ortadan kal
dırmak için, şayet Başkanlık bir tereddüt görü
yorsa şunu söyleyeyim; 1 nci maddenin Komis
yonca kabul edilen şeklini oylayabilir, yoksa 1 
nci madde muteberdir. 

I Saygılarımla. 

BAŞKAN — Değişik görüşü ifade etmek 
illere muhtelif üye arkadaşlarımız söz istemiş 
bulunuyorlar. Ancak. Sayın Çağlayangi! A. P. 
Orupu adına söz istedikleri için, takaddüm hak
ları vardır, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Çağlayangi!. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRI ÇAfi-
LAYANCTİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım ; 

Ortada yorumlarla veya duygusal nedenler
le halli mümkün bir cihet yolk, apaçık bir ger
çek var. Bir madde müzakere ediliyor, madde
de değişiklik önergesi veriliyor, oylanıyor, 'de
ğişiklik 'kabul ediliyor. Değişiklilk 'kabul edilin
ce usulen, bu sefer madde değisikliıkle birlikte 
oya konuluyor ve bu reddediliyor. Benden ev
vel konuşan sayıp hatip bunu, değişikliğin ka
bulü esnasında rey tadadının hatalı yapıldığına 
bağlayarak ahfkâım çıkardı. Hadise öyle değil. 
Sadece benim grupumdan değişikliğe iltihak 
eden üç arkadaş bir komisyona gidip imza at-
'iııaik için ikinci oylamaya katılmamışlardı ki, 

I şimdi geleliler. Aynı zamanda yine içimizden 

297 — 



C. Senatosu B : 73 

hem diğişikliğe, hem maddenin •oflamasına 
müspet rey verenler var. Değişiklik önergesine 
kabul oyu verdiler, ımaddenin reddine de oy 
verdiler. 

Binaenaleyh böylece, «Efendim yanlış say-
dıııız, bundan sonra maddenin değişiklik şekli
nin 'kabulü demek, değişilmemekliğinin reddi 
'demek, değişilin emenin kabulü demektir.» diye 
ahkâm çıkmaz, öyle hukuk da olmaz. 

Ortada-bir gerçek var. Maddenin değişiklik 
şekli .kabul edilmiş, maddenin değişilmiş hali 
reddedilmiştir. Bunu nasıl düzeltiriz? O bir usul. 
'meselesidir, onda o kadar fazla öneri yapamam; 
ama eğer sıhhate kavuşmalk istiyorsak ve eğer 
netice almak istiyorsak, oylamayı tekrar •et
mek imkânı, prosedürü varsa o yola gidebiliriz, 
yoksa bugün karşı karşıya bulunduğumuz va
ziyet, söz konusu edilen maddenin Yüce Heye
tinizde eski haliyle, yeni haliyle reddedilmiş ol
duğudur. Bunun başka türlü izahı da yoktur. 
'Kayın Atalay'ın beyanı çelişkilerle doludur. 
«Yok, sayanken hatalıydı da » dediler. Hatalı 
falan sayılmadı. Bunun ispatı da bizim grup
taki arkadaşların (İsimlerini de söylerim) yu
karıya imza ait ma ya gidip, dönmeleridir ve son
ra değişiklik önergesine kabul, maddeye ret oyu 
veren arkadaşlarımız da malûm. Binaenaleyh, 
hadiseyi bu yoldan mütalâa ederek bir çıkar 
yol arıyorsanız, buna göre arayın, hadiseleri 
tahrif ederek «Anayasa Mahkemesine gideriz, 
'bozulur, falan...» gibi lâfların yeri yoktur. Bu 
•mesele bu şekilde hallolmaz. 

. S a y gıl a r sun a nın. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN IŞIK 
(Bursa Milletvekili) -— Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor efendim. 

Buyurun, Sayın Hükümet. 

REFET RENDECİ ('Samsun) — Sayın Baş-
ikan, usul meselesinde usulsüzlük gibi bir neti
ceye vardık. Müsaade ederseniz, arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (ISamsun) — Şimdi, bir 

mesele var. Bir madde kabul mü edildi', ret mi 
edildi diye tereddüde düştünüz. Tüzükteki du
ruma göre bu tereddüdü giderebilmek için 
Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetinde bir mü-
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zakere açtınız, iki kişiye lehte, iki kişiye aleyh
te söz vererek bir karara varacaksınız. Şimdi, 
'bunun içerisinde Hükümetin ne alâkası var, onu 
anlamak mümkün değildir. Onu anlamak için 
arz ediyorum. İki aleyhte, iki lehte konuşulur. 
Bu mesele zatıâlinizin tereddüdünü gidermek 
için yapılan usul meselesinin hallidir. Burada 
Hükümete söz verilmemesi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Efendim, meselenin tenevvürü 
için ve Hükümet de müzakerelerin her safha
sında söz alma imkânına sahip 'bulunduğu için 
'müsamaha, ve müsaade huyumuz, Hükümet ko
nuşsun. 

