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CUMHURİYET SENATOSU 
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TUTANAK DERGİSİ 

6 ncı Birleşim 

16 . 11 . 1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

99:100 
100 

GE-
100,109 

1. — Artvin Üyesi Recai Kocaman'ın, Art
vin ilinin Ardanuç ilçesi Jandarma Karakolun
da Ahmet Yaşar isimli yurttaşımızın dövülme
sine dair gündem dışı demeci. 100:102 

2. — Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, top
lumu huzursuz hale sokan kira bedellerindeki 
keyfî artışiara dair gündem dışı demeci ve 
Devlet Bakam Gıyasettin Karaca'mn cevabı. 102:104 

3. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Gomeller davası (Zeytinyağı skandali) 
hakkında gündem dışı demeci. 104:105 

4. — Avustralya Senato Başkanı sayın Con-
dor Laucke'nin 10 kişilik bir Parlamento He
yetini Avustralya'ya resmî davetine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/894) 105 

5. — Avustralya Senato Başkam saysn Con-
dor Laucke'nin resmî davetlisi olarakı 23 Ka
sım, 3 Aralık 1976 tarihleri arasında Avustral
ya'yı ziyaret edecek Parlamento Heyetine dahil 
üyelerin adlarını bildirir Başkanlık tezkeresi. 
(3/894) 105 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
î. Cenap Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkın
da. (10/15); 106 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil 
ve tayinlerle açığa almanlar hakkında. (10/22); 106 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devam
sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrenci
lerin uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin sap
tanması ve bir çözüm yolu bulunması hakkın
da. (10/44); 106 

Kurulan Senato Araştırması Komisyonların
da açık bulunan birer üyeliğe seçim. 106 

7. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, 
(10/39) ve (10/45) numaralı Araştırma Komis
yonlarına gruplarından seçilen üyelerin görev 
değişikliğine dair tezkeresi. (3/897) 106:107 

8. — Toplumu etkileyen bunalımın köken
leri ve nedenlerini hazırlayanlar ile olayların 
devamının önlenmesi hakkında kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev suresinin 1 . 11 . 1976 tarihinden itiba
ren iki ay uzatılmasına dair tezkeresi. (3/896, 
10/41) 107 
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Sayfa 
9. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapı
mı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/24) 109 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğst Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 109 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Niyazi Ünsal'm, Keban Barajı hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/50) 109 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, belediyelerin malî dürum-
!an hakkında Senato Araştırması isteyen Öner
gesi. (10/52) 109 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka-
n;nea Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son 
altı ay içinde temeli atılan tesislere dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/53) 109 

14. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay'ın, traktör satışları konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/54) 109 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker 
Fabrikasına dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/55) 109 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, DlSK'e kayıtlı işçiler hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 109 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun 
içinde bulunduğu durum hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/57) 109 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 107 

A) Sözlü sorular ve cevapları 107 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, T.P.A.CK Genel Müdür
lüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vukubu
lan bazı emekli işlemleri ve atamalara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
sorusu. (6/49) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 107 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakamndan sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 107 

Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda .-. Ta
rım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü sorusu. 
(6/52) (Veriliş tarihi : 18 . 5 . 1974) 107 

4. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul 
Taksim Meydanında yapılan mitinge dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 
30 . 6 . 1975) 107 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Ba
kamndan sözlü sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 
1 . 11 . 1975) 108 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş ta
rihi : 3 . 11 . 1975) 108 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/67) (Veriliş tarihi : 
31 . 3 . 1976) 108 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avru
pa serbest güreş şampiyonasına dair Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soruşa. (6/68) (Veriliş 
tarihi : 21 . 4 . 1976) 108 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, ku
rulması düşünülen alkaloid fabrikasına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 
27 . 4 . 1976) 108 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığına yapılan tayine dair. Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu, (6/70) (Veriliş tarihi : 
13 . 5 . 1976) 108 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençli
ğin içinde bulunduğu duruma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/71) (Veriliş tarihi : 
15 . 6 . 1976) 108 

98 
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Sayfa 
12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı te
şebbüslerin istihdam ettikleri yabancı uzmanla
ra dair Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısın
dan sözlü sorusu. (6/63) (Gündeme giriş tari
hi : 5 . 7 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne 
dair, Müh Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/73) (Gündeme giriş tarihi : 2 . 11 . 1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırla
nan kitaplara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/74) (Gündeme giriş tarihi : 
9 . 11 . 1976) 

109 

109 

109 

Sayfa 
IV. — SORULAR ve CEVAPLAR 110 
B) Yazılı sorular ve cevapları 110 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

