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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaırvcküi Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Uçok (Cumhurba şkamnca S. Ü.), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 67 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı 

değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Mil

let Meclisince kabul olunan meinr ve Cumhuriyet 

Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec

lisi : 2/44; C, Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde görüşmesini bi
tirmiş olduğumuz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun-
da bazı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin açık oylaması yapılacaktır. Görevlilerden kü
releri sıralar arasında dolaştırılmasını ve sayın üye
lerden oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, Başbakan 
Yardımcısı ve M. H. P. Genel Başkanı Alpaslan 
Türkeş'in Orta Doğu Gazetesinde çıkan beyanına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündeme geçmeden 
evvel Gündem dışı konuşmak isteyen 4 - 5 sayın üye
ye Gündem dışı konuşma imkânı vereceğim. Ancak, 
kendilerinden istirhamım konuşmalarını pek uzat
mamaları ve kendinden sonra konuşacak arkadaşla
ra da imkân vermeleridir. 

Gündem dışı konuşmayla ilgili bir önerge var 
okutuyorum^ 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı 

ve Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkeş'in Orta 
Doğu Gazetesinde çıkan demeci ve bunun karşılığın
da Sayın Cumhurbaşkanımızla Hükümet Başı Sayın 
Demirel'in düşündükleri konularda 11 . 5 . 1976 ta
rihine rastlayan Salı günü gündem dışı konuşma yap
mak istiyorum, müsaadenizi saygılarımla arz ede-

Anitalya 
rim. Reşat Oğuz 

(i) 568 S. Sayılı basmayazt 
65 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

11.5.1976 tarihli 

BAŞKAN — Sayın Reşat Oğuz, bu konuda gün
dem dışı konuşmak istemiştir, kendisine söz veriyo
rum. Buyurun. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, say
gıdeğer senatörler; 

M. C. Hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Mil
liyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Türkeş'in, 
26.4.1976 tarihli Orta Doğu Gazetesinde çıkan so
rulara Cevap olarak yayınlanan beyanlarından aldı
ğım iki paragrafı sizlere sunduktan sonra sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Bay Türkeş bakınız neler buyurmuştur: 
«Türkiye'de üniversite muhtariyetinden yararla

narak, üniversite muhtariyetini istismar ederek, üni
versitelere yerleşip karargâh kuran komünizm ve bö
lücülük faaliyetleri, yine üniversiteleri vasıta ederek 
sokak hareketlerine girişmiş ve sokak hareketleriyle 
sokağa hâkim olan Türkiye'de bugünkü Anayasa 
rejimine dayanan demokratik rejimi yıkıp yerine ko
münist diktatörlüğünü kurma faaliyetlerine girişmiş
tir. Özellikle İstanbul ve Ankara sokakları bunların 
faaliyet sahaları olmuştur. 

Bu iki şehrin sokaklarına hâkim olan Türkiye'de 
rejime hâkim olur. Biz, görerek ne üniversiteleri -
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ımizi ne de şehirlerimizin sokaklarını bu komünist 
ve bölücü, yıkıcı anarşistlere kaptırmamayı vazife 
saydık. 

Bunun için, yükseköğrenimdeki Türk gençliğini 
uyardık ve bu ideolojiye karşı cephe kurulmasını 
temin ettik. 

Komünistlerin, kanunsuz, nizamsız sokak ha
reketlerinde de üniversiıtelerde de komünizm ideolo
jisine karşı, Türk Milliyetçiliği ideolojisi bizim bu 
müdahalemizle... «Altını çizerek konuşuyorum» 
...artık gücünü göstermiştir.» 

Sayın senatörler, Türk Ulusuna geçmişte büyük 
hizmetler ifa etmiş, Türk Ulusunun kaderini mutlu
luğa yöneltmenin gayretlerini göstermiş ve müstes
na şahsiyet olan Yüce Sen'aitonun yüce üyeleri; 

Bu beyanatta, hükümet içinde ikinci bir hükümet-
miş gibi herkese meydan okuyan bir sesin sorumsuz 
pervasızlığını duymuyor musunuz?.. 

Bay Türkeş, «Memlekette, elle tutulacak, gözle 
görülecek kalabalıkta, aktif bir faaliyetin içinde yur
du yabancı ideolojilere satmak isteyenlere, kurduğum 
milliyetçi genç ordumla, - diğer bir deyimle - koman
dolarımla cephe kurarak, vurucu güç olarak İstan
bul ve Ankara sokaklarını bunlardan temizledim. Zi
ra, Ankara ve İstanbul sokaklarına hâkim olan re
jime hâkim olur. 

Türkiye'yi komünistlerin istilâ edeceği bir anda, 
ben, Türk milliyetçiliği ideolojisini benimseyen kuv
vetlerimle bu iki şdırin sokaklarına hâkim oldum.» 
dernek istiyor. 

Soruyorum : Komünistleri, yurdu yabancı ideo
lojilere kaydırmak isteyen komünistleri tedip görevi
ni Sayın Demirci Türkeş'e mi vermiştir?.. 

Dört başlı Hükümetin sayın büyük başı, Sayın 
Başbakan, size sesleniyorum . 

Asil Türk milletinin zabıta kuvvetleri felce mi uğ
radı?.. O zabıta kuvvetleri ki, vazife namusu için her 
türlü ikbali elinin tersiyle iterek göreve koşmanın he
yecan ve cehdi ile doludur. Namus ve vazife timsali 
kahraman zabıta kuvvetlerimiz, mazide hayranlıkla 
yâdedilen zabıta kuvvetlerimiz, bir unutkanlığın se
dirinde rehavete mi terkedildi?.. 

Ancak, dün Antalya Milletvekilinin bir yüksek
okulda bir komiser arkadaş tarafından, asla ve asla 
lâyık olmadığı teşriî masuniyetinin bulunmasına rağ
men karşı gelinişi keyfiyetini de bu kürsüden (bu 
ameli) takbih ederim. 

Komünisti yakasından tutup adalete teslim Dev
let zabıtasının görevi değil midir?., 

İstanbul ve Ankara sokaklarında dökülen kanla
rın, öldürülen gençlerin katillerinin yakalandığını 
duymak, huzura susamış Türk analarıyle Türk baba
larının kanlı göz yaşlan; Hükümetinize bir yüz kıza
rıklığı vermiyor mu?.. 

Gerçekleri, vurdumduymazlığın duvarını siper ala
rak gizlemenin felâketinden kendinizi kurtarmanın za
manı gelmedi mi?.. 

Sayın senatörler: 
Bay Türkeş, «Türk gençlerini uyardık ve bu ideo

lojiye karşı cephe kurulmasını temin ettik. Türk mil
liyetçiliği ideolojisi, bizim bu müdahalemizle artık 
gücünü göstermiş...» derken, kulaklarınıza silâh ses
leri gelmiyor mu?.. 

Toprağa uzanmış kan denizinde can çekişen Türk 
gencinin. «Ölüyorum, beni kurtarın!..» diyen yalvarı
şı, ışığı sönen gözlerinin, bize, «Utanın, benim suçum 
nedir?..» diye ölü sükûtunda, gençliği birbirine düşür
meye çalışanlara lânetli bir haykırışın arşa yükselen 
bedduası kulaklarınıza gelmiyor mu?., 

Sağ. sol, kim olursa olsun, bu vatanın gülleridir on
lar. bu vatanın güneşleridir onlar. Bir ailenin, fakir 
ananın, alil babanın umududur onlar. Yüreklerimiz 
taç mı kesildi?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Beyinler su
landı I 

NÂZIM İNEBEYLt (Sinop) — Sulanan beyinler 
belli, 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan, Se
nato kürsüsünden konuşmak bir özgürlük hakkıdır. 
Konuşulanlara karşı herhangi bir itiraza bu kürsü açık
tır. Dinlemek medenî olgunluğu benim arkadaşlarım
da kemaliyle mevcuttur. 

Bir şeyler duyuyorum; ama işitmemiş vaziyette
yim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın Fey-
yat söyledi, 

BAŞKAN — Konuşmanıza lütfen devam edin Sa
yın Oğuz. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sağ, sol, kim olursa 
olsun; evet bunlar vatanın çocuklarıdır, ıstırabını bir
likte çekelim. 

Ey mülkün temeli adalet neredesin?.. 
Sayın savcılarımız, sayın hâkimlerimiz, her gün ko

yun gibi boğazlanan Türk gençlerinin kanlarına gi
renlerin, bir insafın sesine kulaklarını tıkayarak göz
lerimizin önünde sürdürdükleri bu katliama bizler 
hâlâ seyirci mi kalacağız? . 
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Ceza Kanunumuz gayet açık olarak komünistin 
tarifini yapmıştır. Komünist, savcının, hâkimin huzu
runda hesap vermelidir. Türkiye'de, Atatürk'ün Tür
kiye'sinde kanun hâkimiyeti vardır, asla ve asla Tür-
keş hâkimiyeti yoktur ve asla olmayacaktır da. 
luluğumuzdur. Yarın tarih yakamıza yapışır. 

Meclis kürsüsünde yumuşak, zühd-i takvanın mah-
viyyet telkinini âdeta temsil eder gibi, sulh musikisi
ni besteler gibi konuşan, geçmişin ve halin Sayın 
İçişleri Bakanı size sesleniyorum: 

İstanbul'da Handan adında bir kızımız bir man
yağın bıçak darbeleriyle can vermiştir. Değerli zabı
tamız bu katili hemen buldu ve biz zabıtamızı mükâ
fatlandırdık. 

İktidarımız döneminde sayısı elliyi çoktan geç
miş komando kurşunlarının kurbanı olan gençleri
mizin katilleri nerede? 

Gençlerimizi vuranlar kim olursa olsun; sağdan 
olsun, soldan olsun, bugüne kadar kaç katilin eline 
kelepçe vuruldu? Hele komando kurbanlarının izleri 
bile daha saptanmış değildir. Size birkaç örnek ver
sem, o pembe nuranî yüzünüze hicabın kırmızılığı 
dalga dalga pençesini vuracaktır elbet. 

1 Mayıs günü istanbul'da öldürülen öğrencilerimi
zin katillerini bulmanın çabasına Sayın Vali Namık 
Kemal Şentürk yıldırım süratini acaba sürdürüyor mu? 

8 Nisan 1976 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
zabıta kuvvetlerimizin gözleri önünde şakağından vuru
larak öldürülen Hakan Yurdakuler'in aynı şekilde ko
mando kurşunlarıyla can veren Burhan Barın'm, En-
sari Oran'ın, Ata Yrldırım'ın katilleri neden bugüne 
kadar bulunamıyor? 

Bugün gazetede «Katiller bulundu» diye bir pasaj 
okudum, inşallah bulunmuştur. 

Sayın Bakan, bir konudaki kuşkumu mazur görün. 
Görenler, olayın, bu korkunç katliamın cereyanı sıra
sında zabıta kuvvetlerimizin ilgisiz kaldıklarını, katilin 
kayıplara karışmasına yardımcı olduklarını söylüyor
lar. 

Görevleri asayişi sağlamak, kan dökülmesini önle
mek olan zabıta kuvvetlerimizin elbiselerini giymiş, 
vazife yapıyor pozunda, bu korkunç cinayetlerin si-
percisi olmuş, satılmış, tutulmuş eşkiyaîar mı karıştı 
acaba bu işe? 

Eline silahını alırken namusuna, şerefine yemin et
miş bir polisinin, bir zabıta görevlisinin böylesine ci
nayet yardımcısı olmasını şerefli zabıtamıza saygısızlık 
saymak istiyorum, üstüne toz kondurmak istemiyorum. 
Namuslu polisimizin, namuslu zabıtamızın bizim gü-
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venimize liyakatlarını her zaman vazifeye bağlılıkla is
pat edeceklerine inanıyorum da ondan. 

Siz Sayın Bakan fevkâlada bir zekâya ve maslahatı 
idare inceliğine sahip bir kişisiniz. Çetrefil idare tra
fiğini yürütmenin rahatlığından bir an sizi alarak bir 
maruzatım daha olacak. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Semin Er-
bek, Genelkurmay Başkanlığının önünde servis araba
sına saldıran bir grup sağcı öğrencinin kurşunlarıyla 
can verdi. Bu gencin katilleri de bulundu mu? 

Sayın İçişleri Bakanı, ittihat ve Tere'kki devri mi 
hortluyor, yoksa faşizmin mahmuz şakırtıları mı geli
yor? Bu mahmuz şakırtıları sizi ve mensubu bulundu
ğunuz iktidarınızı uyarmaya yetmiyor mu? 

Devam edip giden bu facialar ister istemez Devle
tin yüce başı Sayın Cumhurbaşkanına gözlerimizi çe 
viriyor ve Sayın Başkanın müsaadeleriyle Sayın Cum
hurbaşkanımıza hitap ediyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, hangi kanaate sahip 
olurlarsa olsun, bu gencecik, memleketimizin umudu 
gençlerimizin katilleri bir türlü bulunamıyor. Bulun
du ise bile, kamuoyuna açıklanmıyor. Bir savaş teh
likesi gösteren bu cinayetlere ordulara bir zamanlar 
hitap eden o vakur sesinizle, ne zaman dur diyecek
siniz? 

Hükümetin Başbakan Yardımcısı koltuğunda otu
ran Bay Türkeş bir beyanat vererek «Türk milliyetçi
liği ideolojisi bizim müdahelemizle artık gücünü gös-
termiştir.»diyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu müdahale nasıl ve 
ne ile yapılmaktadır? Siz nüfus nazar sahibi, üstün kül
türlü, Türk Ulusuna ettiği yemini yerine getirmenin üs
tün şerefiyle dolu yüce bir şahsiyetsiniz. Gençliğin 
akan kanlarına göğsünüzü siper ederken, göz yaşlarıyle 
size yönelmiş, bağrı yanık anaların, babaların feryat
larına asil şefkatinizi lütfen esirgemeyiniz. 

Soyadınızı Atatürk verdi, size. Koruyun Türkün 
çocuklarını. 

Her zaman açık alınla hesap vermenin merdane 
cesaretini, gazete sütunlarında ve hatta tahakküm al
tında tutarak Hükümet malı haline getirilen televizyon 
ekranlarında dile getiren Sayın Başbakan size sesleni
yorum. 

Nasıl oluyor da, Başbakan Yardımcınız Bay Tür
keş Hükümeti hiçe sayan, zabıta kuvvetlerini ortadan 
silen, meydan okuyan beyanı karşısında susabiliyor
sunuz? Yoksa artık, işler sizin kontrolunuzdan dışarı 
mı çıktı? 
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Türkeş beyanatında, «Benim, Hükümetteki güven
lik görevim tamamıyle i&tişarî mahiyettedir, tcraî bir 
yetkim, ancak Hükümet bütünlüğü içinde, diğer Hükü
met üyelerinin sahip olduğu ölçülerdedir.» diyor. 