Buyurunuz. Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HASAN IŞIK 

(Bursa Milletvekili) — Müsamahanıza çok te
şekkül' ederim. 'Bendenizin söz almak istemesi
nin yegâne saikı, böyle önemli bir konuda bir 
karar ittihaz edilirken, meselenin etraflıca, bü
tün mııtalariyle ortaya konulabilmiş olması
dır. 

Bir defa şu konuyu nasıl kıymetlendirdiği
mi arz etmek isterim. 

Madde üzerinde öneriler verilmiştir. Bu 
önerilerin içinden 'bir kısmı bazı kimseler için 
muteberdir, 'bir kısmı da bazı kimseler için mıı-
teber değildir. İlk yapılan oylama; yani öneri
lerin kaaîe alınıp, alınmaması için yapılan oy
lama. sadece bu önerilerden hangisinin Senato
ca kabul edilecek kadar bir oy toplayıp, top-
lamadığmı tespit etmekten ibaretti]'. Şu de
mektir ki, aslında komisyonun getirmiş bulun
duğu metni olduğu gibi beğenenler dahi herhan-
!gi 'bir mahzur görmeyerek, verilmiş bulunan 
öneriler içinden herhangi bir öneriyle mutabık 
oldukları için ona oy vermişlerdir; fakat o 
öneri kendilerinin beğendiği öneri olmadığı için 
tümü haline geldiği zaman, bunun tümü üzerin
de aleyhte oy vermişlerdir. Sayın Adalet Par
tisi sözcüsü bilhassa bu konuyu zannederim çok 
iyi bilirler; 'bütün milletlerarası toplantılarda 
tadil önerileri ilk önce kendi aralarında oyla
nır, oylandıktan sonra toplantıda ekseriyete 
sahibolaularla bunlar oya konulur, kabul edil
mişse kabul edilmiş dur. kaimi e d ilmem işse, ka
bul edilmemiş olur ve ondan sonra da kalmış 
olan metin oya konur. 

Bu 'bakımdan bendeniz o kanıdayım ki, bir 
önerinin ilk önce kabul edilmiş olması, ondan 
sonra bu öneriyle tadil edilmiş maddenin tü-
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mümin oya konulduğu zaman reddedilmiş ol
ması, ilk önerinin reddedilmiş olduğu manası
nı taşımaz. Bundan, belıemahal kabul edildi 
manasını çıkarmaya lüzum var mıdır, yok mu
dur? Bu hususta da gayet ince 'bir 'hukukî mü
lâhaza ileri sürüldü. Bunun muteber tarafları 
vardır; fakat zannediyorum ki, bu kader ihti
mallerle bir karara varmak doğru değildir. Bu
gün bu halde, maddenin komisyonca Senato 
Umumî Heyetine arz edilmiş olan şeklinin bu 
defa yeniden oya konulması, zannediyorum ki, 
isabetli olacaiktır. 

Bendenizin görüşleri budur. Bunları arz et
mek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba
kan. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Kime soracaksınız, efendim, 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sizden efendim. 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, usul haik'kında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü baklanda, Sayın 

Kayalar lütfeder misiniz ? 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Oylama usu

lü hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Kayalar, oylama usulü 

hakkında müzakere açtık, önerinin bir lehinde, 
bir aleyhinde söz verdik. Tüzük, bunu daha faz
la genişletmemize müsait görünmüyor. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade 
eder misiniz?... 

BAŞKAN — Yerinizden ifade buyuracağı
nız, bir... 

ŞEREF KAYALAR (.Bursa) — Yerimden 
ifade etmeyeceğim, müsaade ederseniz şunu arz 
edeyim. 

Sayın Rendecfnin ikazına rağmen Hüküme
te söz verdiniz, Hükümetin araya girmemesi lâ
zımdı, tenevvür bakımından Hükümete söz lüt
fettiniz. Eğer bendenize de tenevvür baikımın-
•dan bir söz lütfederseniz, görüşlerimi çok kısa 
olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, İçtüzüğümüz, 
biraz evvel de arz etmiş olduğum, gibi, usul mü
zakerelerini daha fazla genişletmemize müsait 
olmadığı için bu 'konunun usulü hakkında söz 
veremeyeceğimi ifade ederim efendim. 
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ŞEREF KAYALAR (Bursa) — .Başkanlığın 
tutumu, hakkında .söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın tutumu 
hakkında söz almak gibi ayrıca bir Tüzük im
kânı, maatteessüf yoktur. Onu, usûl maddesi der
piş etmiştir. Usûl müzakerelerini yapıyoruz; 
usûl hakkında bir lehte, bir .aleyhte olmak üze
re iki sayın üyeye söz vermiş bulundum. Hükü
metin, müzakerelerin her safhasında söz alma 
imkânını gözönüne alarak, Hükümetin görüşünü 
de aldık. Usûl hakkında daha geniş bir müzake
reye imkân bulunmadığını arz ederim efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, tutumunuz hakkında yerimden bir şey arz 
etmek istiyorum. Başkanlığın tutumu hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, lütfen ye
rinizden ifade ediniz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, anlamıyorum bana söz vermemekle taan-
nüd mü ediyorsunuz ? 