İbrahim Öztürk'ün, Washington Basın Müşa
virliğine dair soru önergesi ve Turizm ve Ta-
mima Bakanı Lûtfi Tokoglu'nun yazılı cevabı. 
(7/537) 110:112 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Federal Alamanya'nın açacağı 
krediye dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenckon'un yazılı cevabı. (7/542) 112:113 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya adlı coğrafya kitabı
na dair soru önergesi ve Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman'ın yazılı cevabı. (7/612) 113:114 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi, Ulu 
Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılış yıldönümü do-
layısıyle yapılan bazı yayınlar; 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, Büyük Ata'nın 
anma töreninde yıllardan beri devam edegelen önemli 
bir eksiklik konularında gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, zaptı sabık hak
kında bir demeçte bulundu. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik Pak-
su'nun istifası ile boşalan Çalışma Bakanlığına, Ko
caeli Milletvekili Şevket Kazan'ın atanmasının uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine ve 
Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sait Naci Ergin ile Zongul
dak Üyesi Mehmet Ali Pestilci'ye tahsisatlarının veri
lebilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

C. H. P. Grupu Başkanlığının, Grup Başkanvekil-
liğine İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın seçildiğine 
dair tezkeresi Genel Kurutun bilgisine sunuldu. 

10/36, 10/38, 10/39, 10/43, 10/45, 10/46 numara
lı Senato Araştırması Komisyonlarına gösterilen 
adaylar seçildiler, 

10/50 numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, önerge sahibinin isteği üzerine; 

10/52, 10/55 numaralı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmesi, ilgili bakanların bulunma
maları nedeniyle önerge sahiplerinin isteği üzerine; 

10/24, 10/27, 10/53 ve 10/54 numaralı Senato 
Araştırması isteyen önergelerin görüşülmeleri, önerge 
sahipleriyle ilgili bakanların Genel Kurulda bulunma
maları nedeniyle ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Devlet Planlama Teşkilâtı ve Yatırımlar ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/49); 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Karayolları 12 nd Bölgesindeki yol 
yapımı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/51) görüşülerek ll'er kişiden müteşekkil birer 
Araştırma Komisyonunun kurulması kabul olundu. 

16 . 11 . 1976 Sah günü saat 15.00te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16,25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekih* 

Mehmet (İnaldı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 
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SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 

Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair sözlü soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/76) 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse

yin Atmaca'nın, 1976 - 1977 öğretim yık ders kitap

larına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan

lığına gönderilmiştir. (7/638) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-

ler'in, Futbol Federasyonu Başkanına dair yazık soru 

önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiş

tir. (7/639) 

»>-••<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), ismail ilhan (Muş) 

BAŞKAN — 6 ncı Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

ri!. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

İkinci defa Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilli-
ğine seçmek suretiyle hakkımda göstermiş olduğu
nuz itimat ve teveccüh dolayısiyle sizlere şükranlarımı 
sunarını. 

/ . — Artvin Üyesi Recai Kocamanın, Artvin 
İlinin Ardanuç İlçesi Jandarma Karakolunda Ahmet 
Yaşar isimli yurttaşımızın dövülmesine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı görüşme
lere geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Sayın Recai 
Kocaman, «Artvin İlinin Ardanuç İlçesinde Ahmet 
Yaşar isimli çoban bir yurttaşımıza jandarma karako

lunda İlçe Kaymakamı ve Jandarma Karakolu Ko
mutanı tarafından atılan dayak...» hakkında gündem 
dışı konuşma istemiştir. 

Buyurun Saym Kocaman. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Geride bıraktığımız yaz mevsiminde seçim böl
gem Artvin'in Ardanuç İlçesinde vukua gelen bir 
olayı yüksek bilgilerinize ve takdirlerinize sunmak 
ve ibret nazarlarınızın önüne sermek amacıyle huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

31 Temmuz Pazar günü saat 21,00 sıralarında 
Ardanuç İlçemizin Bülbülhan yaylasında ilçe mer
kezine gelmekte olan İlçe Jandarma Birlik Komutan
lığına ait pikap, Karagözoğlu mevkiinden geçmekte 
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olduğu sırada uçuruma yuvarlanmıştır. Pikabın 
içinde Ardanuç Jandarma Birlik Komutanvekili 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Selâhattin Marmacı ve 
şoför jandarma erinden başka, Birlik Komutanının 
7 - 8 sivil arkadaşı bulunmaktaydı ve kafile Bülbül-
han yaylasından piknikten dönmekteydi. 

Kaza yerinin çok yakınında hemşehrim Çoban 
Ahmet Yaşar; yardımcıları İbrahim Kandenvr ve 
Harun Yiğit ile birlikte patronuna aii Koyun sürüsü
nü gütmekte ve korumaktadır. 

Kazayı gören Ahmet Yaşar ve iki yardımcısı, ko
rudukları sürünün dağılıp zarara uğrayacağını akıl
larına dahi getirmeden derhal kazazedelerin İmdadı
na koşmak amacıyîe uçuruma inmişler, tutuşan pika
bın a.iında kan kaybı ve yangın etkisiyle öiüm teh
likesine maruz kalmış olan tüm yaralıları kurtarmış
lar, caddeye kadar sırtlarında taşımışlar, Ardahan'a 
gitmekte olan bir kamyon durdurmuşlar, yaralıları 
bu araca bindirip Ardahan Hastanesine kadar refa
kat ederek tedaviye alınmalarım sağlamışlardır. 