Bu nasıl söz, Sayın Başbakan? Türkeş'in koman
dolarını, yoksa el altından siz mi idare ediyorsunuz? 

Buna inanmak zordur. Zira, siz Yüce Türk Mille
tinin canını korumaya, onların hayat haklarına saygı 
duymaya mecbur olduğunuzu, bunun, kendi görevini
zin gereği bulunduğunu elbette iyi biliyorsunuz. Baş
bakan Yardımcınızın tuttuğu yol bir iç savaşın çılgın
lığına düşmektedir. Her gün bir olay vardır. Daha ya
kın zamanda Gaziosmanpaşa'da halk basın toplantısı 
yapıyor, oradaki Ülkü Ocaklarının kurşunlarından, 
bombalarından şikâyetçidirler. İşte, Yükseliş Yüksek
okulunda hadiseler devam ediyor. Buna dur demek 
lâzım. 

Muhterem senatör arkadaşlarım; 
Memleketim en kritik bir zaman içinde meseleleri

ne hâkim olmaya mecburuz. Bu bizim büyük sorum
luluğumuzdur. Yarın tarih yakamıza yapışır. 

Sayın Başbakan, sayısını sizin de unuttuğunuz öl
dürülen Türk gençlerinin ana ve babalarının ahi in
sanı yakar. Atatürk Türkiye'sinde rejimin müsamaha 
kabul etmez bekçilerini, Türk Milletinin ordusunu, 
demokratik rejimin korunmasında ciddî karar ve az
mini şakaya almak, en azından meselelerin ciddiyetine 
nüfuz etmemek olur. Şaka devri geçti, espri devri geç
ti, sükût devri geçti. 

Senatörler, aziz arkadaşlarım; 
Bu memleketin geçmişteki mukadderatına hâkim 

olmuş yüksek şahsiyetlersiniz; yangın bacayı sardı 
farkında değil misiniz? 

Gençler ölüyor sağdan, soldan, bu memleketin ye
tiştirdiği evlâtlardır bunlar. Bunlar genç fidanlardır. 
Bu körpe fidanların yere yıkılmasına nasıl müsaade 
edeceğiz? 

Sayın Başbakan, dört parti ile kurduğunuz Koa
lisyonda, milliyetçiliği tekelinize almaya çalıştınız. 
Milliyetçilik; sizlere tapu ile devredilmiş, milleti ikiye 
bölme aracı olarak kullanılacak bir siyaset manev-
racılığı değildir, 

Atatürk milliyetçiliği bizim kanımızda, dumanı tü
ten bir volkan, yurdun müşterek vazgeçilmez şerefi
dir. Komünizm ticareti içinde, komünizm edebiyatını 
İktidarınızın ömrüne katık telâşından kendinizi kur
tarınız ve memleket idaresinde, halka hizmet yolun
da lütfen sadede geliniz. 

Biz bildiri ve mitinglerimizde, Senato ve Millet 
Meclisi kürsülerinde parti olarak, evet Cumhuriyet 
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Halk Partisi olarak komünizmin şiddstle karşısında
yız dedik ve demeye devam ediyoruz. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Türkçede Arapça bir tabir vardır, buna malumu 
ilân derler. Heyecana gelerek bizlere takdirlerini ibzal 
buyuran saym arkadaşlarıma sevgi ve saygılar suna
rım; çünkü aynı yoldayız; ama nedense bu aynı yol
daki memleket müdafaasında birbirimize zıt görünü
yoruz. Haddizatında yüreklerimizde memleket sevgisi 
var, milliyetçilik var. Komünizmin tohumunu bu 
memleketten kaldıracak olan güç; halka inmek, halk
la bütünleşmektir, bunu bilmek lâzım arkadaşlar. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

SAMİ TURAN (Kayseri) —• Sayın Başkan, yarım 
saat oldu. 

BAŞKAN — Saym Oğuz. lütfen toparlayın: çün
kü konuşacak arkadaşlar var. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Bir pasaj kaldı Sa
yın Başkan, toparlıyorum. 

Türk demokrasisini korumanın, demokratik sol 
mücadelemizde, komünizmi tasfiyeye ve komünizmi 
etkisiz bırakmaya azimli olduğumuzu daima belirttik, 
belirtiyoruz da. Türk halkının insan gibi yaşamaya 
hakkı olduğunu, millî gelirden hissesini almasının bir 
kader konusu olmadığını ona açıklayarak, onun elin
den tutarak, onun sesine kulak vererek mücadelemizi 
yürüteceğimizi her fırsatta belirttik. 

Komünizmin kökünü, Halk Partisi halkla bütün
leşerek, onun insan gibi yaşama hakkının mücadele
sini sürdürmekle, köylüye, işçiye, kamu görevlilerine 
huzur içinde yaşamanın koşullarını yaratarak, halk
tan aldığımız güçle, evet komünizmin yeşermesine 
fırsat vermeyeceğiz. (A. P. sıralarından alkışlar) 

I Millî bilince kavuşmuş, okuma özgürlüğünün elin-
I den alınmasına «Hayır» diyen, can güvenliğine temi-
I nat isteyen Türk gencine kimsenin komünist damgası 
i vurmaya hakkı yoktur ve olamaz da. Türkiye'de sav-
I cılar ve hâkimler var. Onlar var oldukça, kanunları 

vicdanlarının asil sesine uyarak, adaleti ayakta tut-
I tukça; onlara «Sen komünistsin» denemeyecektir. 
I Kanuna ve demokratik rejime, Atatürk milliyetçili-
I ğine Türk genci daima sahip çıkacaktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şimdi size 
I göndereceğim şu gazetede yazılanları da okuyuver ora-
I dan. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Çok affedersiniz 
Saym Başkan, görüyorsunuz. Benim gençliğimde es-

I kiden tiyatrolar vardı da, yazarlardı; «Hariçten kan-
1 to talep etmek memnudur.» Hediye ederim efendim. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O verdiği
min ne olduğunu söyle de, gazeteciler kantonun ne 
olduğunu öğrensinler. 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfen müdahale etmeyin 
efendim. 

Saym Oğuz, devam edin efendim. 
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Efendim, dinle

mek medenî bir sabır işidir. Ben daima arkadaşlarımı 
bu sabırla dinlemişimdir, hepsi sabırla dinlenecek kıy
metlerdir. Beni de bir kıymet olarak mütalaa buyurun, 
buyurmayın... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Takdir edi
yoruz Hocam. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Lütfen Sayın Ege, 
beni üzmeyiniz, üzüldüğüm zaman üzmekten çekini
rim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kanto de
diğinizi basına göstereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ediyorum müdahale 
etmeyiniz oturduğunuz yerden. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Kanuna ve demok
ratik rejime, Atatürk milliyetçiliğine Türk genci da
ima sahip çıkacaktır. Onun yemini budur. 

Bay Türkeş Orta Doğu gazetesindeki beyanatın
da C. H. P.'yi komünistlik ve komünist hâmiliğiyle 
suçlamaktadır. «,% 25'i Atatürk rejiminden sapmış
tır, komünistlerdir» diyor. Ben sayın savcıya ihbar 
ediyorum, takibat yapsınlar, kanunî haklarını kullan
sınlar. Müfterilere gerekli dersin verilmesi; ancak ada
letin huzurunda mümkün olur« 

Memlekette huzur ve asayişin sağlanması için 
Anayasal kuruluşları, üniversiteleri, muhalefet parti
lerini Sayın Başbakan yardıma davet buyuruyor. Sa
yın Başbakanım, onları yardıma davet buyuracağını
za, üç sandalyesiyle büyük bir güç olma tırmanışını 
sürdüren, gerçekten sizin de, bizim de, bütün milletin 
de tehlike olarak gördüğü ve hatta bir zamanlar söy
lemiştim, bünyenizde ur olarak taşımakta bulunduğu
nuz sayın yardımcınız Bay Türkeş'e, Sayın Demirel, 
aziz Demirel, «Artık dur» diyemez misiniz? 

Bay Türkeş, kardeş kanı akıtmanın acısını benli
ğinde duyuyorsa, bir damla sevginin, Türk gencine 
acımanın ıstırabını çekecek bir duyarlığın yüceliğini 
benliğinde taşıyorsa, rejimin bir uçuruma doğru git
mekte olduğunun bilincine varmışsa, kasten Uçuruma 
götürülüyor farkında değil misiniz? 

Her gün hadiseler çıkıyor, iç savaşa doğru gidi
yoruz sanki, uyanalım arkadaşlar, cidden uyanalım. 

Rejimin bir uçuruma doğru gitmekte olduğunun 
bilincine varmışsa, Sayın Başbakanın buyruklarına 
elbet uyacaktır. O da bu memleketin çocuğudur, ko
mandolarına «Dur» diyecektir ve lütfen gazeteleri 
okuyunuz; «Davadan dönmeyin, dönersem beni bile 
vurun» diyor. Silâh sesini mutlaka kulağında müzikal 
bir ses olarak duymak istiyor, Türkeş. Gençler ölü
yor, analar var, babalar var. Kötü bir durumun ıstı
rabı volkanik arazide fışkıran gayzerler gibi yakıcı 
sular, mahvedici seller yaratacaktır; düşünelim. 

Sayın Başbakanın buyruklarına elbet uyar. He
sap vermenin sonuçları tehlikeler yaratır arkadaşla
rım. Bir gün Türk Milletinin, «Gayrı yeter» demesin
den korkalım, korkunuz Sayın Başbakan, hepimiz bu 
korkunun tesiri altında kalalım da bir çare bulalım. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Biz korkmayız. 

C. H. P.'liler Yüce Divana gidecektir. Solcular kork
maz, 

BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen müdahale et
meyin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ama, kor
kak dediler de Sayın Başkanım... Solcular korkmaz. 

2. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Atatürk 
Akademisi kanun tasarısına dair gündem dışı deme
ci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Özgüneş, Atatürk Akademisi kanun tasa

rısı hakkında gündem dışı konuşmak istemişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Özgüneş. 

Sayın Özgüneş, sizden ve sizden sonra konuşa
cak arkadaşlarımdan da istirham ediyorum, bugün 
gündemimiz pek yüklü olmadığı için sayın üyelere 
konuşma imkânı veriyorum; fakat çok uzamamasını 
özellikle 15 dakika içerisinde kalınmasını istirham 
ediyorum. 

Buyurun efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

İki buçuk yıldır bir komisyonda bekletilen Ata
türk Akademisi kanun tasarısı üzerinde görüşmek 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Biz ina
nıyoruz ki, yalnız Türkiye için değil, kalkınma az
minde bulunan bütün memleketler için yegâne yol, 
Atatürk'ün yoludur. Yine biz inanıyoruz ki, 41 mil
yonun üzerinde birleşeceği tek yol Atatürk'ün yolu
dur. Atatürk'ün yolundan sağa ve sola sapmak, bu 
memlöket için ne derece tehlikeli ise, yine inanıyoruz 
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ki, Atatürk yolu üzerinde bir noktada donmak da 
bu memleket için o derece tehlikelidir. 

Arkadaşlarım; 
Atatürk ilkelerini ilmin ışığında incelemek, Ata

türk yolunu ilim ışığı ile aydınlatmak için Atatürk 
Akademisi kanun tasarısı Birinci Erim Hükümeti ta
rafından hazırlanmış ve Meclislere sevk edilmişti. 
Millet Meclislinin komisyonlarında ve Genel Kuru
lunda görüşülen bu kanun kabul edilerek Cumhuri
yet Senatosuna gönderilmiş, Cumhuriyet Senatosu 
gerçekten bu kanun tasarısını müikemmelleştirici gay
retler içerisine girmiş ve bir metin kabul ederek Mil
let Meclisine göndermişti. 

9 Ocak 1974 günü bu metin Millet Meclisi Baş
kanlığı tarafından Millet Meclisi Bütçe ve Plan Ko
misyonuna gönderilmiş, 2,5 senedir bu komisyonda 
bekletilmektedir. 

Anayasamıza göre Millet Meclisi Bütçe ve Plan 
Komisyonu sadece üç şey yapabilir; bu metin hak
kında: 

Ya Millet Meclisinin eski metnini benimser ya 
Cumhuriyet Senatosunun metnini benimser veya ken
disi yeni bir metin hazırlayabilir. 

Ancak yapamayacağı şey, yapmaması lâzım gelen 
şey, 2,5 yıldır Atatürk Akademisi kanun tasarısını 
kendisinde bekletmesidir. Millet Meclisi Bütçe ve 
Plan Komisyonunun 2,5 yıl zarfında 2,5 saatini, Mil
let Meclisi Genel Kurulu ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda uzun münakaşalar neticesinde ve 
kabul edilen bir metin üzerine sarf edememiş oluşu 
cidden üzücüdür. Ümit ediyorum ki, Millet Meclisi 
Başkanı, Bütçe ve Plan Komisyonu Başkan ve üye
leri konu ile ilgileneceklerdir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'm, Dünya 
Parlamentolar Birliğinin Meksiko'da yaptığı toplan
tıya katılan delegasyonumuzun çalışmalarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı söz isteği daha var, 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dünya Parlamentolar Birliğinin Meksiko'da yap

tığı ve toplantıya katılan delegasyonumuz hakkında 
Yüce Senatoya ve ilgililere kısaca bilgi vererek bir 
konuya Parlamentomuzun dikkatini çekmek istiyo
rum. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma imkânı ve
rilmesini Sayın Unsal istemiştir. 

Buyurunuz Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör

ler; 
Dünya Parlamentolar Birliğinin Meksiko toplan

tısına katıldım. Bu toplantıda edindiğim izlenimleri 
ve toplantıya katılan delegasyonun durumunu sizlere 
aktarmak gereğini duydum. Söyleyeceklerimi dinle
dikten sonra sanıyorum sizler de en az bu gereği be
nim kadar duyacaksınız. Bunun için izlenimlerimi, 
sizleri ve tüm ilgilileri ilgilendiren bazı önerilere 
bağlayarak aktaracağım. Çünkü, Türk delegasyonu
nun burada düştüğü durum bir yerde bizleri de ya
kından ilgilendirmektedir ve diğer yerlere gönderdi
ğimiz delegasyonların da durumunu yansıtmaktadır. 

Toplantıya katılmak üzere muhtelif partilerden 
oluşan 9 üyeden hiç birinin Türkçeden başka bir dil 
bilmediğini Meksiko'ya gidince öğrendim. (A. P. sı
ralarından «Sen biliyor musun?» sesleri) İlgililer, 
dil bilmeyen bu delegasyona sadece bir dil çevirmeni 
vermiştir. Daha sonra Waşingtoh'dan gönderilen bir 
çevirmenle bu ikiye çıkarılmıştır. 