BAŞKAN — öyle bir niyetimiz yoktur efen
dim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Taannüd et
tiğiniz anlaşılıyor. 

Şimdi, usûl hakkında bir lehte, bir aleyhte 
iki kişiye söz vermeniz lâzım geldiği halde, ara
ya Hükümeti soktunuz. Acaba, bana, son söz 
senatöründür fetvası gereğince söz vermeniz 
mümkün müdür? Söz vermediğiniz takdirde, 
Başkanlığın tutumu hakkında arz edeceğim şu 
idi : 

Bu meseleyi, bu surette bu hale getirdiğinizi 
izah etmeye çalışıyordum. Mesele bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun efen
dim. 

Bir sual soracaktınız, buyurun efendim. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Müzakereye baş
larken Komisyon Sözcüsünü aradınız, Sayın Sü-
ersan gelinceye kadar beklediniz. Demek ki, mü
zakerenin usûle uygun olarak cereyan etmesi 
için, Komisyon sözcüsünün de burada devamlı 
olarak hazır bulunması gerekiyor. 

Oylama esnasında ise, Sayın Süersan, evvel
ce Komisyonun verdiği birinci maddeyi benim
seme kararma paralel olarak oy kullanması ge-
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rektiği halde, bu defa Komisyon temsilciliğinden 
çıkarak başka bir cihetle oy kullandı. O anda 
kendisi ya bir Komisyon sözcüsü, ya da bir se
natördür. Komisyon sözcüsü yerinden ayrılarak 
başka bir şekilde oy kullanırsa, bu oylama mu
teber olur mu1? Bunu sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdiye kadar 
uygulamalarımızda belki de emsali bulunmayan 
bir olay oluşmuş bulunuyor. Şöyle ki, teknisyen 
arkadaşlarıma, «Emsali var mı bu olayın!» diye 
sorduğumda; kendileri bana, «Şimdiye kadar 
ilk defa böyle bir olayın ortaya çıktığını» ifade 
ettiler. O halde, meseleyi kendi şartları içinde 
mütalâa edip, karara bağlamak gibi bir vaziyet 
ve mecburiyet karşısındayız. 

Evvelâ konuyu özetlemek istiyorum : 
Birinci madde üzerinde muhtelif değişiklik 

önergeleri verildi. Değişiklik önergeleri okundu, 
sırayle reddolundu; en son değişiklik Önergesi 
okundu, usûlüne göre oya kondu ve kabul edil
di. Bu önergenin kabulüyle bahis konusu olan 
birinci madde yeni bir şekil ve muhteva kazan
mış oldu. Usûlümüze göre, maddeyi bu değişik 
şekilde ve nihaî olarak oylamamızda, bu sefer 
bir - iki oy farkı gibi çok az ve üzerinde tered
düt ve şüphelerin devam edebileceği az bir oy 
farkıyle reddolundu. Şimdi, muhtelif görüşler 
ifade olundu ve zapta geçti. Bu konuda Başkan
lığın kararını arz ediyorum : 

Değişiklik önergesini yeniden okutup oyla
yacağım. (C. H. P. sıralarından, «Olmaz, olmaz» 
sesleri, gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. Olmaz böyle sev. 

BAŞKAN — Ondan sonra yeni şekle göre 
maddenin alacağı vaziyeti tekrar gözönünde bu
lunduracağını. 

Değişiklik önergesini okutuyorum efendim. 
(C. H. P. sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar ve «Yapamazsın, yapamazsın» sesleri). 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — İki 
defa oylanmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, olmaz bu, ikinci defa oylanamaz. 
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BAŞKAN — Bütün ifadelerim zapta geçmiş 
bulunuyor, başka yapacak bir şey yoktur, sizin 
ifadeleriniz de zapta geçmiş bulunuyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, ne yapıyorsunuz! 

IBAŞKAN — Oturunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yapa. 

mazsıniii Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum -efendim. Ya
pıyorum efendim, yapıyorum efendim. (C.H.P. 
sıralarından, «Yapamazsın, yapamazsın» ses
leri)' 

'Müsaade buyurunuz efendim, müsaade bu
yurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Beye
fendi siz kimsiniz! 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Başka
nım efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben 
de bu Senatonun üyesiyim. 