Sabahleyin, bir başka gelip - geçici kamyona at
layan Çoban Ahmet ve yardımcıları, sürünün başına 
ulaştıklarında altı koyunun eksik bulunduğunu gör
müşlerdir. Sürü sahibine nasıl hesap ve ecelileri, üc
retlerinin bu zararı karşsîamaya yeterli olup chna-
yacağı düşüncesine daîmışîarsa da, içinde Devîet yet
kilisi de bulunan çok sayıda yaralının canını kurtar
mış ©îmanın huzuru içinde zat an sineye çekme inan
cına ulaşmışlardır. 

Öte yandan, Ardahan Hastanesinde diğer yara
lılarla birlikte i!k tedavisi yapman İüçe Jandarma Ko
mutan Vekili Sefahattin Marmacı, kendine geldiğin
de Devlet malı tabancanın belinde bu'unma&ğsm gör
müştür. İlçeye döner dönmez durum değerlendirme
si yapan Jandarma Komutanı, kayıp tabancayı ken
disini kurtaran çobanın çalmış olduğu kanısına var
mış oüscak ki, derhal devriye çıkararak Çoban Ah
met'i karakola çağırmıştır. 

Karakola çağırıldığını öğrenen Çobaii Ahmet, gös
terdiği insanüstü çabadan ölürü kendisine teşekkür 
edileceği kanisiyle ilçe merkezinin yolunu tutmuştur. 
Yol boyunca olay sırasında kaybolan altı koyunu 
ödemek mecburiyeti dolayısıyle uğrayacağı kişisel 
zararına ilişkin düşünceleri aklından kovmaya ça
lışmış, yaptığı insanlığın kefaretini kazazedelerden al
manın Türklük civanmertliğine sığmayacağını dü
şünmüş ve maddî bir mükâfat teklif edilirse bunu as
la kabul etmeyeceğini, boynamı bükerek; «Ben in-
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sanlık görevimi yaptım, bunun ödülü olur mu? As'â 
kabu! etmem,» diye karşılık vereceğini içten içe dü
şünmüştür. 

Karakola ulaştığında, İlçe Kaymakamı ile sargılar 
içindeki Jandarma Komutanının kendisini büyük 
bir hışımla karşıladıklarını hayretle müşahede etmiş
tir. «Herhaüde amirlerin çobanlara böyie muamele 
yapmaları usuldendir..» diye düşünen Çoban Ahmet 
daha ağzını açmadan, Kaymakamın; «Komutanın 
beylik 'tabancasını sen çaldın, çabuk geri ver.» biçi
mindeki hitaplarına maruz kalmıştım. «Beyim, ben ta
banca filân görmedim. Komutan Beyle arkadaşları
nın canım kurtarmaya uğraşırken tabanca nasıl ak-
îınıa gelirdi?» demesine meydan kalmadan, çağırı
lan jandarma erlerine emir verilerek elleri bağlan
dıktan sonra, dövülmüş, dövüşmüş, dövülmüştür. Ço
ban Ahmet'in ifadesine göre yaralı ve bitkin durum 
da olan Jandarma Komutanına nazaran, sağlam ve 
güçlü durumdaki Kaymakam daha fazla vurmuştur. 
Vurdukça «Tabanca» demiş, «Tabanca» dedikçe vur
muştur. Ayakta duramaz hale gelince salıverilen Ço-
hzn Ahmet, bir süre sonra tekrar karakora ceîbediîe-
rek yeniden aynı kanunsuz ve çirkin muameleye tabi 
tutulmuştur. 

Bu macera nasıl sonuçlanmış biliyor musunuz sa
yın senatörler? 

Kaza yerindeki pikap er.kazını kaldırmaya gden 
görevîiler, aracın kalıntıları arasına sıkışıp kalmış 
bir demir parçasına rastlamışlar, yanık bir demir par
çası. Bu, komutan beyin kayıp beylik tabancasından 
başka bir şey değilmiş. 

(Kayın bölge kamu oyunda yarattığı üzüntü ve nef
ret duygularının küçük bir böiünaünü size aktarabil
mek amacıyîe yerel basında çıkan kısa bir ağıt ya
zgını bi?gîîerinize sunuyorum. Artvin'de çıkan Hür-
çoruh Gazetesinin 12 Ağustos 1976 günü nüshasın
dan aynen okuyorum: Başlık; 

(Madem ki çobansın!.. 

Sen doğanın insan?, bilme/ misin adın çoban, ço
ban doğdun, çoban kalacak, çoban öleceksîn. 

Senin dünyan, dostların bcilrîl. Nene gerek senin 
dünyadan olmayanların Feryatlarına, açılarına koş 
mali. KoşliKi da ne yaptılar? İyiliklerinin karşılığı 
ne oldu? Onlar senin yardımına Irç koştoüar rai? Se
ni bir gün olsun kendilerinden kabul ettiler mi». Bir 
gün yaşarlarım seninle paylaştılar mı? Senden her 
şeyi aldılar; fakat sana ne verdiler; acıdan, işkence
den başka?.. 
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Yalan mı çoban Ahmet? En son başına geleni bi
liyorsun ya. Nasıl bağladılar ellerini jandarmalar ve 
ne yaptı Ardanuc'un güçlü Kaymakamı? 