Şimdi sizlere toplantı izlenimlerine geçmeden ön
ce delegasyonun durumu hakkında biraz bilgi ver
mek istiyorum: 

Şu gördüğünüz el kitabında çeşitli ülkelerden ge
len delegasyonların kimlikleri yazılmıştır. Bu listeleri 
incelediğimiz zaman yalnız Türk delegasyonunun kim
liklerinin yazımında, sayısında yanlış bilgilerin ve nok
sanlıkların olduğunu görürüz. Bu listede 10 kişilik 
delegasyondan sadece beş tanesinin adı var. Çevir
men olarak delegasyona katılan Suphi Meric'in sena
tör olarak yazıldığı görülmektedir. Milletvekili Yu
suf Ziya Yağcı senatör olarak bildirilmektedir. 

Sekreteryaya yapılan uyarı üzerine bu yanlışlık 
ve noksanlık şu kitapta güya düzeltilmiş olarak top
lantıya katılan tüm delegasyona yeniden dağıtılmıştır. 
Yeni listeyi tetkik ettiğimiz zaman yeniden yazılan 
senatör ve milletvekillerinin yardımcı personel ve 
sekreterya olarak yazıldığını görüyoruz. İkinci kez 
yapılan uyarı üzerine şu gördüğünüz (Yalnız bir ta
ne var içinde; çünkü yanlışlık başka ülkede yok, biz
de var) şu gördüğünüz düzeltme kâğıdı ile durum 
aslına uygun hale ancak getirilebilmiştir. 

Bunları niçin aktarıyorum sizlere? Anlattığım bu 
ilgisizliğin nedenini Cenevre'deki görevli Sekreter 
Miss Kurz ile görüştüğüm zaman bana şunları söy
ledi: 
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«Bizim Türk delegasyonu ile derdimiz var. Kimin 
delege olduğu, kimin olmadığı belli değil. Sizlerin bu
raya ne sıfatle geldiğini bilmiyoruz. Görüşmelere alın
manız bile fazladır. Çünkü, bizim kayıtlarımızda (ya
nında getirdiği işlemin fotokopisini çıkarttırarak al
dım) Türk delegasyonu Mister Sırrı Turanlı ve Mis-
ter Muslin Görentaş olarak geçmektedir. Halbuki si
zin bu sene bize getirdiğiniz listede bunların adı yok. 
Meclisinize kaç kez yazdık, bunlar düzeltilmemdştir. 
Siz önce konunuzu kendi Meclisinizle hallediniz.» 
dedi ve «Türk delegasyonunun üyeleri her yıl deği
şiyor. Bu bizim amacımıza ters bir tutumdur. Bizim 
amacımız, dünya parlamentrelerini tanıştırmak, dost 
edinmelerini sağlamak, bu dostları aracılığıyle ülke
lerinin ve dünyanın belli başlı sorunlarını halletmek, 
çözüm aramaktır. Sizin delegasyonda bir yıl önce 
tanıdığımızı ikinci yıl bulamıyoruz. Biz edindiğimiz 
dostları arıyoruz, siz onu değiştiriyorsunuz. Bu nasıl 
olur? Buraya gelen üyelerin devamlı olması, bir dö
nem süresi içinde devamlı gelmesi gerekir» dedi ve 
gülerek ekledi; «Türk delegasyonunun durumu bu 
toplantılara konu edilecek durumdadır..» 

Ayrıca konuşmamız toplantıların çalışma biçimine 
de kaydı, delegasyonun ve Meclisimizin tutumunu 
yansıtması bakımından bunu da izninizle kısaca ak
tarmak istiyorum: 

Miss Kurz; «Biz 6 ay öncesinden bu toplantılarda 
ele alınan konuları, toplantıya katılacak ülkelerin 
önerilerini, raporlarını her üye ülkenin parlamento
suna bildiririz. Toplantıya katılacak üyeler ona göre 
hazırlanır. Buraya bazı önerilerle, raporlarla geliyor
lar. Stizden böyle bir öneri gelmemektedir. Bu konu
da yazdıklarımıza parlamentonuz karşılık verme
mektedir. Sİz galiba dinlemek için geliyorsunuz?» de
di. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Kravat almak için geliyorlar. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Doğrusunu is
terseniz biz bu toplantıda dinleyici bile olamadık. 
Çünkü, üyelerden hiç biri geçerli olan 5 dilden hiç 
birini bilmiyordu. Türkçeye çevirme bürosu da ku
rulmadığı için, çevirmenler de iş yapamıyor, toplan
tı salonunda çevirmenle çalışmak mümkün değil. 

Burada bir durumu kaydetmek istiyorum: 
Toplantıya Sayın Kâmran İnan seçilmeyen üye 

olarak dışarıdan katılmıştır. Şahsen ben katılmasına 
son derece memnun oldum. Zira, sesimiz sadece onun 
izlediği Siyasî İşler Komisyonunda çıktı. İlgililer ga
liba gitmeden bu durumun olacağını bildikleri için 

kendisini, dışarıdan izlemek üzere göndermişler. Do
ğu Alman üyesinin Kıbrıs'la ilgili konuşmasına kar
şılık verme olanağını buldu ve gayet iyi oldu; teşek
kür ederiz kendisine. 

Sayın senatörler; 
İzlediğimiz bu toplantıda 3 anaıkonu ele alınmış

tır. Toplantı 3 komisyon olarak çalışmıştır. Bunlar; 
1. — Siyasî İşler Komisyonu, 
2. — Kültür ve Eğitim Komisyonu, 
3. — Dünya Ekonomisi ve Yeni Koşullar Ko

misyonudur. 
Bu komisyonlarda kimler ne konuştu, hangi ko

nular ele alındı, kimler hangi önerilerde bulundu, bu
nu bilmiyoruz. Daha önceden bir hazırlığımız da 
yoktu. 

Sayın üyeler; 
Bu girişten sonra izninizle esasa gelelim. 
Böyle bir durumu yaratmaya kimsenin hakkı yok

tur. Ben de dil bilmeyen bir üye olarak bu toplan
tıya katıldım. İşin önemini, yaptığım hatanın büyük
lüğünü, anlattığım durumu görünce anladım. Men
sup olduğumuz partilerin böylesine bir duruma göz 
yumması, affedilecek bir iş değildir. Parti yönetici
lerinin, parti içlinde bu işlerin tecrübesini geçirmiş ar
kadaşların bu durumları bilmemesi olanaksız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne yapa
caksın, seçim var... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şimdi söylerim. 
İşe etkin biçimde müdahale etmelerini şimdi an

layamıyorum. Bundan böyle de şahsen anlamamakla 
da kalmayacağım, kınayacağım. Toplantıda yaşadığım 
bir durumu anlatmak istiyorum. Bunu nasıl değer
lendirirseniz değerlendiriniz, durum tam çıplaküğıyle 
anlaşılsın. 

Kültür ve Eğitim Komisyonunda Millî Selâmet 
Partili Sayın Cemal Cebeci ile oturuyordum. Önü
müzdeki sıralardan bir bayan üye masama yanaştı, 
İngilizce bir şeyler söyledi, «no» dedim. Fransızca 
söyledi, «no» dedim. Anladığım kadarıyle geçerli 
olan 5 dili denedi, hepsine «no» deyince, ellerini aça
rak; bütün bunları bilmiyorsan burada ne oturuyor
sun dercesine gülerek dönüp yerine gitti. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bravo Ni
yazi, bunu koyabiliyorsun buraya. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sonradan çevir
meni buldum, kendini kuliste aradı/k, ne istediğini 
sordum. Mısır delegasyonundanmış, Eğitim ve Kül
tür Komisyonu Başkanlığına aday olmayı düşünmüş, 
«Beni destekler misin, oy verir misin? diyecekmiş. Bu 
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duruma düşen üyelerin uluslararası toplantılarda, ulu
su adına oturmaya hakkı yoktur beyler. Benim anla
dığım budur, 

Toplantıda, kuliste, otellerde, otolarda velhasıl 
her yerde her üye bir konuyu, ülkesinin bir sorunu
nu diğerine aktarmaya, anlatmaya çalışıyor. Bu an
cak dil bilmekle olur. Taşıma su ile değirmen dön
mez. Biz bunu yapamamanın acısını çektik bu top
lantıda. Benim partim yerime yabancı dil bilen bir 
üyeyi seçtiği takdirde çekilmeye hazırım. A. P. sıra
larından alkışlar) 

Sonbaharda Madrit'te yapılacak toplantıya katıl
mak istemiyorum. Buna hakkım yoktur. Partimin de 
hakiki yoktur dil bilmeyen üyeleri göndermeye. Ya
bancı dil bilmeyen üyeler böylesi toplantılarda an
cak Türkçeye çevirme yapıldığı zaman çalışabilir. Bu 
yapılmadıkça benim gördüğüm kadarıyle çalışamaz. 

Sayın üyeler; 
Bu toplantılara katılmaya sadece yabancı dil bil

mek de yetmez. O toplantılarda konuşulacak 
konuların uzmanı olan ve yabancı dil bilen 
birinin katılması gerekir. Böyle bir üye herhangi 
bir partide bulunmayabilir. O parti, bu hakkı diğer 
bir partiye vermeltidir. Giden üyenin ülkemiz adına 
gittiği, ülkemiz adına konuştuğu, konuşacağı hiç bir 
zaman gözden kaçırılmamalıdır. Eğer uluslararası di
ğer toplantılara katılan üyelerin durumu hep böyle 
ise, vay halimize... 

Beraber gittiğim delegasyon üyeleri beni bağışla
sınlar. Kendilerini kötülemek için konuşmuyorum. 
Sanıyorum onlar da benimle bu gerçekleri paylaşı
yorlar. 

Bu konuda Başkanından üyesine kadar her parti
ye ve parlamentoya iş ve anlayış düşmektedir. Önce
likle bu hazırlıkları zamanında yapmayan Dış İliş
kiler Servisi ile seçimlerin zamanında yapılmasını sağ
lamayan Meclis Başkanı sorumlu görülmektedir. 

El ele verip parlamenter turizmi hazırlamaya 
kimsenin hakkı yoktur. «Hiç de böyle değildir» diyen 
varsa buyursun buraya, bu toplantılarda ne konuşul
duğunu, hangi öneriler yapıldığını, kapsamının ne ol
duğunu söylesinler. 

Böylesi toplantılarda çok şey söyleyecek üyemiz 
vardır ve sayıları da çoktur. Bunları seçelim ve her 
yıl değiştirmeyelim. Üyeler her yıl değiştiği zaman, 
tanıdığı üyelerin sayısı azalır, dostluk kuramaz, me
seleleri kolay kolay kavrayamaz. Dil bilse de etkin
liği, seyirciliğin ötesine geçemez. 

Her ülkeden gelen üyenin diğerini tanıması, dost
luklar edinmesi, o edindiği dostluklar içinde ülkesinin 
sorunlarını ona aktarması, taraftar araması son dere
ce önemlidir. Birliğin asıl kuruluş ve varoluş nedeni 
de budur. Şimdilik bizim tutumumuz bu nedene uy
mamaktadır. Toplantılara üye göndermek başka, şey, 
katılmak başka şeydir. Toplantı yapılan ülkenin çar
şı pazarına üye göndermeye hakkımız yoktur. 

Ben de böyle bir haksızlığı yaptığımın farkın
dayım. Tekrar ediyorum; partim yabancı dil bilen bir 
üyeyi seçtiği takdirde yerimi derhal ona vereceğim. 

Son bir konuya daha değinerek konuşmamı kes
mek istiyorum. 

Ev sahibi ülke hariç, (Meksika hariç), bizden faz-
ya üye gönderen yoktur. Hemen her ülke 3 ilâ 5 üye 
göndermiş. Zaten fazla olmasına da gerek yoktur, 
komisyon sayısına göre üye göndermek gerekir. Her 
komisyona en fazla, en fazla 2 üye katılabiliyor; bu 
1 de olur. 

Komisyon için seçimlerde ve oylamalarda her 
üyenin bir oy hakkı var. Başkan seçimi için sonbahar 
toplantısında bu oy hakkı 3 üyeye tanınmış, her üye 
5'er oy kullanabiliyormuş. Bu sene 3 komisyon çalış
tığına göre, ikişer üyeden 6 üye eder. Bizde 4 üye 
fazlaydı. 

Diğer ülkeler üye sayısını az tutmuşlar, ama her 
üyeye bir sekreter vermiş, sekreterler saati saatine 
yapılan konuşmaları çoğaltıyor, üyesine yetiştiriyor, 
kendi üyelerinin konuşmasını ya da önerilerini ço
ğaltıp diğer delegasyon üyelerine dağıtıyor; yani top
lantının gereğini yapıyor. Bizde üye sayısı gereğinin 
iki katı; sekreter bir tane. O da görev dışındaki istek
leri karşılamaya yetmiyor, kapanın elinde kabyor 
adam. 

Ayrıca, toplantıya katılan üyeler ülkeleri ile her 
an bağlantı halindedir. Çünkü, gelişmeleri aktarıyor
lar. Örneğin Sayın Kâmran tnan'ın Kıbrıs konusun
da yaptığı konuşmanın ikinci gün Yunan basınında 
yer aldığını, Hükümetin durumu delegasyondan sor
duğunu, Yunan delegasyonu başkanından öğrendik. 
Bizde bu yok, sessiz sedasız devam ediyor işler, kim
senin sorduğu yok, aradığı yok; böyle şey olmaz. 
Oraya bizi gönderen Parlamento ya da Hükümet işi 
izlemelidir. Çünkü günübirlik durumu değerlendir
melidir. Delegasyonlardan, yaptıkları işlerle ilgili ra
por mutlaka istenmelidir, alınmalıdır. 

Ayrıntıya girmeden konuyu kapatmak işitiyorum. 
İlgililerin ve bu işi benimseyen sayın üyelerin konu
ya eğilmelerini diliyorum. Parlamenter turizmi dü-
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zenleyebıliriz, ama delegasyon adiyle uluslararası 
toplantılara turist parlamenter gönderemeyiz. 

Buna katılacağınızı umar, saygılar sunarım. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
4. — Trabzon Üyesi Hasan Güven'in, 10 Mayıs 

1976 günü açılmış olan 1976 yılı çay kampanyası ko
nusunda gündem dışı demeci ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Orhan Öztrak'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Güven, 10 Mayıs 1976 
günü açılmış olan 1976 yılı çay kampanyası dolayı-
sıyle gündem dışı konuşma isteğinde bulunmuştur. 
Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

10 Mayıs 1976 tarihinde Doğu Karadenizin fakir 
köylüsünün geçim kaynağı olan çayın, çay yaprağının 
satış kampanyası açılmıştır. 