BAŞKAN — Okuyunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, bunu yapamazsınız. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

(C.H.P. sıralarından, «Olmaz, olmaz» sesleri) 
Olabilir efendim. (C.H.P. sıralarından gü

rültüler) 

FİKRET GÜNDOSAN (İstanbul.) — Ol
maz böyle şey, yapamazsınız bunu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
gürültüyle hiçbir şey halle d tan ezsin iz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz bu 
Parlamentonun idaresinde mutlak hükümran 
değilsiniz, hukuk kuramazsınız. Bir madde oy
landıktan sonra mesele bitmiştir, bu haliyle, 
şu haliyle mesele bitmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, ifa
deleriniz zapta geçmiştir, gereği yapılacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yapa
mazsınız bunu. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, lütfen 
'oturunuz efen dini. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır 
•otuımamı. 
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BAŞKAN — Ayakta kalınız o zaman efen
dim, lütfen oturunuz efendim. (C.HJP. sırala
rından :gürü!ltıüler) 

Müsaade (buyurunuz efendim, önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Baikanlığa 
376 Sıra Sayılı Kanun tasarısının... (C.II.P. 

sıralarıridaıı gürültüler ve yer yer ayağa kalg
ımalar) 

. BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
önergeyi okutuyorum. 

«... birinci maddesinin aşağıda arz edilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişeihir 
Ömer Ucuza! 

(C.IÎ.P. sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

II. — YOKLAMA 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başlkan, çoğunluğumuz yoktur, yoklama isti
yoruz. 

•BAŞKAN — Müsaade buyurun, önergeyi 
•okutalım efendim. 

«... 1973 - 1974 döneminde...» 
FİKRET GÜNDOĞAN ('İstanbul) — Hayır, 

okutmuyoruz, yoklama istiyorum. 
BAŞKAN — Takdir (benim efendim, bağır

mayınız lütfen. 
«... mezun olanlarla daha evvel yurt içi...» 
BAŞKAN — Ne kadar bağırırsanız o ka

dar haklı olacağınız gibi bir düşünceden lütfen 
kendinizi kurtarınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hak
lıyım da ondan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
«... veya yurt dışında yüksek öğrenim 'ku

rumlarından mezun olarak yedek subay olma 
hakkını kazanmış, henüz askerli'k seviki yapıF 
mamış bulunan...» (C.II.P. sıralarından gürül
tüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yok
lama istiyorum Sayın Balkan, yoklama istiyo-, 
rem. 

BAŞKAN — Önerge okunsun, yoklamayı 
yapacağımı beyefendi, yoklamayı yapacağım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Istanlbul) — Yapa
mazısın ibunu. 

«... Yükümlüler dört .ay süre ile yedek subay 
temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim 
sonunda başarı gösterenler asteğmen rütbesi ile, 
başarılı olamayanlar ise er olarak terhis edilir
ler...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ekseriyet yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kanun
suzluk yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Hayır, 
yapamazsınız bunu. Anayasa Mahkemesinin ka
ran var. 

«...Bu kanun hükümlerinden birinci fıkrada 
yazılı yükümlülerin arta kalan...» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Olmaz 
Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesi kararı var. 

BAŞKAN — Çoğunluk yok iddianızı mua
meleye koyacağım efendim. 

«...muvazzaf er veya yedek subaylık hizmet 
süreleri yedeğe ayrıldıktan sonra yaş haddine 
iki kat olarak eklenir...» (C. II. P. sıralarından 
gürültüler.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Anaya
sa Mahkemesi kararı var. 

«...Halen yedek subay okulunda ve kıta hiz
metinde bulunanlar da birinci fıkra hükümlerin
den istifade eder. Şu kadar ki; bu uygulama Or
dunun gücünü zedelemeyecek ve boşluk yarat
mayacak şekilde Millî Savunma Bakanlığınca 
tanzim olunur. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler ve sıra kapaklarına vurmalar.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Anayasa Mahkemesi kararı var, onu da 
okutun. 

BAŞKAN —• Okudunuz mu efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oku

madı. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, önerge okun

muştur. Çoğunluğun olmadığı iddiası vardır. 
Şimdi usule göre 5 üyenin ayağa kalkması lâ
zım. (C. H. P. sıralarından, «Beş kişi ayakta» 
sesleri ve ayağa kalkmalar.) 
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_ORAL KARAÖSMANÖĞMJ (Manisa) — 
Hükümet neden terketti, zabıtlara bu da geç-
sin. 

BAŞKAN — Efendim, çok gürültü olduğu 
için iddialarınız anlaşılmıyor. Buyurun efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU ('Manisa) — 
Sayın Başkan, Hükümet niye terketti, zabıtla
ra geçsin. 

BAŞKAN —• Hükümetin terketmesi mesele
si kendi iradesine ve insiyatifine kalmıştır, ona 
hâkim olamayız. 

Ekseriyet yok iddiası vardır, şimdi yoklama 
yapıyoruz efendim. (A. P. ve C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Yokla
mayla Hükümetin ne alâkası var, yoklama yapıl
sın. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. Usu
lüne göre, çoğunluğun olmadığı iddiası vardır, 
yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, yapılan yoklama

ya göre çoğunluğumuz yoktur. 