OFur böyle şeyler çoban Ahmet, bu senin alm ya
zın. Yediğin dayak kaymakam dayağı, büyük daya
ğı. Büyüklerin attığı dayak verimlidir, vurdukları yer
de ot biter. Bitti mi bari? 

Sonra ne oldu? Sürünün başına koştun, kavalını 
çc^arak acılarım unutmaya çalıştın. Çaldırdılar mı sa
na kavafını? Yeniden aldılar götürdüler seni, s enden 
olmayan insanlar. Almadığın, etmediğin bir demir 
parçasını «Aldın», dediler sana. Bu da, senin alın ya
zındı. Artık çıkmıştı adın hırsıza. Hırsız çoban diye
ceklerdi sana, bulunmasaydı kaybolan tabanca.) 

Yazı devam ediyor: 

(Yukarıya çıkardık çoban Ahmet'in öyküsünü. Şim
di çoban Ahmet sürüsünün başında. Yüksek tefeler
den vadiler arasında yaşayan insanlara bakıyor. Bil
miyoruz ne düşünüyor çoban Ahmet. Vâdidekilerin 
kendisine yaptıklarını nasıl unutacak veya vâdideki-
(er çoban Ahmet'e yaptıklarını nasıl unutturacaklar? 

İşte çoban Ahmet unutsun, isterse vadideki büyük 
hcykr unutturmaya çalışsın, bizler unutmayacağız 
çoban Ahmet'in öyküsünü, ta ki, gerekl? kovuşturma 
yapılıncaya kadar.) 

Ağıt burada sona eriyor, değerli senatörler. 
Huzurunuza çıkarken, haktan, adaletten, Anaya

sada;!, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden bah
seden sözler söylemeyi düşünüyordum; ama hiçbirini 
söylemeyeceğim, şu kadarı ile yetineceğim: 

Olayın üstünden 3,5 aydan fazla zaman geçmiş 
olmasına rağmen, Kaymakam Mehmet Tahir Öge ile 
Jandarma Komutan Vekili Selâhattin Marmacı hak
kında hiçbir kovuşturma ya da soruşturmaya girişil-
mciK.Vştir ve bu iki kişi hâlâ Ardanuç ilçemizde Devlet 
görevi yapmaktadır. 

Sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkililerden olaya 
el koymalarını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beni çok duygulandıran bir olayı sizlere aksettir

mek için değerli zamanınızı aldım. Özür diler, teşek
kür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Kocaman. 

2. — Malatya Üyesi Hamdı Özerin, toplumu 
huzursuz hale sokan kira bedellerindeki keyfî artışla
ra dair gündem dışı demeci ve Devlet Bakanı Gıya-
setiin Karaca'nın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Malatya Üyesi Sayın Hamdi Özer, toplumu huzursuz 
haîe sokan kira bedellerindeki keyfî artışlar üze
rinde gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Parlâmentomuz yeni çalışma dönemine girmiş
tir. Tatilden yararlanarak halkın içinde dolaştık, dert 
ve dileklerini gördük ve dinledik. 

Dertlerin başında kanlı olaylar, hayat pahalılığı 
ve kiralardaki korkunç artırma yarışı geliyor. 

Biliyoruz ki, üniversite ve yüksekokullardan çı
kan yangın orta dereceli okullara ve oradan da ilk
okullara sıçramıştır. Böylece, biSim yuvalarımızın ça
tısından çıkan yangın onun temelini sarmış ve ülke
mize yayılmış bulunmaktadır. Bu yangım söndürmek
le yükümlü bir iktidar, onu körüklemekle milli olma
ya çalışıyor. Kan ve ateşle varlığını sürdürmeye ça
kışan iktidarsız bir iktidara karşı bir Parlamentonun 
görevi ne ise, ilk önce onu yapalım. Ülkemizi saran 
bu yangından mal kaçırmayı fırsat bilen, vurgun ve 
sömürü çeteleri yine malları ve halkın nafakasını is
tif ederek, fiyatları uçar hale getirmişlerdir. 

Fukara halkımız yaşama takatini tüketmiş ve çi
leye girmiştir. Buna karşı bir Parlamento ne yapabi
lirse, onu yapalım. 

Ev kiraları bir âfet halini almış, milyonlarca in
san uykusunu yitirmiş; çoluk, çocuğunun her an so
kağa atılacağı korkusu içinde kıvranmaktadır. 

Ev sahiplerinin insafsızca kira artış talepleri bir 
yarış halini almış ve noterleri başka iş yapamaz du

ruma sokmuştur. Yarın mahkemeler de bu davalar 
konusu ile dolacak ve milyonlarca duruşmaya kapı 
açılacaktır. 