Ancak, Doğu Karadenizin, özellikle Artvin, Ri
ze, Trabzon, Giresun ve Ordu kesimlerinde yaşayan 
700 000 kadar çay üreticisi aradığını hiç bir suretle 
bulamamıştır; eziklik içindedir, üzüntü içindedir. 
Haklı üzüntülerini dile getirmek için huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. İşin edebiyatını yapmadan çı
rılçıplak gerçekleri önünüze sermek isterim. 

Bir defa çay ziraati, küçük bahçelerin işlenmesi 
şeklinde gelişen bir ziraattir. O kadar ki, 5 dekarın 
altında çay ziraati ile ilgilenenler, mevcudun % 85' 
ini teşlkil etmektedir. 10 dekarın altında çay ziraati 
yapanlar, mevcut üretimin c/0 98,41 'ini teşkil et
mektedir. Türkiye'de tarım ile uğraşan hiç bir nüfus 
kesiminde bu derece bahçe ziraatinin daraltılmış bir 
şekilde işletildiğini görmüş değiliz. 

Zaten 50 dekarı bulan çay bahçesi hiç yoktur. O 
halde bu sorun, son derece az topraklar içerisinde, 
6 - 7 yaşından itibaren çoluğunu - çocuğunu üretken 
olarak Doğu Karadeniz köylüsünün sorunudur. 7 ya
şındaki kız çocuğu, erkek çocuğu üreticidir, tarlada 
annesiyle, babasıyle çalışır. Bu, çay ziraatinin bir 
özelliğidir. 

Sonra bu ziraatin diğer ziraatlerden bir ayrı yönü 
vardır. Çok emek ister, yılın 12 ayı mutlaka ve mut
laka bununla uğraşmakla geçer. Uğraşacaksın, didi
neceksin, emek vereceksin ve bunların sonucunda bu 
emeğine karşı aldığın bir hiç olacaktır... 

1974 yılı hesaplarına göre, 5 dekardan aşağı olan 
bir bahçe sahibinin tüm giderleri çıktıktan sonra or
talama eline geçen gelir 1 405 liradır. (Bu rakamları 

Devlet Planlama Teşkilâtı istatistiklerinden veriyo
rum) Ancak, onarım, çapalama, budama, çırpma, 
ürün toplama işlemlerini köylünün kendisinin yaptı
ğını kabul edersek ve bunları maliyetten düşersek, 
gelir 3 773 lira olur. Halbuki, onarım, çapalama, bu
dama, çırpma, ürün toplama işleri için kendi bahçe
sinde değil de bir başkasının bahçesinde işçi olarak 
çalışmış olsa, bu geliri haydi haydiye temin etmiş 
olur. 

Hal böyleyken, bu sene verilen fiyat nedir? 1968 
yılından 1973 yılına kadar seyreden fiyatlar şudur: 
1968 yılında yaş çay yaprağı 3,5 lira iken, bu, 6 se
nelik devrede 4,5 liraya çıkmıştır. 6 senede artış 100 
kuruştur. 

1973 yılında, Ecevit Hükümeti döneminde 450 
kuruştan 625 kuruşa çıkarılmıştır; artış yüzde 40 ora
nındadır. 

Yine bir gerçeğe de işaret etmek isterim. Köylü
nün ürünü olan bu çay üretim ve pazarlama safha
sına geçtikten sonra tabiatıyle tespit edilen bir fiyat
la da tüketiciye intikal ettiriliyor. Bu süre içerisinde, 
özellikle 1973 - 1974 yılları içerisinde satılan kuru 
çay fiyatına zam da yoktur; bir kuruş zam da yok
tur. 

Yine bu devrenin bir özelliği de şöyle : Çay fab
rikalarında çalışan işçilere de yüzde 45 ilâ 50 arasın
da ücret zammı yapılmıştır. 

Hal böyleyken, çiftçinin korunmasının sosyal 
adaletin bir gereği olması esasını da alırsak, Devletin 
1974 yılında çay üretimi dolayısıyle zararı 571 mil
yon liradır. 

Buna mukabil, 1973 yılında çayın yaş yaprağı 4,5 
liraya, 1974 yılında ise 625 kuruşa alınmış; yani, 
% 40 bir fiyat artışı olmuş, fabrikada çalışan işçi 
ücretlerine % 40'ın üzerinde zam yapılmış; fakat bu
na rağmen (dikkatinizi çökmek isterim) zarar 1973'te 
850 milyon udadır. 1973'te zarar 850 milyon lira, ça
yın yaş yaprağı 450 kuruş; 1974'te % 40 yaprağa 
zam yapılmış, işçi ücretlerine bir o kadar zam yapıl
mış, buna mukabil alınan disiplinli tedbîrler sonucu 
kalitenin yükseltilmesi ve bilhassa çay . tüketiminin 
çoğaltılmasıyle bu zarar aksine 300 milyon liraya ya
kın bir nispette düşürülmüştür. 

1975 yılına gelince: 1975 yılında 625 kuruştan 750 
kuruşa çıkarılmak suretiyle yaş yaprağa yapılan zam 
% 20'dir. Halbuki Türkiye'de 1975 yılı geçim endeks
lerini tetkik ettiğimizde; Türk köylüsünü en çok et
kileyen perakende eşya fiyatlarını tümüyle tetkik et
tiğimizde fiyatların yükselme hızı % 20'dir. Hatta 
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İstanbul, Ankara gibi bazı illerimizde % 21'i bul
muştur. Hele Doğu Karadenizde fiyat hareketlerinin 
daha hızlı olduğu kabul edilirse, verilen fark fiyat 
hareketlerinin % 21 artışı karşısında emilmiş, sıfır 
derecesine düşmüştür. 

Özellikle bu yılki duruma değinmek istiyorum: 
Bu yıl, kuru çaya zam yapılan yıldır ve zam da 

şöyledir; yeni exitra cinsi olan çay 50 liradan 70 lira
ya çıkarılmış, % 40 zam yapılmıştır ve 40 bin ton 
civarında üretim vardır bu kesimde. Filiz cinsi 80 
liradan 100 liraya çıkarılmak suretiyle % 30 zam ya
pılmış, 2,5 ton üretim vardır. Kamelya 65 liradan 
90 liraya çıkarılmış, Ç£ 40 zam yapılmış, 5 ton civa
rında üretim mevcuttur. 

Bu haliyle 1976 yılında, geçen yıllara nispetle bu 
fiyat ayarlaması sonucu Tekelin sağlayacağı fazladan 
gelir 700 milyon lira civarındadır. 

Bu çarpıcı örnekleri verdikten sonra dikkatinize 
şunu sunacağım: 

Geçmiş yıllarda Tekelin,, çay fiyatına bir zam 
yapmaması sonucu elde ettiği, sağladığı hiç bir ge
lir yoktur. Böyle olduğu halde, özellikle 1973 yılın
da çay yaprağının fiyatını ve orada çalışan işçilerin 
de gelirlerini % 40 artıran hükümet tedbirleri ya
nında, günümüzde % 40 kuru çaya zam yapılıp, 
Hazineye 700 milyon lira bu yönden gelir sağlandı
ğı ortamda, yaş yaprağa yapılan zam nedir? 750 ku
ruştan 850 kuruşa çıkarılmıştır; yani % 13'tür. Hiç 
bir gelir artırımının olmadığı ortamda % 40, aksine 
700 milyon lira gelir sağlanan ortamda c/c 13 zam 
yapılıyor... 

1974, 1975 yıllarında para kıymetinin düştüğünü, 
toptan ve perakende eşya fiyatlarındaki artıştan dola
yı para kıymetinin % 20 değer kaybettiğini de gözö-
nünde tutarsak, iki yıl içerisinde paranın en az c/c 40 
değer kaybetmesine karşın, çaya verilen zam tutarı iki 
yıl içinde % 33'tür. Buna mukabil kuru çaya da 
°/c 40 zam yapılmıştır. Ondan evvelki yıl ise çaya 
hiç bir zam yapılmadığı halde, bugünkü Hüküme
tin iki yılda yaptığı % 33 zammın % 7 fazlasıyle 
% 40 oranında Ecevit Hükümeti devrinde bu çaya 
zam yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sorunlarımızı artık böyle net, somut delillerle or

taya koyup halkın karşısına çıkacağız. Köylünün ya
nında kim, işçinin yanında kim; köylünün karşısın
da kim, işçinin karşısında kim olduğunu lâfımızla 
eveleyerek başka istikametlere çevirme olanaklarımız 

— 258 

13 . 5 . 1976 O : 1 

gitmiştir. Halk yanındakind de, karşısındakini de ken
disine reva görülen işlemler sonucu gayet açık, gayet 
net tanımaktadır. 

Aynı düşünce içerisinde işçiden, köylüden yana 
olan bir hükümeten; sosyal ezikliğini, sosyal denge
sizliğini gidermesini Devletten istemeye hakkı olan 
halkın, Devletin yardımını beklemesinden geçtik, 
kendi hakkı dahi verilmez duruma geldi. 

700 milyon lira gelir, bir bakıma her kilo yaş 
yaprak için 3 lira fark demektir. Çünkü, 200 - 250 
milyon kilo yaş yaprak elde edildiğine göre, 3 ile 
çarpılması halinde 700 milyon lira civarında bir ye
kûnu tutar. Bugünkü ortamda, en azından bu mik
tarda onun ürününden yararlanarak sağlanan kuru 
çaya zam yapacaksın; fakat onu yansıtmayacaksın... 

Sayın Bakanın cevaplarını biliyorum. Biraz sonra 
da mutlaka işaret edecekler; «Efendim, 4 kilo yaş 
yapraktan 1 kilo kuru çay elde edilir, biz de onu 
böldük c/c 13'ü bulduk» diyecekler. Bu, sualin ceva
bı değildir. Ben çarpıcı örneklerini verdim. Şimdi ben 
de soruyorum; 1975 yılında da, 1976 yılında da kam
panyayı açtınız, ne verdiniz? Geçen sene % 20. Bu 
sene ne verdiniz? c/c 13. Sizden evvelki iktidar ne 
verdi bir senede? % 40. 

İBRAHİM TEVFÎK KUTLAR (Gaziantep) — 
Mecbur mu bunlara cevap vermeye? 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Mecbur olup 
olmadığını yarın halkın huzuruna gittiğinizde söyler
siniz; «Ben mecbur değildim, kasten böyle yaptım» 
dersinz, cevabını alırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Güven, cevap vermeyin, lüt
fen konuşmanıza devam ediniz. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — İkinci soruyu 
yine peşinen sorarlar; o devirde çay eritiminden elde 
edilen kuru çaya... 

BAŞKAN — Sayın Güven, bir dakikanızı rica 
edeceğim, karşılıklı soru şeklinde değil de, gündem 
dışı konuşma yapıyorsunuz, konuyu bu şekilde dile 
getirin rica ediyorum. Devam edin efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Parti kongresi mi bu
rası? 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Efendim, mü
dahaleyi ben yapmıyorum, ben Sayın Bakana duru
mu izah ediyorum. Benim konuşma tarzımı bozmak 
için müdahale edenler var Sayın Başkan, onları ikaz 
ederseniz daha iyi olur. Parti kongresinde nasıl ko
nuşulur, kürsüde nasıl konuşulur, bunları pekâlâ bi
lirim. 
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BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Hal böyle iken, 

demelk ki, iki yıllık kampanya devresinde verilen çay 
fiyatının daha fazlası, bir yılda verilmiş; üstelik de 
bu yıliki gibi, çaydan 700 milyon lira gelir sağlanma
dığı halde. 

Karadeniz halkı mutlaika ve mutlaka bunu de
ğerlendirecektir. Bu bir parti sorunu da değildir, bu 
bir geçim sorunudur, en. ilkel sorunudur. Bu bölge
nin halkı gurbetçidir, bu bölgenin halkı ekmeğini dı
şarıdan çıkarır. Ancak ve ancak Devletin yardım 
elini uzatması sonucu bu mahsulün değer pahası ve
rilip, sosyal yardımlar yapılabildiği müddetçe büyük 
bir kısmı çoluğunun çocuğunun başında kalmak su
retiyle güncel geçimini sağlayarak yaşamını sürdür
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Doğu Karadeniz'deki bu sıkıntı, kanımıza göre 

sadece orada kalmayacak mutlaka ve mutlaka diğer 
üreticilere de sıçrayacaktır. Ancak ve ancak siyasî 
partilerin angaje oldukları grupların menfaatlerine 
öncülük tanıyarak iktidarlarını yürütmesi doğaldır. 
Halkla bütünleşrneyen, halktan yana olmayan ser
maye yanlısı partilerden daha fazlası beklenmezse 
dahi, hiç değilse bu bölgede günün şartlarına göre 
son derece ağır ve imkânsızlıklar içerisinde yaşayan 
en ilkel şartlar içerisinde geçimini temin edecek bu 
köylülerin çayının değer pahasının verilmesinde öl
çülü davranmasını istemek, halk olarak onun en ta
biî bir hakkı olduğu gibi, onun temsilcisi olarak biz
lerin de burada dile getireceğimiz en önemli davala
rından birini teşkil etmektedir. 

Onun için... 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Onun 

için ağlarım ben... 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Onun için, Do

ğu Karadeniz halkının bu dert ve sıkıntılarını dile 
getirirken gerçekleri dinlemeye tahammülü olmayan
ların türkü söylediklerini, günün birinde o halk da 
kendilerinin yüzüne çarpmak suretiyle, âdeta gecele
yin uykusuzluk hastalığına tutulan bir kişiye «Allah 
rahatlık versin» diyerek onun derdi ile alay edenleri 
o duruma bir gün mutlaka ve mutlaka düşürecektir. 

İktidarlar bir araçtır, iktidarlar bir vasıtadır. O 
vasıtayı halk, eninde sonunda lehinde kullanacaktır; 
oyu ile kullanacaktır, aklı ile kullanacaktır, idrakiyle 
kullanacaktır. Bunu anlamayanlara, bunu anlamak 

istemeyenlere günü geldiğinde mutlaka dersini vere
cektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmak mı istiyor

sunuz? Buyurun efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-

TRAK (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Sayın Hasan Güven Beyefendinin buraya getirdi
ği konu üzerinde bilgi arz etmek istiyorum. 

Karadeniz bölgesi bu yılki çay kampanyasında 
Hükümetimizin almış olduğu kararla verilen fiyat, 
geçim şartları, ekicinin ileriye müteveccih gelişim 
imkânları nazarı itibare alarak tespit edilmiş bir fi
yattır. 