AHMET DEMİR YÜGE (Zonguldak) — Kaç 
kişi var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — 82 kişiyiz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümet 

Partisi kanuna sahip çıkmıyor!.. 

BAŞKAN — Yüce Senato 9 Temmuz 1974 
•Salı günü saat 15.00'te toplanacaktır. Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.53 

v . - SOITJLAIl VE OEVAPLAE 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, kayısı ürününe dair soru öner
gesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazdı cevabı (7/237) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanlıkça yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

28 . 5 . 1974 
Malatya Senatörü 

Hamdi özer 
Sora : 
1. Malatya ili, kasaba ve köylerinde kayısı 

ürünü, don ve dolu vurgunu sonucunda % 80 
oranında hasar görmüştür. Ayrıca, sel âfeti 
nedeniyle birçok bölgelerde ekinler ve meyve 
.ağaçları yok olmuştur. 

Hasar tespitleri yapılarak Valiliğe bildiril
diği halde, müracaat sahibi afetzedelere ne yol
da yardım yapılacağı Hükümetçe bildirilmemiş
tir. 

Birçok köyler kooperatif ve banka borçları 
ile arazi vergilerini ödeyemeyecek duruma düş
müşlerdir. Tohum, gübre, tarım ilâcı ve fidan 
alacak gücünü yitirmişlerdir, Hükümetçe bu 
afetzedelere ne gibi yardım yapılacaktır? . 

2. Malatya ve çevre illerin kayısı ürünü 
Devlet himayesinden yoksundur. Taban fiyatı 
tespit edilmediği için üreticilerin elinden çok 
ucuz fiyatla toptancılar almakta ve beton ha
vuzlarda ıslatarak ağırlığını artırmak suretiyle 
kalitesini düşürmektedirler . 

Bu yüzden dünyaca şöhreti olan Malatya 
kayısısı kalite bakımından İran ve Yunanistan 
kayısılarının altına düşürülmekte ve ulusal eko
nomiye darbe vurulmaktadır. 

Üreticinin alın terini kilosunu tefeciler 8 - 10 
liradan satmalmakta, emeklerinin haysiyetini 
korumak için direnen üreticilerin ürünleri de el
lerinde kalmaktadır. Halen 1973 yılma ait ton
larca kayısı üreticinin elinde pazar yeri bekler
ken eürümektedir. 
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Bölge üreticdlerinm nafakasını sağlayan ve 
yurt ekonomisine büyük katkı niteliğini taşıyan 
kayısı ürünü de tıpkı incir, üzüm ve fındık 
ürünleri gibi Hükümetin himayesine alınacak 
mıdır? 

T. C. 
Gıda - Taran ve Hayvancılık. 3.7.1974 

Bakanlığı 
•Sayı : 2160 

Konu: Sayın Hamdı Özerin 
yazılı soru önergeii İlk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 5 . 1974 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/237 - 3754/2116 sayılı Başbakanlığa mu
hatap yaznız. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Sayın 
Hamdı Özer tarafından, kayısı ürününe ilişkin ola
rak; Sayın Barbakana yöneltilen ve ilgisi cibetiy-
le Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip olu
nan yazılı sora önergesi cevabının üç nüsha ola
rak, eklice sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Gıda - Hayvancılık ve Tarım Bakanı 
Korkut Özal 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Hain
di Özer tarafından; Dolu ve donun kayısı ürünün
de meydana getirdiği hasara ilişkin olarak; Sa
yın Başbakana yöneltilen ve ilgisi cihetiyle Ba
kanlığımızca cevaplandırılması tensip olunan ya

zılı soru önergesi cevabı 

Malatya ilinde 1974 yılı ilkbaharında vukubu-
lan dolu ve don vurgunu sebebiyle meydana ge
len hasar üzerinde mahallen yaptırılan inceleme 
sonucunda : 

a) Dolu ve don'un meydana geüirdiği hasarın 
1973 yılı istihsaline nazaran, bu yıl kayısı ürünün
de % 70 - 80 oranında bir verim düşüklüğüne se
bep olduğu, 

b)' Mayıs ayının kurak geçmesinin; bilhassa 
susuz ve kıraç yörelerdeki hububatın yer, yer ku
ruyup kavrulmak suretıiyle; hasarına sebep ol
duğu, 

c) Hasarları yerimde tespit •etmsdk üzere 
525.4 sayılı Kamuna göre (mahallince (teşekkül et
tirilen komisyon çalışmalarının sürdürüldüğü; 

Anlaşılmıştır. 