Toplumun bünyesinde depremler doğuracak olan 
bu çatışmayı önlemekle görevli tek organ Parlamen
todur. Tüm kanunlardan daha öncelik ve ivedilikle 
bir kira kanunu çıkartmayı halkımız sabırsızca bekle
mekte ve bu umutla avunmaktadır. Böyle bir kanun 
teklifini Yüce Parlamentoya sunmuş bulunmakta
yım, başka arkadaşlarımın da teklifleri olduğunu ve 
Hükümet kanadındaki bir siyasî partinin de bir Hü
kümet tasarısı getireceğini öğrendim. Hiç zaman kay
betmeden bu teklif ve tasarılar kanun haline sokul
malıdır. 
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Sayın senatörler; 
Taşınmaz malların kıra bedelleri mutlaka smır-

lanmalıdır. Bu bir Asıayasa emridir. Çünkü, sınır
sız istek yarışîannı bir mülkiyet hakkı olarak kabul 
eden mal sahipleri, toplumun büyük kesimini sarsa
rak, mülkiyet hakkını toplum yararına aykırı biçim
de kullanmaktadırlar. Halbuki, Anayasanın 36 ncı 
maddesi, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip 
olduğunu ve ancak bu hakkın toplum yararına aykı
rı olarak kullanılamayacağını ve bu hakkın kamu 
yaran amacıyle kanunla sınırlanabileceğini açıkça 
belirtmektedir. 

Şu halde, kira ilişkilerinde kiracıların büyük bir 
çoğunlukta olması, keyfî kira artışlarını toplum ya
rarına aykırı biçime soktuğundan, Anayasanın bize 
emrettiği kanunu süratle çıkartmak zorundayız. Ge
cikecek her gün toplum yararını her yönüyle tahrip 
edecektir. Fiyatlar daha çok fırlayacak, dar gelirli 
yurttaşlar normal gelirleriyle bir çatı altında banna-
mayacak ve bu yüzden rüşvet, hırsızlık ve ahiâksızhk 
normal bir geçim yolu olacaktır. 

Bugün büyük kentlere atanan memurlar, aile 
fertlerini getiremiyor. Otel köşelerinde ve çocukların
dan ayrı kalan bu insanlar daha göreve başlamadan 
bir başka yere atanmak için sızlanmaktadırlar. 

Ayda üç bin lira maaş alan bir memur 2 500 lira
dan aşağı ev bulamıyor. Çankaya semtinde aylık 
kira bedeli 20 bin - 25 bin liraya yükselmiştir. Hayat 
pahalılığı % 25 artınca, kiralar yüzde yüzün üstüne 
çıkıyor. Buna rağmen memur, emekli ve dul maaş
larının artışı bir karınca boyunu bile geçemiyor. 

Bu durum ne olacak?.. 

Mal sahipleri Maliyeye vermiş oldukları beyanna
mede az vergi Ödemek için bina bedelini çok düşük 
gösteriyor, kirayı çok alıyor. Kiracılar bunu fark 
edince, şimdi de verecekleri beyannamede malın ver
gi değerini çok yüksek gösterecek ve biraz fazla ver
gi artışına karşı kirayı birkaç kat artıracaklardır. 

Şimdi soruyorum : Bu gidiş nereye? Devleti rayın
dan çıkartan bu düzenin adı ne? Demokrasi mi? As
la.. Çünkü, diktadan medet dileyen bir düzen, de
mokratik olamaz. Bu bozgun düzen, tam anlamıyle 
anarşi ve ihtilâl düzenidir. Bu düzen, tüm zehirli to
humların üreyeceği bir ortamı hazırlamış ve her renk 
diktaya göz kırpmakta ve kucak açmaktadır. 

Bu düzen değişmedikçe, ne demokrasiden ve ne 
de huzurdan söz edilemez. Kişi çıkarlarını toplum 
yararının üstünde tutan bir düzen, hem demokrasi
ye, hem de Anayasamıza aykırıdır. 

Sayın senatörler; 
Türk toplumunun yararı için kiralarda yapılacak 

sınırlama kanunu mülkiyet hakkına aykırı değildir, 
Haşhaş ekiminin yasaklanması, sadece kişilerin 

değil, Devletin de mülkiyet hakkına aykırıdır. Çün
kü, bu yasaklama, Türk toplumunun zaranna, Ame
rika toplumunun yararına olmuştur. Bağımsız bir 
devlet egemenliğinden ödün veren yasaklayıcı bir 
kanunu kabullendik de, neden kendi toplum yararı
mız için sınırlayıcı bir kanunu kabul etmiyoruz? 