Bu yörede 135 bin üretim ünitesi vardır. Bu yöre
de şimdiye kadar izlenen çay politikaları bugünkü 
fiyatlarla mukayese edilecek olunursa, bugün verilen 
çay fiyatı geçmiş fiyatların altında değildir, üstün
dedir. 

Değerli Hasan Güven Beyefendi arkadaşımız, 
«Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti zamanında biz 
burada kilo başına yaş çay yaprağına 625 kuruş ver
dik, halbuki şimdi 850 kuruş veriyorsunuz.» dediler 
ve geçim endekslerini de bir bir izah ettiler. 

Şimdi, ben de arz edeyim; 1974 yılında çaya ve
rilen 625 kuruş kilo başına fiyat, o zamanki 450 kilo 
tahdidi ve gübre fiyatları da nazarı itibara alınarak 
bir ölçüye sokulursa, bugün yalnız 450 kilo tahdi
dinin kalkması nedeniyle vasatı bir dönümden 
600 - 650 kilo alınacağı da nazarı itibara alınırsa, 
bir kere 1/3 nispetinde, yani % 20'nin üstünde bir 
fark yalnız tarla tahdidi imkânlarıyle üreticinin eli
ne geçmiş bulunuyor. 

tkinci nokta : O zaman gübre fiyatlarının 1 kilo
su 210 kuruştu, bugün 110 kuruş. Bir dönüme 100 
kilo gübre atıldığını da nazarı itibara alırsak görülür 
ki, bundan da en aşağı % 5 köylünün, üreticinin 
nef'ine bir imkân inikas ettiği aşikâr olarak ortaya 
konur. 

Bu nedenledir ki, bu sene çay fiyatlarına yapıl
mış olan zam, köylünün istediği zamdır, çiftçinin is
tediği zamdır. Biz bu zammı vermedik; biz, üretici
nin gönlünde yatmış olan parayı kendilerine vermiş 
bulunuyoruz. 

Ayrıca, bir noktayı da izah etmek isterim; bizim 
bu yörede bu yıl yalnız yaş yaprağa ödeyeceğimiz 
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para 2 milyar 210 milyon liradır. Ayrıca yeni toplu 
sözleşmelerle işçiye ödeyeceğimiz para, 1 milyar 500 
milyon liradır. 

«Sosyal adalet» dediler. Sosyal adalet doğrudur; 
ama verdiğim bu hesabın karşısında sosyal adaletin 
ne kadar içinde olduğumuz, yaptığımız çay politika
sının ne kadar isabetle sosyal adaleti ve refahı yay
gın hale getirmeyi temsil ettiği bizatihi hadisenin 
içindedir. 

Ayrıca bir noktayı belirtmek isterim. Çok haklı 
olarak dediler ki, «Bu meselelerin asıl ölçüsünü halk
ta bulursunuz.» Doğru, halkta buluruz. Ben, daha 
dün akşam o yöreden döndüm ve 10 binlerce halkın 
karşısında kampanyayı açarken, yalnız halkımızdan 
şükran ifadelerini duydum. Binaenaleyh, ölçüşülecek 
nokta, ölçülecek yer zaten ölçüsünü belirtmiştir. 

Değerli Hasan Güven Bey arkadaşımız, çay po
litikasını kendi yöresinden, kendi noktasından, kendi 
bakış açısından bu şekilde ortaya koyar, ama haki
kat bu değildir. Bu sene verilmiş olan fiyatlar, üreti
ci halkın gönlünde yatan fiyatlardır, doğru fiyatlar
dır. 

Kuru çay meselesine gelince: Yine açıkça ifade 
edeyim ki, eğer ölçüyü kuru çaydan alırsak; yani 4 
kilo 300 gram çaydan 1 kilo kuru çay yapıldığını na
zarı itibara alırsak ve zamları da bu ölçüde değer
lendirirsek o zaman. 1 kilo kuru çay üretimine te
kabül eden üreticinin ürettiği çay, bu yıl c/c 14 değil, 
% 70'in üzerinde zam görmüştür. Hangi ölçüyü ele 
alırsak alalım, nihayet elimizde bir mikyas vardır; 
ama mikyas eşit değerler arasında olur. Eşit değer
lere meseleyi koyarsak, arkadaşımızın buyurdukları 
gibi, bir adaletsizliği değil; politikamızda sosyal ada
letin, sosyal güvenliğin ve bilhassa refahı yayma 
amacının içinde bulunduğumuzu açıkça ifade etmek 
isterim. 

Saygılar sunarım efendim. (C. G. P. ve A. P. sı
ralarından alkışlar) 

5. —• Hakkâri Üyesi Naci Cidal'm, Cumhurbaş
kanımızın yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki gezile
rine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Naci Cidal, Sa
yın Cumhurbaşkanımızın gezileriyle ilgili bir konuş
ma isteğinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Cidal. 
REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın Başkan, 

gündem dışı konuşmalarla, gündemi bitireceğiz ga
liba. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, gündemimiz dolu 
değildir, bu bakımdan arkadaşlara fırsat veriyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
özür dilerim, tenkit için söylemedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bitiyor zaten. 
Buyurun efendim. 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Sayın Cumhurbaşkanımız önceden yerleşmiş bir 

geleneği dikkatle sürdürerek yurdumuzun çeşitli böl
gelerini ziyaret etmekte ve ziyaretlerinde bölgenin 
sorunları hakkında yetkili ve ilgililerden bilgiler al
makta ve bu bilgilerin değerlendirilmesini sağlamaya 
çalışmaktadırlar. 

Sayın Korutürk :ü yurt ve halk sorunlarına karşı 
duyduğunu gördüğümüz yakın ilgiyi takdirle karşıla
mamak mümkün değildir. Gerçi, Cumhurbaşkanımız 
bu yurt içi gezilerinde halkla ve onun temsilcileri ile 
doğrudan doğruya ilişki kurmamakta, ya da kurma
masına bazı çevreler özel bir özen göstermektedir
ler; buna rağmen Devletin ve yürütmenin başı olan 
yüce kişinin yurdun gerçeklerine ve her zaman iç 
açıcı olmayan koşullara yakınlaşmasındaki yarar çok 
büyüktür. 

Sayın Korutürk, bugünlerde güneydoğu illerinde 
incelemeler yapmaktadır. Duyduğumuza göre; (Duy
duğumuza göre diyorum, çünkü biz o illerin yasama 
organlarındaki temsilcileri olarak bu geziyi yalnız 
radyo, televizyon ve basından öğrenebilmek bahtiyar
lığına eriştik.) Sayın Cumhurbaşkanı Hakkâri'de baş
ladıkları bu gezilerinde Mardin, Urfa, ve Van'ı zi
yaret etmişlerdir. Cumhurbaşkanınca bundan önce 
düzenlenen gezilere sorumlu bakan ve resmî görev
lilerle birlikte o yörenin yasama meclisindeki temsil
cilerinin çağırılması, hiç değilse haberdar edilmesi 
isabetli bir gelenek olarak yerleşmişti. Bundan önce 
düzenlenen Karadeniz gezisi bunun en taze örneği
dir. 

Oysa, gezinin ilk aşamasında Doğunun en geri 
bırakılmış ili Hakkâri ve ilçelerinin gezilerinde, Cum
hurbaşkanımız veya çevresi, Hakkâri'nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki temsilcilerine bir haber 
gönderme zahmetine katlanmamışlardır. Cumhurbaş
kanlığı makamının bu davranışlarını, Hakkâri'nin 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yalnız 
C. H. P. li üyelerle temsil edilmekte bulunuşunun ol
gusuna bağlamak istemeyiz. Bunu her şeyden önce, 
makamın politik kaygılardan arınmış bir tutum için
de olması gereğine ve zorunluluğuna inandığımız için 
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böyle düşünmeyiz. Ne var ki, Cumhurbaşkanlığı ma
kamının Hakkâri'nin ve Hakkâri'de yaşayan vatan
daşların sorunlarını yerinde görmek için düzenlenen 
bu geziye parlamenterleri çağırmamış olmasını eleş
tirmemek olanaksızdır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bazı bakanları, politik ni
telik ve sıfatı olan kişileri yanına aldığına göre, so
runlara tek açıdan bakılmasını önleyebilmek, pek 
yararlı bilgilerin kendilerine aktarılmasını sağlayabil
mek açısından yararı dokunabilecek biz parlamenter
lere de, hiç değilse bu gezilerine kendi olanakları
mızla katılma fırsatını sağlayabilirlerdi. Bu fırsatı 
yaratmış olsalardı Hakkâri'de; üzüntü ile belirtelim, 
yasa dışı uygulamaları, Bozkurt başlıklı bastonla do
laşan, tafra satan bir valinin marifetlerini, halka ya
pılan baskıların yaygınlık ve yoğunluğunu, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları dahilinde olan Çukurca ilçe
mize hâlâ vesika ile girilmekte olduğunu; (Yüce Se
natoda gene gündem dışı bir konuşma ile dile getir
diğimiz halde; ayrıca İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
Senatodaki müzakereleri sırasında, Sayın İçişleri Ba
kanından soru şeklinde sormamıza rağmen) yolun 
kapalı olması nedeniyle Şemdinli ilçesi halkının aç 
kalmasının nedenlerini dile getirmek olanaklarını bu
lacaktık. Sayın Korutürk'e bir gülistan manzarası 
çizmek isteyenlerin içtenlikten yoksun çabalarını 
gözönüne serebilecektik. 

Değerli senatörler; 
Sayın Cumhurbaşkanımız bu bölgenin gerçek 

temsilcileri olan parlamenterlerini böyle bir geziye 
çağırmamak, buna karşın politik sıfatı olan zevatı ya
nına almaktan kaçınmamak; MİT Müsteşarının is
mini resmî bültenlerden geçirmemeksizin beraberin
de götürmekle; hatta ve hatta iktidarın bir kanadı
nın siyasal eğilimlerini o çevrede güçlendirmek an
lamına gelebilecek bir davranışla Van Müftüsünü ka
bul etmekle, halkın temsilcilerinden çok, siyasî bas
kının etkisinde, ya da emrinde olan çevresindeki bü
rokratlara ve kişilere önem verdiğini ortaya koymak
tadır. 

Bu tutumunu içimize sindiremediğimizi ve tekra
rından kaçınılmasını içtenlikle dilediğimizi belirtmek 
ve duyurmak isteriz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bâbüroğlu, Nevşehir'de geçen 
bir olay sebebiyle gündem dışı konuşmak istiyorsu
nuz, buyurun kısaca rica edeyim. 

SELÂHADDÎN BÂBÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, mümkünse ve bir mah

zur yoksa bir dahaki toplantıda konuşayım. Bu ko
nuda arkadaşlarımız usandılar; ama gene de mühim 
bir konudur. 

BAŞKAN — Olur, peki efendim. Teşekkür ede
rim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
20 gün süreli fakat 7 - 8 günü kalmış Kitaplıkla il
gili bir kanunumuz vardır. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, zaten gündemimiz
de bir tek bu kanun görüşülecek, onu rahatlıkla çı
karabiliriz tahmin ediyorum sunuşlardan sonra ele 
alacağız. 

REFET RENDECİ (Samsun) — 20 gün süreli, 
yalnız onu söylemek istedim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Bir önergeniz de var, arzu ederseniz okutayım. 

Fakat gündemde yüklü bir şey yok. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Görüşülürse 
mesele yok. 

BAŞKAN — Sunuşlardan sonra ele alacağız efen
dim. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile A. B. D. arasında 
akdolunan Kredi Anlaşması konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonları
nın çalışma süresinin 30 Haziran 1976 tarihine ka
dar uzatılmasına dair tezkeresi. (3/810, 10/21) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar var, sunuşları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kurulma

sı uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında akdolunan Kredi Anlaş
ması konusundaki Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonunun çalışma süresinin 30 Haziran 1976 
tarihine kadar uzatılmasını saygı ile arz ederim. 

Sadi Irmak 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyonun çalışma 
süresinin 30 Haziran 1976 tarihine kadar uzatılması
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.:. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Mason Locaları Hakkında Kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının ça
lışma süresinin 15 Mayıs 1976 tarihinden itibaren 2 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi. (3/809, 10/7) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mason Locaları Hakkında kurulan Araştırma 

Komisyonumuz 16 Mart 1976 tarihinde çalışmaları
na başlamıştır. 

Komisyonumuzun 18 Mart 1976 tarihli toplantı
sında konu hakkında tüm dokümanların toplanmasın
dan sonra, konunun araştırılması karar altına alınmış
tır. 

Gerekli evraklar tamamlanamadığından ve içtü
züğümüzün 136 ncı maddesi gereğince Komisyonu
muzun çalışma süresini 15 Mayıs 1976 gününden ge
çerli olmak üzere iki ay daha uzatılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Hikmet Aslanoğlu 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu komisyonun da 
15 Mayıs 1976 gününden geçerli olmak üzere iki ay 
daha çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — İstanbul Üyesi Besim Üstünel'e, izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/811) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Besim Üs-

tünel'in mazeretine binaen 17 Mayıs 1976 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 12 . 5 . 1976 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Macit Zer en 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunda 
bir yanlışlık var. 

Sayın Besim Üstünel mazeretine binaen izin iste
mektedir. Sayın Besim Üstünel'in mazeretine binaen 
17 Mayıs 1976 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
izinli sayılmasını oylarınıza sunacağım. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, su 
ürünleriyle meşgul olan kooperatifler ve su ürünleri 
üretimi bölgelerinde kiracı durumunda bulunanlar 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonuna üye seçi
mi. (10/37) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya Üye
si Erdoğan Balkkalbaşı'nı su ürünleri ile meşgul olan 
kooperatifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde 

kiracı durumunda bulunanlar hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi üzerine Genel Kuru
lun 27 . 4 . 1976 tarih, 59 ncu Birleşiminde kurul
ması kabul edilen 9 kişilik komisyon aday üyelerini 
okuyorum: 

«1. — Sefa Yalçuk (Çorum) A. P. 
2. — Mustafa Gülcügil (İsparta) A. P. 
3. — Mustafa Bozoklar (İzmir) A. P. 
4. — Osman Nuri Canpolat (Konya) A. P. 

5. — Erdoğan Bakkalbaşı (Konya) C. H. P. 
6. — Ali Cüceoğlu (Giresun) C. H. P. 
7. — Fevzi Özer (Muğla) C. H. P. 
8. — Selâhattin Özgür (Millî Birlik Grupu) Ta

biî Üye.» 