Hasar 'tespit komisyonlarınca alınacak karar
ların Bakanlığımıza intikalini müteakip, 'talep 
edilen her türlü yardım eidtki mevcut imkânlar 
'Oranımda süratle gerçekleştirilecektir. Bıı husus
taki ön çalışmalar nihaî safhaya gelmiş bulun-
makfcadii'. 

d) Bir çek taran ürünlerinde olduğu gibi; 
kayısının da taban fiyat politikası kapsamına alın
ması üretici 'emeğinin korunması yönünden uy
gun ve faydalı 'görülmekte olup bu düzeydeki 
çalışmalar da aralıksız sürdürülmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Çorum iline bağh Osman
cık'ta oturan İhsan Yazıcı ile İzzet Aksu tarafın
dan gönderilen mektubuna dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Oğuzlıan Asiltürk'ün ıjazüt ceva
bı (7/256) 

6 . 6 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Çorum iline bağlı Osmancık ahalisinden, Ilı
şan Yazıcı, İzzet Aksu .tarafından haklarını savun
mak üzere adıma gönderilmiş bulunan mektubun 
bir fotokopisini sunmuş bulunuyorum. Bu mek-
ıtupta zikredilen hadiselerin Sayın İçişleri ve il
gili Devlet Bakanı (tarafından (tarafsız bir ince
leme senucunda, cevabının yazılı c'larak bildiril
meline (müsaadelerinizi saygılarımla rica ve arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

Hüsnü Dikeçligil 
C. Senatosu Kayseri Üyesi 

Sayın Oğuzlıan Asiitürk (İçişleri Bafcanı)< 
gönül ferahlatıcı konuşmalar yapıyor, ümit ve
rir bir tavırda bulunuyor, fakat tatbikatı ko
nuşmalarına zıt düşüyor, vatandaşların birlik 
içinde huzurla yaşayacağından bahsediyor, ne 
yazık ki vatandaş bir kişinin yüzünden bir bir
lerine düşman kesildi de hiç. aldırış eden yok
tur. 

İlçemizde bir daire amiri var ismi Naim 
Arınık (üstelik cami yaptırma derneğinde baş
kandır) yaptığı kanunsuz işleri üç bölümde 
mütalâa edebiliriz. 
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1. Halkı tedirgin ve huzursuz etmektedir. 
Peşine topladığı baza gafil vatandaşları Inşkırta-
rak caddelerde küfrettirir, söğdürür, kaza hal-; 
kının ileri gidenlerinden 'bazılarına sopa attırır, 
Mustafa Okutan, Hikmet Sabuncu, Mehmet Bil-
giner, Hacıken beylerden sorulabilir. 

Çarşıda, pazarda, kahvede, dükkânlarda hep 
Naim'in yaptığı işler konuşulur vatandaşın, ku
lakları dolmuştur, vatandaş bıkmıştır. 

2. Naim Arınık cami yaptırma derneği baş
kanı olduğundan inşa halindeki camiye yardım 
toplamaktadır, köylerden bakır topladı, hangi 
köyden ne kadar ve yeldin miktar bakır ne ka
dardır bilinmez üç defa bakır deposu açılarak 
bakır çalındı, bakın alan adam yakalandığı hal
de hiç açığa çıkarılmadan örtbas edildi. Çünkü 
başkaları vasıtası ile Naim Bey çaldırıp sattırı
yor, böylece çıkar sağlıyordu. Kimse hesap so
ramaz, yine camilerde kadınlarla konuşma yapa
rak makbuzsuz para topluyor bilâhare paranın 
az bir kısmına makbuz kesiyor hiç kesmediği de 
var. Dernekler Kanunu yasak etmiş kini tatbik 
eder. 

Bir hayır derneğini alet ederek topladığı 
paralan keyfince bazı zevatla harcamaktadır: 

Bir hayır derneğini alet ederek topladığı 
paraları keyfince bazı zevatla harcamaktadır : 
Bağış ismi altında 8-1.0 bin liraya kendi daire
sine bir taksi aldı, bütün masrafları gayri meş
ru topladığı paradan 8-10 bin liraya bir taksi de 
Çorum Müftüsüne temin etti, bağış ismiyle onun 
masraflarını da Osmancık havalisinden temin 
etmektedir. Yine Çorum'"da yaptığı bonkerlıik 
sayesinde Çorum Müftüsü Nurettin Küçük, Na
im Arınık'in emrindedir isteklerini yerine geti
rir Çorum müftülük personelinden Mustafa 
Ahıskah, Kâtip Ahmet Bey, Nevzat, İmam Fik
ret Çıplak, bu zevat Naim. Arınık için canlarını 
feda ederler bunları da Osmancık havalisinin 
haracı ile Naim Bey beslemektedir. İspatı için 
bu zevatın Çorum Via yemek yedikleri lokanta
dan sorulduğunda paraları kimin verdiğini ve 
Naim Beyin patronluğunu saklayamazlar. Çüu-
ki bir gün beş gün değil, bir kaç aydan beri 
haftada bir kaç gün Naim Bey Çorum'da bu is
mi geçenlerle zevku safa etmektedir. 