Ayrıca, tapulu bir arazide kamu yararı gözetile
rek, nasıl ki, daha çok gelir sağlayacak haşhaş, tütün 
ve pancar ekimi yasaklandığı ve daha az gelir sağlaya
cak ürünlere müsaade edildiği halde tapu ve mülkiyet 
hakkı zedelenmiyorsa, binaların ürünü olan kira be
delleri üzerinden de kamu yararına yapılacak bir sı
nırlama mülkiyet hakkını zedelemez. Tapulu bina
sında tasarruf hakkı bulunan bir kimse, çok fazla 
gelir sağlamak için bu binasını kamu yaranını aykırı 
olarak işletmeyince, daha az gelir sağlayan biçimde 
kullanmak zorunda kalırsa mülkiyet hakkı zedelen
miş olmaz. Şu halde, kiraların kamu yararı amacıyle 
sınırlanması için Anayasanın emrettiği kanunu biran 
önce çıkartmak zorundayız. 

Sayın senatörler; 
Bu dönemde öncelikle ele alınması gereken ka

nun teklif ve tasarıları arasında; en başta kira kanu-
nuyle, en az geçim indirimi, geneî iş sigortası, 1970' 
ten önceki emekli olanların bugünkü emsaline tama
men eşit bir hakka kavuşturulması, muhtarlara aylık 
bağlanması, parlamenterlerin üyelik görevinin dışın
da başka işler yapmaması gibi kanunların çıkartılma
sı olmalıdır. 

Bu saydığım kanunlara ait tekliflerim çok önce
leri Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Parlamento
muzun, bu çok önemli kanunları çıkartmasının top
lumda geniş ferahlık yapacağı umudu içindeyim. 

Yüce takdirlerinize sunar, hepinizi saygıyle selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 

DEVLET BAKANI G1YASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın konuş
macının konuşmasına cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaca. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Sayın Konuşmacının gündem dışı konuşmasını 
cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım. 
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Arkadaşımız, sosyal muhtevalı kanunların bir an 
evvel çıkarılmasını ve bu arada; üzerinde daha faz
la ve ehemmiyetle durduğu kira kanununun bir an 
önce Meclislerden çıkarılarak, özellikle ev kiraları 
üzerindeki bu yüksek fiyatların önlenmesini istemek
teler. 

Son günlerde basında, radyoda ve televizyonda 
da duyduğunuz gibi, Hükümetimiz tarafından ev ki
ralarının dondurulması, bugünkü hayât şartlarına uy
gun bir rayiç üzerinden değerlendirilmesi hususunda 
kanun tasarısı hazırlanmıştır, Bakanlar Kurulunda 
müzakere edilmek üzeredir ve en kısa zamanda Yüce 
Meclise sunulacaktır. 

Yüce Meclis iltifat ettiği takdirde, bu dönem içe
risinde kiraların tespitiyle ilgili; 1961 senesinden bu
güne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin arzu 
etmesine, istemesine rağmen çıkaramadığı ve Mec
lise sunamayacakları ve sunamadıkları tasan bu ta
san bu suretle Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bu
lunacaktır. 

Kira Kanununun getirilmesi veya çıkanlmasının 
düzen değişikliğiyle ve bu düzenin de kirayla ilgili 
bir tarafı yoktur. Her şeyin hükümetten beklenmesi 
de doğru değildir. Parlamenterlerin kanun teklif etme 
yetkisi vardır. Özellikle yakınan arkadaşlar dahil ol
mak üzere, eğer kendilerinin bu konuda Meclise ver
dikleri bir teklifleri varsa; Hükümet olarak, biran 
önce ve süratle çıkarılması hususunda, bu kanun tek
lifinin yasalaşması için her türlü manevî müzaherette 
bulunmaya hazır olduğumuzu arz etmek isterim. 

Hükümet olarak, soya! muhtevalı kanunların biran 
evvel ve süratle Meclislerden çıkarılmasına taraftarız. 
Arkadaşımızın bahsettiği, en az geçim indirimiyle, işçi 
emeklileriyle, memur emeklileriyle ve parlamenterle
rin bu görevlerinin dışında bazı işlerle meşgul olma-
malarıyle ilgili bütün kanunlann da çıkmasına taraf
tarız. Özellikle soyal muhtevalı kanunların; yani en 
az geçim indirimi, sağlık sigortası, tarım sigortası gibi 
kanunlann da öncelikle ve evleviyetle görüşülmesi 
için Danışma Kurulunda Hükümet olarak müzakere
lere iştirak ettik; fakat Hükümet dışında bulunan 
bazı parti grupları, Danışma Kurulunda sosyal muhte
valı bu kanunlara öncelik verilerek çıkarılması husu
sundaki taleplerimizi kabul etmedikleri için, bu sosyal 
muhtevalı kanunlar Meclisin gündeminde; ama arka 
sıralarda beklemektedir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Kabul ettiler, 
yok öyle şey!. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Devamla) — Sayın parlamenterler Hükümet tarafın
dan hazırlanmış ve gündemde sırasını bekleyen sosyal 
muhtevalı kanunların biran evvel ve öncelikle ön sı
raya alınması hususunda Hükümetin taleplerine yar
dımcı olur ve Danışma Kurulunda da kendi gruplan-
nm müspet karşılamalarım sağlarlarsa, bu kanunlar 
ilk birinci ayın içerisinde çıkacaktır; huzurlanmzda 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaca. 

3. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Go-
meller Davası (Zeytinyağı Skandali) hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Gomeller 
davası (Zeytinyağı Skandali) nedeniyle bir gündem 
dışı konuşma talebinde bulunmuştur. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Hepiniz saygıyle selâmlanın. 
Sizlerle Gomel davası nedeniyle dertleşmek isti

yorum. Elimde İzmir eski birinci sorgu hâkimi ve 
halen Ordu Sorgu Hâkimi Sayın A. Vedat Altuna' 
nın baskılı bir mektubu var. İşte görüyorsunuz; bir 
matbu mektup - dilekçe şeklinde. 

Dipnotu kısmında yazdığına göre, Sayın Cumhur
başkanımızdan parti genel başkanlanna, senatör ve 
milletvekillerine ve hatta halksever vatandaşlara da 
göndermiş. Sizler de almışsınızdır. 

Sayın Sorgu Hâkimi bu matbu mektup - dilekçe
sinin birinci sayfasında bir başlık atmış: «Gerçek 
Adaletin Zaferi için Uyuşmazlık Mahkemesi Kurul
malıdır, Gomel Davası yeniden başlamalıdır.» diyor 
ve «Zeytinyağı skandali davası örtbas edilebilir mi? 
Kanunlar çerçevesinde uğraşarak bu millî davada ger
çeği bulup milletime ve üst mercilere duyurduğum 
için senelerden beri çekmekte olduğum çilelerle esaslı 
ve ciddî olarak ilgileneck kimse yok mudur?. Suçlu 
ben miyim?» diye soruyor ve «Adalet istiyorum» di
yor. 

Gomel (zeytinyağı skandali) konusunu bir iki yıl 
önce bu kürsüden Malatya Senatörü Sayın Hamdi 
Özer arkadaşımız da dile getirdiler. O, konuşmasın
da oldukça özlü, dikkate değer konuları, bizlerin ve 
kamuoyunun gözleri önüne serdi. Kanıma göre be
nim konuya derinliğine girmeme gerek yok. Bu Go
mel - zeytinyağı skandali o derece önemli idi ki, Af 
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Yasası dışında bile tutulmuştu. Tutuldu da ne oldu 
sanki?. O tarihten sonra ve hâlâ da konu uyutul-
muştur. 

Yapılması gereken iş ne idi?. Anayasanın 142 nci 
maddesindeki uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ya
sasının çıkarılması idi. 

Zira, 1961 Anayasasının geçici 7 nci maddesine 
göre bu mahkemenin iki senede kurulması zorunlu 
idi. Kaldı ki, uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ka
nun tasarısı Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâ
met Partisi Koalisyonu sırasında, Sayın Adalet Baka
nı Şevket Kazan zamanında, 11 . 4 . 1974 tarihinde 
hazırlanıp 1/117 sayıyla Meclis Başkanlığına ve ko
misyonlara verildiği halde, 32 aydan beri hâlâ Mec
lislere gelmemiştir. Niçin gelmez?. Her halde, bu mah
kemenin kurulması ve Gomel skandalim görüşmesi 
bazı kimselere güvenlik vermez de ondan; ama çıkar
cı çevreleri gözetmek ve gereğe göre gençleri bazı çı
karcı çevrelerin koruyucu militanı yapmakta devam 
etmek için adına «devletli» değil de, «devlet güven
liği» adım koyup bir mahkeme yasası çıkarmak daha 
işlerine gelir olmalı. 

Sonuç olarak: Ben de sesimi bu sayın hâkimin sesi 
ile birleştirerek, Sayın Hanıdi Özer'in 3 yıl kadar 
önce bu kürsüden konuştuklarını da anımsayarak, ba
ğırarak konuşma ve yazılarında, fikir ve davranış
larında gerçekten samimî olması gereken; hukukun 
üstünlüğünü, kanun hakimiyetini ve dürüst memuru 
koruyacaklarını beyan eden türn gerçek milliyetçi, 
ülkücü, Atatürkçü ve haîksever kişi ve kuruluşlardan, 
özellikle Sayın Meclis Başkanından, Adalet Hakanın
dan, miletvekilleri ve siz senatörlerden bu işle bir 
daha ilgilenmenizi rica ediyorum. Zira, bu devrede 
bu mahkemenin kuruluş yasası çıkmazsa, ben bu dev
re sonunda sizleri gerçek adaletin zaferi için değil, 
Gomellenn zaferün için «suçlular ayağa kalkınız» 
diyerek saygı duruşuna çağırmak zilletinde olacağım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Naibantoğlu. 

4. — Avustralya Senato Başkanı Sayın Condor 
Laucke'nin 10 kişilik bir Parlamento heyetini Avus
tralya'ya resmî davetine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/894) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin sunuşlar kısmına geçiyoruz. 
Bir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi var

dır, evvelâ bilgilerinize sunulup bilâhara oylanacaktır. 