Bağımsızlardan da bu komisyona bir aday gös
terilmesi lâzım geliyor. Şimdi isimlerini okumuş ol
duğum üyelerin seçimlerini teker teker oylarınıza 
sunacağım... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkanlığınızdan bir ricam var. 

Buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bu seçilen 
komisyonların niçin, nasıl çalışıp, çalışmadığı hak
kında Başkanlık kendisinde, işleri araştırma ve neti
ceyi Senatoya haber verme yetkisi görüyor mu? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ha
yır, Tüzükte var. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, afedersiniz anla
yamadım efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, ko
misyonlar seçiliyor, bu komisyonlardan hiçbir sonuç 
alınamıyor. Senato Başkanlığı yalnız seyircisi midir 
bu komisyonların çalışmalarına, yoksa durumu Se
natoya gelip haber vermekliği gibi bir vazifeyi kendi
sinde duyuyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, bu hususu lütfen 
yazılı olarak Senato Başkanlığına iletirseniz cevap 
verilir. Şu anda cevap verecek durumda değilim. 

Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
Bu komisyona Saym Sefa Yalçuk'un seçilmesini 

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

Sayın Mustafa Gülcügü'in seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Bozoklar'ın seçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Osman Nuri Canpolat'ın seçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Erdoğan Bakkalbaşı'nın seçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ali Cüceoğlu'nun seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Fevzi Özer'in, seçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selâhattin Özgür'ün seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bağımsızlardan bir aday ismi istirham ediyorum. 

(«Mehmet Bilgin» sesleri) 
Sayın Mehmet Bilgin aday gösterilmiştir. Bu ko

misyona Mehmet Bilgin'in seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, belediye
lere Devlet yardımı hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/26) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamcti Özer'in, belediyelere yapılan Devlet 
yardımı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi üzerine, Genel Kurulun 27 . 4 . 1976 tarihli 59 
ncu Birleşiminde kurulması kabul edilen 9 kişilik 
Komisyon aday üyeleri. 

«1. — Ömer Naci Bozkurt (Gümüşhane) A. P. 
2. — Orhan Kor (İzmir) A. P. 
3. — Cahit Dalokay (Elâzığ) A. P. 
4. — Selâhattin Acar (Ordu) Â. P. 
5. — Selâhaddin Babüroğlu (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) C. H. P. 
6. — İbrahim Öztürk (Ankara) C. H. P. 
7. — Kemâl Sarıibrahimoğlu (Adana) C. H. P. 
8. — Ekrem Acuner (Millî Birlik Grupu) Tabiî 

Üye.» 
9 ncu üye yine grup kuramayanlardan olacak. 
Şimdi, bu sayın üyeleri, ismi geçen komisyona 

kabulünü, tek tek okuyarak oylarınıza sunacağım. 

Sayın Ömer Naci Bozkurt'un seçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Orhan Kor'un seçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cahit Dalökay'ın seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın Selâhattin Acar'ın seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Selâhaddin Babüroğlu'nun seçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İbrahim Öztürk'ün seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu'nun seçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ekrem Acuner'in seçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup kuramayanlardan bir sayın üyenin ismini ri
ca edeceğim. («Bekir Sıtkı Bayfcal» sesleri) 

Grup kuramayanlardan Sayın Bekir Sıtkı Baykal 
aday gösterilmiştir. Sayın Bekir Sıtkı Baykal'ın Ko
misyona adaylığını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 

Gündemimizde, 568 S. sayılı, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun açık oylaması devam etmektedir. 
Oylarını kullanmayan sayın üye mevcut ise, lütfen 
kullansınlar. Çünkü, küreler kaldırılacaktır... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, eğer imkân verirseniz oyumu açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, oylama bitmiş
tir. Bilmiyorum, açıklamak lüzumunu hissediyorsa
nız, bu açık oylamadır. (A. P. sıralarından «Oylar 
toplandı» sesleri) Oylar toplanmıştır, yani bitmek 
üzeredir. Oylamaya geçmeden evvel isteseydiniz, Tü
züğe uygun olurdu ve size konuşma fırsatı da verir
dim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, bundan önceki oturumda birleşimi kapatırken, 
bu oturumda oylarımızı açıklamak imkânını verece
ğinizi ifade buyurdunuz. Fakat, oturum açıldığı za
man doğrudan doğruya oylamaya geçildi. O bakım
dan açıklamak imkânı olmadı. Eğer izin verirseniz... 

BAŞKAN — Bir zühul olmuştur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — «Açık 
oylama» tabirini kullandınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylama yapılmıştır Müezzinoğlu, 
müsaade buyurun. Çünkü, oylar kullanılmış, bitmiş
tir. Tüzüğe uygun değildir Sayın Müezzinoğlu. 

Oylama işlemi bitmiştir, küreler kaldırılsın. 
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IV. — GÖRÜŞÜI 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/511; 
C. Senatosu : 2/104) (S. Sayısı : 594) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizde bir kanun teklifi var; Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu gelmiştir, görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Rendeci tarafından bir önerge verilmiştir. 
Bu önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
594 S. sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap

lık Karma Komisyonunun Kanunu değiştiren ka
nun teklifinin gündemdeki diğer işlere takdimen ön
celikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Başkanı 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Saym Rendeci, bu önergenizin mua
meleye konmasını istiyor musunuz? Zaten sıra gel
miştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU BAŞ
KANI REFET RENDECt (Samsun) — Öncelik ve 
ivedilik hususunu oylarsanız... 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 
Bu kanunun ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım... (C. H. P. sıralarından «Hükümet yok» sesle
ri) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Mec
lis Kitaplığına Hükümet mi istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon yerini almıştır. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Her halde İda

re Amiri temsil edecekler. 

«(1) 594 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir.» 

EN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetin aranmasına 
lüzum yoktur. Çünkü, Meclisi ilgilendiren bir konu
dur, idare Amiri temsil ediyorlar. 

Sayın Komisyon yerini almıştır, Sayın İdare Ami
ri? Meclis İdare Amiri? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
İdare Amiri de bulunur diye bir kayıt yok. 

BAŞKAN — Şimdi raporun okunup okunmama
sını oylarınıza sunacağım. Raporun okunmamasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
rapor okunmayacaktır. 

Maddelerin tümünün okunmamasını oylarınıza 
sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 
3 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifi 

Madde 1. — 22 . 1 . 1976 tarihli ve 1934 sa
yılı Türikye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası, aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık 
Karma Komisyonu yönetir. 

Kitaplık Karma Komisyonu, üçte biri Cumhuri
yet Senatosu ve üçte ikisi de Millet Meclisi üyele
rine ayrılmak suretiyle Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca; Cumhuriyet Senatosundaki bütün grupların 
ve Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarının kuv
vetleri oranında temsiline imkân verecek şekilde tes
pit olunacak üye sayısı ve üyeliklerin dağıtımını gös
terir cetvel esas olmak üzere, her iki Meclisin İç
tüzüklerine göre bu Meclislerce seçilecek üyelerden 
kurulur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Yüîce Senatoyu temsi-
len İdare Amiri sayın Mehmet. Ali Ankan da yerleri
ni almışlardır. 

Madde üzerinde konuşmak isteyen sayın üye?.. Sa
yın Kabay, buyurunuz. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 
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Madde okunduğu vakit görüldüğü gibi, madde 
«Kitaplığı, Türkiye Büyük. Millet Meclisi Kitaplık 
Karma Komisyonu yönetir.» demiş ve Karma Ko
misyonu tanımlayan ifadeye de yer vermiştir. 

Maddede «Kitaplık Karma Komisyonu, üçte biri 
Cumhuriyet Senatosu ve üçte ikisi de Millet Meclisi 
üyelerine ayrılmak suretiyle..» denmektedir. Yani, di
yelim ki, bu işi dokuz kişi yönetecek, altı kişisi Mec
listen, üç kişisi Senatodan olacak. Devam ediyor: 

«... Millet Meclisi Başkanlık Divanınca; Cumhu
riyet Senatosundaki bütün grupların ve Millet Mecli
sindeki siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranında 
temsiline imkân verecek şekilde tespit olunacak üye 
sayısı ve üyeliklerin dağıtımını gösterir cetvel esas 
olmak üzere, her iki Meclisin İçtüzüklerine göre bu 
Meclislerce seçilecek üyelerden kurulur.» 

Şimdi, Komisyonun kurulma biçimini anlatmış. 
Ancak, yönetimde görüldüğü gibi hem Millet Meclisi 
İçtüzüğü esas alınmış, hem de Senato İçtüzüğü esas 
alınmış. İkisi arasında bilindiği gibi farklılıklar var
dır. Farklı İçtüzüklere göre yönetimde zannediyorum 
ki, ileride güçlükler çıkabilecektir. 

İkinci husus; Cumhuriyet Senatosunun ve Millet 
Meclisinin yönetiminde bütün yetkiler; Meclis Baş
kanının ve Divanının, Senato Başkanının ve Divani
nindir. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yönetim, 
Millet Meclisi Başkanlık Divanına verilmiştir. İfadede 
görüldüğü gibi yeni bir tezat ç\kmaktadır; yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde yönetimin başka bir 
güce dayandırılması gibi bir olanak karşımıza çıkmak
tadır ki, ileride bu güçlükleri de yenme, aşma imkânı
mız olmayacaktır. 

Bu nedenle konunun Yüce Senatoca değerlendirile
ceğine inanarak gerekli değişikliği arz ederim. 

Saygılarımı sunuyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, başka söz isteyen yoksa söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Tuna. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Bu değişiklikle yapılan itiraz ve getirdiğimiz husu
su arz etmek istiyorum. 

Daha evvel bir komisyon kurmuşuz yahut komis
yon kurulması kabul edilmiş; Senatodan beş, Millet 

Meclisinden beş kişi olsun ve bu Karma Komisyon 
bu Kitaplığı idare etsin diye daha evvel bir kanun 
çıkmış. 

Şimdi Millet Meclisi, bu beş üyeye beş parti bu
lunması dolayısıyle kuvvet oranlarının intikal etmediği 
gerekçesi ile buna itiraz etmişler. Kanunun çıkmasın
dan bugüne kadar bu temsil imkânı yok, kuvvet oran
lan intikal etmiyor diye bu Komisyon kurulamamış. 
Bu ihtiyaç üzerine idare amirlerimiz bir kanun tek
lifi yapmışlar, maalesef kanun teklifi de Anayasa ve 
işin icabına uygun değil. Anayasaya aykırı tarafı şu: 
Denmiş ki; «Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık 
Komisyonunun kaç üyeden kurulması lâzım geldiğini; 
her iki Meclis beraber toplansın, birleşik toplantıda 
bu kararlaştırılsın, bu suretle üyelerin adedi belli ol
sun.» 

Yüksek malumlarınız olduğu veçhile, Anayasanın 
63 ncü maddesinde sarahat var. Anayasada sarahat 
olan ahvalde, her iki Meclis birleşik olarak toplana
bilir; ama bir kanunla her iki Meclisi birleşik toplan
tıya sevk etme imkânı yok. 

Denmiş ki; «Parti adetleri, grup adetleri değiştikçe 
birleşik toplantıda bu da kararlaştırılsın.» Bu da müm
kün değil. 

Bu itibarla, onların kabul ettiği değişikliğe muvazi 
olarak bir nispet kabul ettik arkadaşlar. Üçte biri 
Cumhuriyet Senatosundan olsun, üçte ikisi Millet 
Meclisinden olsun. 

Kaç üyeden kurulsun meselesine gelince; bu yetkiyi 
Millet Meclisi Başkanlığına verdik. Her iki Meclisin 
Başkanlığına verildiği takdirde, ittifak edememeleri 
mümkün. Bu noktada denildi ki, «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Kitaplığıdır. Bunu temsil Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına aittir.» Bu itibarla Cumhuriyet 
Senatosundaki grupların tamamını, Millet Meclisinde
ki siyasî parti gruplarını kuvvetleri oranında temsil 
edecek miktarı, Millet Meclisi Başkanlık Divanı bil
dirsin. Her iki Meclis kendisine bildirilen bu miktarı, 
Içtüzüklerindeki sarahate göre seçsin. Getirdiğimiz 
müessese bu. 

Eğer, birleşik toplantı mevzuubahis olursa, Anaya
saya aykırı bir hal oluyor, onu kaldırdık ve o birleşik 
toplantıdaki üyelerin adedini de Başkanlık Divanının, 
Cumhuriyet Senatosundaki grupların tamamını ve Mil
let Meclisindeki siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
oranında temsiline imkân veren rakamı, Meclislere 
tebliğ etmesini bu çerçeve içinde yaptık. Gelen mües
sese bu. 
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Simdi muhterem arkadaşım der ki; «İki Tüzük ele 
alınmış. Bu iki Tüzük birbirine uymuyor. Hangisini 
tatbik edelim?» Bunun taşıdığı mana şu : Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçilirken, Cumhuriyet Senatosunun 
İçtüzüğü tatbik edilecektir; Millet Meclisinin üyeleri 
seçilirken, Millet Meclisinin kendi İçtüzüğü tatbik 
edilecektir. Nasıl seçiliyorlarsa, o usuller nazara alı
nacaktır. 

Sonra, Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı diye bir divan yok. Millet Mec
lisinin Başkanlık Divanı var. Millet Meclisi Başkan
lık Divanı, her iki Meclis birleşik olarak toplandığı za
man o hizmeti, o görmektedir. Bizim metnimizde de 
geçen Millet Meclisi Başkanlık Divanıdır. 

Binaenaleyh, yapılan metinde sakıncalı bir şey 
yok. İhtiyacı karşıladığına kaniiz. Anayasaya aykırı 
olan tarafları tashih edilmiştir. Bir yıl için, üç yıl 
için, beş yıl için değil; bu kanun yürürlükte kaldığı 
müddetçe parti adetleri çoğalsa dahi ihtiyaca cevap 
verecek bir hale gelmiştir. 

Bu itibarla, bir aksaklık olmadığına kaniim, ay
nen kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın arkadaş
lar, Kitaplığın yönetimi siyasî bir problem değildir, 
bilimsel bir problemdir. Ben tesadüfen Parlamentoda 
bulunduğum zamandan beri, bir Saraylar İdaresinden 
bir şey anlamadım, bir de bu Kitaplığın idaresini; 
yani sayısı şu kadar olacak bir komisyon Kitaplığın 
nesini yapacak onu anlamadım. Hakikaten bu ko
misyonun elle tutulur bir vazife görüp de, Kitaplığı 
nasıl idare edeceğini anlayamamış durumdayım. 

Açık konuşalım, Kitaplık, dünyada kitabın muha
fazası, kitabın değerince gerekli kitapların satılması 
ve kitapların kolay okutulması şartlarının düzenlen
mesi içindir. 