Adı ge-çen dernekten sahte fatura-senetler 
karşılığında istediği kadar para ayarlayabiliyor 
makbuzsuz topladığı paralarda kendine kalıyor, 

bu sayede imparator saltanatı yaşıyor, karşı ko
yacak; »OT.kuvvet y-Ciktur. • ; : . '.'' "_ , ; : • _/; 

3.- <— Devlet dairesine ait resmî vasıtayı mül
kiye amirinden yazılı izin almadan belediye hu
duttan dışına çıkmak yasak olduğu halde Dai
re amin; Naim Arınık buna lüzum görmez, Naim 
Arınık Osmancık köylerini gezer, Mecitözü ilçesi 
köylerini de gezer ailesini resmî vasıtaya bindi
rir, defalarca Mecitözüne götürür-getirir. Ço
ruma gidiş-gelişi hesaplanmaz vali de bu kadar 
;gezinti yapamaz, Ankaraları da dolaşır mülkiye 
amiri hiçbirine mani olamaz, araları iyidir de 
onun için. Mülkiye amiri de aynı kafadadır, 
onu da idare ediyor. Dairenin resmî taksisi key
fî tasarrafa hasredilemez, kanun yasaklar. 

Yukarıda arz edilen bu üç kısım yolsuzluk
lar Vilâyete anlatıldı. İlçemiz il encümen aza
ları ve halkımız tarafından ört-bas edildi Dev
let Bakanı S. Arif Emreye duyuruldu heyet ta
rafından, Necmettin Erbakana, Oğuzhan Asil-
türk'e dilekçe ile bildirildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da durumu bildiği 
halde ses çıkarmıyor. Naim Arınık ilçe ve hava
lisinden uzaklaştırılmalıdır. 

Vilâyet haricine Devletimizin Yasama ve 
denetleme mercii olarak durumu bir de sizlere 
duyUÎ m a:kta n ünıitva rı z. 

Arka sayfada izahına çalışdığım husus
ların devam etmemesi için her üç husus da İçiş
leri Bakanlığını ilgilendirdiğinden Bakanlıkça 
gönderilecek tecrübeli bir müfettişçe hadiseleri 
yerinde görerek bir neticeye bağlanmasını, iş vi
layete havale edildiği takdirde yine örtbas edi
leceğinden, durumla Bakanlığın ilgilenmesini lü
zumlu bulmaktayız. 

•Gereğinin yerine getirilmesini saygı ile arz 
ederiz. 

Çorum — Osmancık halkından İhsan Yazıcı 
İzzet Aksu. 

Not : Bahsettiğimiz Naim. ARINIK beyin 
Çorum Milletvekili Kasım Parlar (C.II.P.) 
Yelsin Ilaiiboğlu (M.S.P.) île sıkı ilişkisi ol
duğunu da hatırlatırız. Sırtım Hükümete daya
mış demektir. Şikâyetlerimize bakılmıyor huzuru
muz- da felâketimiz de sizin elinizde, selâm ve 
hürmetler. 
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T. C. I 
İçişleri Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü. 
Sayı : 11 - 13/393 2. 7. 1974 I 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞI 

İlgi : 1 — Cumhuriyet Senatosu Genel Sek- i 
•reterliği Kanunlar Miklürlügünün 10. 6. 197-1 j 
gün ve 385G-2156-7/256 sayılı yazınız. 

2 _ 25. 6. 1974 gün ve 11-13/378 sayılı ya- | 
mız. i 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi Sayın j 
Hüsnü Dikeçligil'm Çorum ili Osmancık üresi 
halkından İhsan Yazıcı ve İzzet Aksu isimli ki- | 

şilenin mektubuna dair yazılı soru önergesi ince
lenmiş, Bakanlığımızı ilgilendiren yönleri hak
kındaki cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

Sözü edilen kişilerin Sayın Senatörlere gön
derdikleri mektupta yazılı Çorum ili Osmancık 
ilçesi Müftüsü Naim Arınık ile itğili iddiaların 
çeşitli nıerciilere daha önce gönderilmiş ihbar ve 
ş'kâyot dilekçeleri üzerine Çorum Valiliğince in
celenip sonışturıılduğu ve bu konuda düzenlenen 
fezlekenin kanunî merciine tevdi edildiği .anlaşıl
mıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — Yedek Subay adaylarının kısa süreli as
kerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu mütalaası ile Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/266) 
(S. Sayısı : 376) (D. Tarihi : 24.6.1974) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğanın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üj«esi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

G. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

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

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

9. —• Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tari
hi : 14 . 3 .1974) 

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

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

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesap-



l an hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sa
yısı : 357) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/12) 
(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesap
ları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları
nı İnceleme Komisyonu raporu (5/13) (IS. Sa
yısı : 356) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1974) 

16. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilelkçe Karma Komisyonu Grene! Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar 
cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait ka
rarın Grendi Kurulda görüjşüknesiflie dair öner-
ıgesi ve Dilelkçe Karma Komisyonu raporu (C. 
(Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 6 . ,1974) 

17. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karıma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık 
(karar cetvelindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait 
kararın Grene! Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karana Komisyonu raporu (C. 
iSenaifcosu 4/163) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

18. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Grene! Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık ka
rar cetıvelindeM 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait 
(kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/162) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 6 . 1974) 

19. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
ııun Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 196G- tarifti ve 71 sayılı hatfalık ka
rar cetvelindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli' 
ye ait kararın Grene! Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (C. Senatosu : 4/161) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

20. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu' 
nun Dilekçe Karma Komisyonu Grenel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 

2 — 
Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fua t 
Tanrısever'e ait karamı Genel Kurulda görü-
şülmjesine dair önergesi ve Dilekçe Karına Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/159) (S. Sa
yısı : 364) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

21. — Ziya Müezziinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı 
haftalık karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz 
Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nei mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/203; C. Senato
su 12/77) (İS. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1974) (RET) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi (10/13) 

X 24. — Ege Üniversitesinin Kuruluş Kad
roları haikıkmdaiki 6953 sayılı Kanuna ek kanun. 
tdklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/239; Cumhuriyet Senatosu 2/78) 
(;S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1974) 

25. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih r e 15561 sayılı ka-
ıran ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 ta
rih ve. 28 isayılı raporları (Cumhuriyet Senato
su 4/131) (S. Sayısı : 279'a 1 nei ek) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 6 . 1974), 

26. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı 
Şevket Bozikurt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 
5879 sayılı Nuriye Karabulujt'a, 5880 sayılı Fat
ma Hikmet Göyîmen'e, 5881 sayılı Özgül Er-
tunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymaık'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Gence', 5884 sayılı Ve
dia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sa-



yılı Naciye Mutluya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
'5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet 
Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sa
yılı Feride Nezahat Anarman'a, 5892 -sayılı Mc-
cit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait 
kararların Genel Kurulda görüşülmesine dair 
öriergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporla
rı (Cumhuriyet Senatosu 4/135) (S. Sayısı : 
314'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye 
Bakanı - dışardan) Dilekçe Karına Komisyonu 
Genel Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sa
yılı Haftalık .karar cetvelindeki 1274 sayılı Ta-
Mr Şanlı'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma 
tarihi : 27 . G . 1974.) 

28. — Ali Rıza üzunermı (Eski Çalışma Ba
kam) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e 
ait kararın tatlbik edilemeyeceğime dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın G-enel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/168) ('S. Sayısı : 378) (Dağıtana tarihi : 
27 . 6 . 1974). 

29. — İstan/bul Milletvekili (Eski Millî Sa
vunma Bakanı) İlhami Sancar'm Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 
tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
19065 sayılı Bekir Şirin/e ait kararın tatlbik edil
emeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (C. Senatosu 4/166 (S. Sayısı : 379) 

(Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

30. — Konya Milletvekilli (Eski Tarım I-to
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 
29 sayılı HaftaiTıik Kara.r CctVaiındekiİ! 214'4 sa
yılı Müravet Gökşin'e ait kararın tatbik edile-
ımieyeıceğine dıair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 ııcd maddesi gereğince kararın Genel Kural
da görüşülmesine dair Dill'ekçe Kaimim Komis
yonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma .tarihi : 28 . 6 . 1974) 

31. — Cumhuriyet. Senatosu Manisa. (vye.sli 
O ahalin Süersan'ıfn Dilekçe Karma Komisyonu 
Gerici Kuruıhıuun 12 . İ l . 19/69 tarihli ve 71 sa
yılı Haftalık Karar (Cetvelindeki 5894 sayılı 
Karanımı Genel] Kurulda, görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma. Koımiisyonu rapor
lun (C. Senatosu 4/81 - 4/22) S. Sayısı : 1574'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

32. — Kırklareli eski Milletvekili M. Or
han Tünkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 7 . 1967 taıijlılli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurallıda göi'üşüllımesine dair önerge
si ve Dilekçie Karma Komlisyonu 'raporları (C. 
Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . —• Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar 
Tarafından Yapılan Radyo Yayınlarının Önlen
mesine Dair Avrupa Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/41; C. 

Senatosu 1/26:5) -(S. Sayısı : 368) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 6 . 1974) 

X 2. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Karadeniz'de Türk ve Sovyet Ka
rasuları Arasındaki Deniz Hudut Hattının Tes
piti Hakkında Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/104; C. Senatosu 
1/271) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında imza
lanan Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 



— 4 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Anayasa ve Adalet komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/61; C. Senatosu 
1/269) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 .1974) 

X 4. — Türküye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında im

zalanan Suçluların C-feriverilmesi Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/62; C. Senatosu. 1/270) (S. 
Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1974) 