Arkadaşlar, dünyada nasıl olduğunu bilmiyorum; 
ama kitaplık idaresinin de siyasî bir sorunmuş gibi, 
böylece siyasî partilerin orantısıyle teşekkül edecek, 
toplanmayacak bir komisyona, aradığınız zaman bu
lunmayacak bir komisyona, hele mesuliyet yüklene-
meyecek bir komisyona tevdiine akıl erdiremedim. 
Onun için şu kitaplık idaresi hakkındaki teklifi Ko
misyon geri alsın, Kitaplığın sorumluluğunu Başkan
lığa tevdi edelim ve Kitaplıkta hakikaten sorumluluk 
yürüsün. Onun için biraz değişiklik yapalım. 

Şimdi, orantıyîe komisyon teşkiline gelince; zaten 
biz rey vermiyoruz, rey mevzuu bu orantı çıkalı kalk

tı, o ayrı, onun felsefesini inşallah bir gün burada gö
rüşürüz. İşte falan yerden falan kimse, falan yerden 
falan kimse deniyor ve biz de gösterilen adaylara, bir 
tek adaya reyini vermeye mahkûm insan haline geli
yoruz. Parlamenterin bu olmadığı kanaatindeyim, fel
sefesine de uymuyor; ama şunu Kitaplıkta olsun dene
meyelim. Pratik bir yol bulunuz, kabili tatbik olsun 
ve sorumluluk yönü tayin edilsin. Kitaplığın deneti
mi de, yürütmesi de, kitabın alınması, satılması da si
yasî ve büyük bir komisyon tarafından ne yürütüle
bilir, ne de bu yürütmeden fayda olur. 

Onun için bu mütalaama değer verirse, Komisyon 
geri alsın. Yeniden bir kanun getiriyoruz, yeniden bir 
kuruluş yapıyoruz; doğru dürüst yürüyecek bir kanun 
teklifini getirsinler, biz de huzurla rey verelim. Ken
dilerinden özür dilerim, elbette Anayasanın çerçevesi 
falan deyince iş büyümüş, büyümüş neredeyse karşı
mızda şimdi 1 5 - 2 0 kişilik bir komisyon var. Bu ko
misyon ne zaman toplanır, nasıl toplanır, nasıl Ki
taplığı idare eder buna benim aklım ermedi. 

Özür dileyerek hepinizi saygıyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyurun, sayın Tuna. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Muhterem konuşmacının dermeyan. ettiği hususta 
hakikat payı var. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sağ olun efen
dim, ben bu kadarını istiyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Fa
kat, bu kanun yeni yapılan bir kanun olsaydı, o zaman 
kanunun müzakeresi sırasında bunlar dermeyan edi
lirdi. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görüle
cek hizmetlerin, Anayasanın 85 nci maddesinde tarifi 
var, diyor ki; Meclis adına hizmet görüleceği zaman 
bütün siyasî partilerden kuvvetleri oranında kimseler 
bulunur, onlar marifetiyle hizmetler görülür diyor. 
Siyasî çerçeve bu şekilde tespit edildikten sonra, ka
nunun içerisinde Başkanın yapacağı hizmetler var, 
müdürün yapacağı hizmetler var. Bu itibarla, bu ka
nunun tamamı tetkik edildiği zaman, kendilerinin his
settikleri sıkıntı da yoktur; ama bir komisyonun teş
kili zarurîdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir hizmet gö
rülecektir. Bu hizmetin, her ne şekilde olursa olsun 
siyasî parti gruplarının kuvvetleri oranında kuracakları 
bir heyet marifetiyle görülmesi Anayasa icabıdır; ama 
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kanunda bu tesir asgariye indirilmiştir, müdürü var
dır, Başkanı vardır, mesulleri vardır. 

Bu itibarla, büyük bir mahzur olmadığına kani-
yiz, aynen kabulünde fayda olduğunu tahmin ediyo
rum. 

Hürmetler ederim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, izin verirseniz Komisyona bir soru tevcih etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müezzinoğlu. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, bu Kanun teklifinde Kitaplık Komisyonuna yö
netim vazifesi öngörülmüş bulunuyor. Acaba Ko
misyon bu yönetimin, denetim olarak değiştirilmesi
ni uygun görür mü? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi, Anayasanın 85 nci maddesi muvacehesinde 
Meclis adına görülecek her hizmetin, bir komisyon 
tarafından yerine getirilmesi Anayasa emri. Yüksek 
Heyetiniz de bunun murakıbı. Komisyonu murakıp 
vaziyetine sokma imkânımız yok. Genel Kurullar 
murakabe edecek; fakat Komisyon hizmet görecek. 
Değiştirilmesi 85 nci madde muvacehesinde mümkün 
değil. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun efendim. 

Buyurun Sayın Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Aynı konuda ikinci kez huzurunuza geldiğimden 

ötürü beni bağışlayacağınızı umuyorum. 

Biraz evvelki konuşmamda birinci problem ola
rak şunu arz etmiştim; her iki Meclisin İçtüzüğüne 
göre bu Komisyon çalışacak ve kitaplık hizmetlerini 
yürütecek. Efendim, okuyorum : «Her iki Meclisin 
İçtüzüklerine göre bu Meclislerce seçilecek üyelerden 
kurulur.» 

Şimdi, ne diyecek Senato Başkanı veya Senatodan 
giden üyeler? Biz kendi İçtüzüğümüzü uygulayaca
ğız. Millet Meclisinden gelenler de onu söyleyecek
ler. Buradan bir problem çıkacaktır, bunu arz ediyo
rum. 

İkincisi; kitaplık için Senatoda üçte bir oranında 
üye seçilecek, üçte ikisi oradan seçilecek, buradaki 
grupların gücü olacak. Diyelim ki, Kontenjan Gru-
puna bir kişi tanıdı, o takdirde Adalet Partisine şu 
kadar insan, Halk Partisine şu kadar insan ve zanne

diyorum ki, toplamı bunun 30 kişiye filân varır. 30 
kişiyi bir arada kitaplık için çalıştırmaya imkân yok
tur. Sayın Tahtakıhç biraz evvel söyledi, kitaplık bi
limsel olarak yürütülecek bir yerdir. 

O nedenle uygun görürseniz, izin verirseniz bu
nu işleyebilecek bir madde haline getirelim; yani 
Senatodan geçen her madde işlemez durumuna düş
memelidir, onu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İ. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, ar

kadaşımız ifade ettiler dediler ki, bu kitaplık deneti
me tabidir, yönetim bunun içindedir. Binaenaleyh, 
Anayasamızın hükümlerine göre de Komisyonun şu 
şekilde seçilmesi gerekmektedir. Eğer bu noktadan 
hareket edersek; sağlık temizlik ve koruma işlerinin 
de böyle bir komisyon tarafından yürütülüp götürül
mesi lâzım gelir gibi bir sonuç çıkmaktadır. Ken
dileri de böyle mi düşünüyorlar, bu nokta üzerinde 
duruyorlar ve ısrar ediyorlar?... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, cevap vermek istiyor 
musunuz?... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ 
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, Meclislerin, sayın arkadaşımın bah
settiği müşterek hizmetlerini görmek üzere, idarî hiz
metlerini görmek üzere bir Başkanlık Divanı seçil
miştir. Bu Başkanlık Divanı seçimi de, Anayasanın 
85 nci maddesine bağlıdır. Bu Başkanlık Divanı bu 
hizmetleri görecek; yani sağlık işlerini, temizlik iş
lerini. 

Bu kabil idarî hizmetleri görecek heyet de, yine 
85 nci maddeye göre, partilerin ve grupların kuvvet
leri oranında temsili suretiyle teşkil edilen bir heyet 
marifetiyle görülmektedir. Bu caridir ve Başkanlık 
Divanını da Yüce Heyetiniz murakabe etmektedir; 
ama bu idarî hizmetler içerisinde bir de kitaplık hiz
meti vardır. Her iki Meclisi alâkadar eden bir hiz
mettir. Onun için de bu kanun çıkarılmalıdır; yani 
esasta, prensipte aynıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Yırcalı?... 

1. SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Kitaplık da tıp
kı diğer hizmetler gibi günlük bir hizmet olduğu için, 
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ben bu manada ifade ettim. Binaenaleyh, bu manada 
diğer hizmetler için kabul etmiyorlar mı?... 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Buyurun Sayın Tuna. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, durum şu : 

Cumhuriyet Senatosunun kitaplığı yoktur, Millet 
Meclisinin kitaplığı yoktur; her iki Meclisin bir ki
taplığı vardır. Her iki Meclisin bir kitaplığı olunca, 
Başkanlık Divanının idareci şekilde olması mümkün 
değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 

sayın üye?... Yok. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim 
Öztürk'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesinin hububat eki
mi ile gübre ihtiyacına dair soru önergesi ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 
cevabı. (7/555) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gıda, Tarım, Hayvancılık ve 

Ticaret bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
1. Ankara - Polatlı ilçesinin 88 köyünde her yıl 

ortalama 1; 120 000 dekar alanda hububat ekimi ya
pılır, Bunun için 16 8C0 ton fosforlu ve 12 000 ton 
azotlu gübreye ihtiyaç vardır. 

Bugüne kadar Polatlı'ya ne miktar gübre sağlan
mıştır. İhtiyaç karşılanabilecek midir? 

2. Polatlı'da ıslah için 4 CûOı, muhtaç çiftçiye da
ğıtılmak üzere de 4 ÛOG ton olmak üzere 8 OCCÜ ton 

13 . S , 1976 O : 1 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Millet Mec
lisi Başkanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle kanun Senatomuzda kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler, 568 S. Sayılı 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkın
daki Kanun teklifinin açık oylamasına 155 sayın üye 
iştirak etmiş, 128 kabul, 27 ret oyu çıkmış ve bu su
retle bu kanun da Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, gündemimizde görüşülecek başka 
konular olmadığından, 18 . 5 . 1976 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

tohumluğa ihtiyaç vardır. Bunun için gereken tedbir
ler alınmış mıdır? 

3. Tarımsal araç ve gereç edindirme (Donatım) 
kredisi için Polatlı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinde yeterli plasman mevcut değildir. 

Bu konuda da gereken plasman ilgili yerlere 
sağlanabilecek midir? 

T. C. 
Gıda-Tarım ve 12 , 5 , 1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Md< 

Sayı : 607 
Konu : Senatör Sn. İbrahim Öztürk' 
ün önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 20 . 4 , 1976 - 6 , 5 . 1976 gün Kanunlar 

Müdürlüğü 7/555 - 3752/8778 sayılı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra

him Öztürk tarafından; Polatlı ilçesi çiftliklerinin hu
bubat tohumluğu ve kimyevî gübre ihtiyacına ilişkin 

»« mm* ıı 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 
cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

'Korkut Özaî 
Gıda - Tarım! va Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbrahim 
Oztürk'ün Polatlı ilçesi tohum ve gübre ihtiyacına 

ilişkin yazılı soru önergesi cevabı 
1. İJ . 1 . 1976 tarihinden 25 < 4 . 1976 tarihine 

kadarki Polatlı ilçesinin gübre satış ve stok durum
lar» : 

Birim 
Cinsi Satış ton' stok 

1. A, Sülfat {% 21 N) 314 228 
A. Nitrat (% 21 N) 518 — 
A, Nitrat (% 26 N) 4 7CÛ 350 
Üre 292 372 

2. D. A. P. . — 1, 9C0 
3. N. S. P. <% 16-18P2C5) 141 567 
4. T. S. P. <% 16-44P2Ö5 19 5 940 

İlçeye kimyevî gübre sevkiyatı devam etmektedir. 
2. 1975 - 1976 yık Tohumluk Üretim ve Dağıtım 

Programında; 200 CCO ton buğday, 46 CCO ton arpa 
tohumluğu üretimi öngörülerek bu konuda Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne görev verilmiş 
programın eksiksdz tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Ankara İl Tohumluk İhtiyaç Komisyonunun Po
latlı ilçesi için hububat tohumluğu talebi olduğu tak
dirde ihtiyacın karşılanması mümkün görülmektedir. 

3. Polatlı ilçesinin sorunları arasındaki plasman 
ihtiyacı konusu ilgisi cihetiyle ve gereğinin yapılması 
kaydıyie T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirilmiştir. 

Not : 

1. Amonyum 
2. D i Amonyum fosfat 
3. Normal Süper Fosfot 
4. Triple Süper Fosfat 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nm, Erdek ilçesi Cuğra mevkiindeki 
1040 m2 lik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce Eğitim Merkezi kurulmak üzere kamulaştırılma
sına karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair 
soru önergesi ve Köy İsleri Bakanı Vefa Poyraz'ın 
yazılı cevabı. (7/557) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Köy İşleri ve Kooperatif

ler Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına tavassutunuzu saygıyle rica ederim. 

Balıkesir Senatörü 
Nejat Sarlıcalı 

1. — Erdek İlçesi Cuğra mevkiinde Tapu sicili
nin 12 . 4 . 1974 gün ve cilt 177, sahife 23, sıra 67, 
yövmiye 517, de kayıtlı 1040 m2 lik arazinin Top
raksu Genel Müdürlüğünce Eğitim Merkezi kurulmak 
üzere kamulaştırılmasına karar verildiği doğrumudur0 

2. — Doğnı ise adı geçen yerin Erdek İmar 
Plânına göre birinci derece turistik iskân (otel - mo
tel - kanpik) sahası içinde bulunduğu bilinmiyor-
muydu? 

3. — On seneden beri Topraksu Genel Müdürlü
ğü 4 üncü Bölge yardımlaşma sandığı ilgililerince 
yazlık dinlenme yeri olarak kira ile kullanılmış olan 
bu arazinin ayni maksat içinde istimaline devam olu
nacağını tahmin etmek zormudur? 

4. — Eğitim merkezi için plaj şeridi üzerinde 
bulunan bu araziden gayri Erdek İlçesinde baskı 
saha yokmudur? 

5. — Yukarıdan beri sayılanlar doğru ise bu 
arazinin kamulaştırılmasından vaz geçilmesi dü 
şünülmektedir? 

T.C. 
Köy İşleri Bakanlığı 11 . 5 . 1976 

Tetkik - Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 06-04/620 

Konu : Yazılı soru önergemi cevabi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 26 . 4 . 1976 gün 

ve 5441 - 2618 - 7/557 sayılı yazınız. 
Balıkesir Senatörü Sayın Nejat Sarlıcalı tarafın

dan yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy işleri Bakanı 

269 — 



C. Senatosu B : 67 13 . 5 . 1976 O : 1 

Balıkesir Senatörü Sayın Nejat Sarıcalı'nın ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

1. — Balıkesir ili Erdek İlçesi Çuğra Mevkiinde
ki 1042 m2 lik arazinin «Topraksu Eğitim Mer
kezi» kurulması maksadıyle kamulaştırılması Bakaıı 
lık Makamınca uygun görülmüş ve Balıkesir İl İda
re Kurulunun 14 . 11 . 1974 tarih ve 974/1304 sa
yılı kamu yararı kararı ve 6830 sayılı Kanun hü
kümleri uyarınca kamulaştırılması işlemleri yapılmış
tır. 

? — Mezkûr arazinin kamulaştırılması düşünü 
lürken mahallin turistik özelliklerine uygun tarzda 
bir eğitim Merkezi kurulması plânlanmıştır. 

Her ne kadar bu yerler Ankara Topraksu IV 
Bölge Müdürlüğü Yardımlaşma Sandığı Adi Ortaklı-
ğmca kamp yeri olarak evvelki yıllarda kullanıl

mışsa da bu kullanılış şeklinin kamulaştu.ma ga
yesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

3. — Durum böyle olmakla beraber arazisi ka
mulaştırılan gayrimenkul sahipleri tarafın hu, ka
mulaştırma işleminin iptali için Bakanlığımız ve 
Balıkesir Valiliği aleyhlerine Danıştay 6. Da'ro:min 
975/95 esas sayılı dosyasında açılan iptal davaM so
nucunda Danıştay 6. dairesince yürütmeyi durdur
ma kararı verilmiş ve bu karar Bakanlığımızca in 
faz edilmiştir. 

Davanın yargılaması sonucunda kamulaştırma L? 
lemi Danıştay'ın 6 . 1 . 1976 tarih ve 975/95 E. 
976/61 K. Sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu ka
rara karşı Bakanlığımızca karar düzeltilmesi tale 
binde bulunulmuştur. 

Bu talebimiz ise Danıştay'ca tetkik edilmekte 
olııp, henüz netice alınmamıştır. 
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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı Değişiklikler Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısının Açık Oy-

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 

Mehmet Ünal di 
A D I Y A M A N 

Mehmet Sırrı Turanl ı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzını Kara ağa eli -
oğlu 

AÜRI. 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Mneit Zeren 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
T u r h a n K a p anlı 
Yiği t Köker 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 
Şerafet t in P a k e r 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

A Y D I N 
Ali Celâl e t t in Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Hal i l Goral 

B A L I K E S İ R 
Raif Er iş 
Neja t Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

laması (S. Sayısı: 594) 

Üye sayısı .- 184 

Oy verenler : 155 

Kabul edenler : 128 

Reddedenler : 27 

Çekinserler : — 

Oya katıl mayanlar : 29 

Acık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

B İ L E C İ K 
.Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Turgut Yaşar (lüle/. 
Alâ*eddin Yı lmaz türk 

B U R D U R 
Ekrem Kal)ay 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kaya la r 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İmade t t in Elmas 
İsmail Ku t luk 

ÇORUM 
Safa Yal'çuk 

D E N İ Z L İ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Oizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Sakıp Ha tunoğ lu 
Hi lmi Nalbantoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ueuzal 

l G A Z İ A N T E P 
j İbrahim Tevfik Kut l a r 
I Salih Tanyer i 

GİRESUN 
AH Cüceoğlıı 
Hayrettin Erkmcn 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıeoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 
Tal ip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belli 1 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyya t 
F i k r e t Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağa tay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN M AR AŞ 
Adnan Karaİküçük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sanıl Tu ran 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkan 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özınen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtf i Tokoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Mehmet Vanşl.ı 

K Ü T A H Y A 
Osmaû Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

M A L A T Y A 
N u r e t t in Ak y u r t 
H a m d i Özer 

MANİSA 
Doğan Barn tçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

ŞİARDIN 
Mehmet Ali A n k a n 
S"ait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Ha ldun Memteşeoğkı 
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MUŞ 
İsmail İ lhan 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki Atasağ ım 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergim Özkan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Bayikal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Ekrem Ac-mıer 
Refet Aksoyoğkı 
Mucip Atakl ı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoyt rak 
Kadr i Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara vclioğlu 

TABİÎ Ü Y E L E R 
Emanul lah Celebi 
Sami Küçük 
Mehmet Özgünes 
M. Şükran özkaya 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Asla no ğl u 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANKIRI 
Gürhan Ti t rek 

SAMSUN 
Bahi'i Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya. Gökaip Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâziıin İnebeyli 

S İVAS 
Âdil Al tay 
Nure t t in E r t ü r k 
Hüsevin. Özlürk 

T E K İ R D A Ğ 
B H a y r i Mumcu oğlu 

Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet. Aykan 

I TRABZON 
$ Ahmet Cemil Kara 

j TUNCELİ 
i 
" Naim Taşan. 

} - UKFA 
l Abdulgani Demirkol 
;• Hasan O rai 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

Y^OZGAT 
E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Mehmet Ali Pesti lci 
Ahmet Demir Yüce 
O UMHUR BASK ANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Muhsin Batur 
Sabahat t in Özbek 
Naim Talû 
Bahri ve ü c o k 

f Reddedenler] 

Sezai O'Kan 
Fahr i Özdilek 
Selâhat t in Özgür 
Cevdet Sunay 

. H a y d a r Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 

| E S K İ Ş E H İ R 
\ Hikmet Savaş 
j KONYA 
İ F a ki iı Özlen 
l TRABZON 
| Hasan Güven 

Muzaffer Yurdaku le r ? CUMHURBAŞKANIN-
ANKARA ! 0 A S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 

Uğur Alacakaptan * Cihat Alpan 

[ O ya katdvıayanlar] 

1 Feyzi Halıcı ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburıın 
(Başkan) 

KARS 
Sırr ı At al ay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KONYrA 
Osman Nur i Canpolat 

I Selâhaddin Babüroğlu 

| Hüsamettin Çelebi 

[ Sait Naci Erg in 

\ Nihat Er im 

I Sadi Irmak 

S Halil Tüne 
i 
* Şerif Türen 

TOKAT 

1 MANİSA 
f Ora! Kara osm an oğlu 
| Ruh i Tmıakan 

\ MUĞLA 
I Fevzi. Özer 

î ORDU 

Seiâhat t in Acar 

RİZE 

Talât Doğan 

SİVAS 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

i Zihni Betil 

I TRABZON 
i Ahmet ihsan Birincioğlu 

V A N 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
A'eii Uyar 

(CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Zeyyat Baykara 
Fe th i Çelikbas 
Özer Derbi l 

*>0<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

67 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 5 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A" - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. •— Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 193 sayılı Getlir Vergisi Kanununda bazı 

değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) (Bitiş tarihi : 17.5,1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumlhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnaimeye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhuribaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Deribil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrıofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumıhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'n'kı malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan aMaşmfalara dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/21) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köfcer'in, Kızılay aütgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesii. (10/24) 

6. — Cumihuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sülitanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atma-
ca'nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel mü
dürleri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/31) 

8. — Cumihuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» »a ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/32) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'in, çocuk mhakemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

13. — Cumhuriyeit Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
SamibraMmoğlu'nun, hapis/hane ve tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/39) 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

15. — Cumihuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

(Devamı arkada) 



— 2 

16. —- Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'mın, ya
bancı devletler ve milletlerarası kurullarla yapılan 
Arudlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen öner-
gelrei. (10/43) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/511; 
C. Senatosu : 2/104) (S. Sayısı : 594) (Dağıtma tari
hi : 11 . 5 . 1976) 



Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 594 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü Madde
sinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifinin 
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /511; C. Se

natosu : 2 /104) 

(Not: M. Meclisi S. Sayısı: 272) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.5. 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3720-28662 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek işaret oyuyla kabul 
edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 10 . 2 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
2.3; 8, 29 . 4 . 1976 tarihli 70, 87, ve 95 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 272) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 6 . 5 r 1976 

Esas No. : 2/104 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin. 29 Nisan 1976 tarihli 95 nci Birleşiminde öncelik ile görüşülerek işaret oyu ile kabul 
edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 3 Mayıs 1976 tarihli ve 3720 - 28662 saydı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 6 Mayıs 1976 tarihli Birleşiminde 
tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun, - Kitaplık Karma Komisyonunun teşkili -
ne dair 3 ncü maddesinin, her iki Meclisin Genel kurullarınca seçilmiş -beşer üyeden- meydana gelmesi
ne ilişkin hükmünün, uygulamada, Meelislerdeki siya vî grupların - kuvvetleri oranında - temsiline imkân 
vermemesi nedeni ile bu hükmün değiştirilmesini ve Komisyonun Cumhuriyet Senatosundan 5 ve Millet 
Meclisinden de 10 üyenin katılması ile 15 üyeden teşekkül etmesini ve üye sayısının -kuvvetler oranında s 



— 2 — 

temsile imkân vermemesi halinde de sorunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısında görü
şülüp karara bağlanmasını, öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununda, Kitaplık Karma Komisyonunun Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi tarafından ayrı ayn seçilecek beşer üyenin bir araya gelmesi ile 10 üyeden teşekkül 
etmesi esası benimsenmişti. Ancak, bu sayı, uygulamada, siyasî parti gruplarının bu Komisyonda 
- kuvvetleri oranında temsili - ne imkân vermemiş ve 3 ncü maddenin, siyasî partilerin bu Komisyonda 
- kuvvetleri oranında temsili - ni sağlayacak biçimde yeniden tanzimi gereği ile karşılaşılmıştır. 

Kitaplık Karma Komisyonunun, Cumhuriyet Senatosundaki ve Millet Meclisindeki tüm - siyasî grup
ların - Anayasada öngörülen -kuvvet oranında temsil- esasına göre kurulmasını ve çalışmalarına başla
masını sağlayıcı ve böylece halen arzu edildiği seviyede hizmet imkânından yoksun durumda bulunan ki
taplık hizmetlerinin, arzu edilen seviyede yürütülmesini temin amacına yönelik teklif, Komisyonumuzca 
da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 2 ve 3 ncü maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin, Ktiaplık Karma Komisyonunun, Cumhuriyet Senatosundaki 
ve Millet Meclisindeki tüm -siyasî grupların- Anayasada öngörülen - kuvvet oranında temsil- esasını ger
çekleştirmeyi amaçlayan esprisi, Komisyonumuzca d a uygun görülmüş ve benimsenmiştir. 

Ancak, madde metninin son cümlesine konu, 
«Üye adedi, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel 

Kurulu Karan ile artırılabilir.» hükmü, Anayasa yönünden tartışma konusu yapılmıştır. 
Zira, Anayasanın 63 ncü maddesinin ikinci fıkrası, 
«Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanır.» 
hükmünü ihtiva etmekte ve 
«Meclislerin hangi hallerde birlikte toplanacağı yani Türkiye Büyük -Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 

Genel Kurulunun hangi hallerde olacağı» da, 
Anayasanın çeşitli maddelerinde gösterilmiş bulunulmaktadır. 
Komisyonumuz, Anayasanın arz edilen emredici ve sınırlayıcı hükmü muvacehesinde yaptığı incelemeler 

sonucunda: 
a) Kitaplık Karma Komisyonu üye sayısının artırılabiîmesine dair bir öneriyi görüşmek üzere Türki

ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı yapılmasına Anayasanın 63 ncü maddesinin imkân vermediğini, 
b) Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi tarafından ayrı ayrı alman -kararlarda- bir - uyarlık 

bulunmaması- halinde -uyarlığın sağlanması- yolunda, Anayasada bir düzenleme bulunmadığını, 

Tespit etmiştir. 
Komisyonumuz, bu Anayasal sorunlar nedeni ile Anayasanın 92 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer 

alan - Karma Komisyon - müessesesine ilişkin yerleşik uygulamayı da gözeterek bu hükmü yeniden düzen
lemiş ve bu düzenlemede, zaman içinde ortaya çıkabilecek durumları karşılayabilecek - esnek - bir sistemi 
öngörmüştür. Öngörülen bu - esnek - sistemde, Komisyonun - üye sayısı -, kanun maddesi ile belirlen
memiş ve zaman içinde ortaya çıkabilecek durumlar gözetilerek, - üye sayısı - nın Millet Meclisi Başkan
lık Divanmca belirlenmesi ve üyeliklerin de 1/3 oranı dahilinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ara
sında dağıtılması ve her iki Meclisin de, kendisine düşen üyelik için kendi İçtüzüğüne göre ve kendi Genel 
Kurulunda seçim yapması esası benimsenmiştir. 

III - Anayasal nedenlerden ötürü Kitaplık Karma Komisyonunun teşekkül edememiş olduğu ve sonucu 
olarak da, kitaplık hizmetlerinin özel kanununda öngörülen seviyede yürütülemediği keyfiyetini gözeten 
Komisyonumuz, hu sorunlara çözüm getiren işbu teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 594) 



u raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine- arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

Refet Rendeci 

Bursa 
Şeref Kayalar 

Toplantıda bulunamadı 

İstanbul 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
Şaban Demirdağ 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Sözcü 
Kastamonu 

Ahmet Nusret Tuna 

C. Bşk. Seç. Üye 
Nihat Erim . 

Toplantıda bulunamadı 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

Tokat 
Zihni Betil 

Kâtip 
İstanbul 

Ali Oğuz 

Hatay 
Mustafa Deliveti 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
Naim Taşan 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 594) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 
3 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22 . 1 . 1976 tarihli 1934 numaran 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 
3 ncü madesinm 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lık Karma Komisyonu yönetir. Bu Komisyon, her iki 
Meclisin İçtüzüklerine göre Genel Kurullarınca seçi
lecek 5 Cumhuriyet Senatosu Üyesi ile 10 Milletvekili 
olmak üzere 15 üyeden kurulur. Üye adedi, Damşma 
Kurulunun önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu Kararı ile 
arttırılabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerim Millet Mec
lisi Başkanı yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanununun 
3 ncü Maddesinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine 

İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 22 . 1 . 1976 tarihli ve 1934 sa
yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanu
nunun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası, aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Kitaplığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplık 
Karma Komisyonu yönetir. 

Kitaplık Karma Komisyonu, üçte biri Cumhu
riyet Senatosu ve üçte ikisi de Millet Meclisi üyele
rine ayrılmak suretiyle Millet Meclisi Başkanlık Di
vanınca; Cumhuriyet Senatosnndaki bütün grupların 
ve Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarının kuv
vetleri oranında temsiline imkân verecek şekilde tes
pit olunacak üye sayısı ve üyeliklerin dağıtımını gös
terir cetvel esas oîmak üzere, her iki Meclisin İç
tüzüklerine göre bu Meclislerce seçilecek üyelerden 
kurulur. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 594) 