Genel Kurula 
Avustralya Senato Başkası Sayın Condor 

Loucke'nin, 10 kişilik bir Parlamento Heyetimizi 
ziyaret maksadıyle Avustralya'ya resmî davetinin ka
bulünün, Meclislerin Genci Kurullarının tasvibine 
sunulması, Müşterek Başkanlık Divanının 12 Kasım 
1976 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Avustralya Senato Başkanı Sayın 
Condor Loucke'nin 10 kişilik bir Parlamento heyeti
ni ziyaret maksadıyle, Avustralya'ya vaki davetinin 
kabulü hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — Avustralya Senato Başkanı Sayın Condor 
Laucke'nin resmî davetlisi olarak, 23 Kasım - 3 Ara
lık 1976 tarihleri arasında Avustralya'yı ziyaret ede
cek parlamento heyetine dahil üyelerin adlarını bildi
rir Başkanlık tezkeresi. (3/894) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, Yüce Ge
nel Kurulun bilgilerine sunulacaktır. 

Genel Kurula 
Avustralya Senato Başkanı Sayın CONDOR 

LAUCKE'nin resmî davetlisi olarak, Cumhuriyet 
Senatosu Başkam Sayın Tekin Arıburun Başkanlı
ğında 23 Kasım - 3 Aralık 1976 tarihleri arasında 
Avustralya'yı ziyaret edecek Parlamento Heyetine 
dahil olmak üzere, aşağıda isimleri yazılı sayın üye
ler aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Ali Cüceoğîu (C. H. P.) Giresun 

Adile Ayda (C. Başkanınca Seçilen Üye) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, her ne kadar tezke

rede Heyete Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sayın Te
kin Arıburun'un Başkanlık edeceği bildirilmişse de, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ani olarak meydana ge
len rahatsızlığı nedeniyle bir ameliyata lüzum gö
rüldüğü takdirde, Sayın Tekin Arıburun Cumhur
başkanımıza vekâlet edeceklerinden, Heyete Cumhu
riyet Senatosu Başkanvekillerinden Sayın Mehmet 
Ünaîdı'nın Başkanlık etmek zaruretini Yüce Genel 
Kurulun bilgilerine sunuyorum. 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 1. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında (10/15); 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz-
türk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında (10/22); 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öt
türdün, 1975-1976 öğretim yılında devamsızlık ya
pan ve yapmak torunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çö-
tüm yolu bulunması hakkında (10/44); 

Kurulan Senato Araştırması Komisyonlarında 
açık bulunan birer üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grup Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Okunup bi-
lâhara oylarınıza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi : 1 . 11 . 1976 gün ve 4/210 sayılı yazımız, 
Sayın Hüsamettin Çelebi, Divan Üyeliğine seçil

mesiyle boşalan Araştırma Komisyonlarına Grupu-
muz aday üye isimleri aşağıda gösterilmiştir. 

Arz ederim. 
Prof. Nihat Erim 

Grup Başkanı 
Araştırma Komisyonu : Aday Üye 

1. Öğretmen tayin ve nakille
ri Araştırma Kom. Bahriye Üçok 

2. Öğrencilerin uğradıkları 
zararlar hk. Araştırma 
Komisyonu Bahriye Üçok 

3. TRT Hakkında Araştırma 
Komisyonu Şerif Tüten 

Komisyonun Adı : 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve 1976 
yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgelerine dair 
Hapishane ve tevkifhanelerin durumuna dair 

BAŞKAN — Sayın Üyeler; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve 
1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama belgeleri
ne dair Kurulan Araştırma Komisyonuna tezkerede 
isimleri yazılan ve daha önce seçilmiş bulunan Sayın 
Kadri Kaplan ile hapishane ve tevkifhanelerin du
rumuna dair kurulan Araştırma Komisyonuna, daha 

BAŞKAN — Öğretmen tayin ve nakilleri ile ilgili 
Araştırma Komisyonundan Divana seçilmiş olması se
bebi ile ayrılan Sayın Hüsamettin Çelebi'nin yerine 
Grupunca aday gösterilen Sayın Bahriye Üçok'u oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Öğrencilerin uğradıkları zararlar hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonuna Cumhurbaşkanlığınca Seçi
len Üyeler Grupundan katılıp, bilâhara Divana seçil
diği için çekilmek zorunda kalan Sayın Hüsamettin 
Çelebi'nin yerine, Grupunca aday gösterilen Sayın 
Bahriye Üçok'u Yüce Genel Kurulun oylarına sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

TRT hakkında kurulan Araştırma Komisyonuna, 
Sayın Hüsamettin Çelebi'nin çekilme zorunluluğu kar
şısında, aday gösterilen Sayın Şerif Tüten'i oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

7. — Millî Birlik Grupu Başkanlığının, (10/39) 
ve (10/45) numaralı Araştırma Komisyonlarına grup
larından seçilen Üyelerin görev değişikliğine dair tez
keresi. (3/897) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Millî Birlik 
Grupu Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Evvelâ oku
nup bilâhara oylarınıza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının kararı 

gereğince kurulması öngörülen komisyonlara Gru-
pumuz adına katılacak üyelerimiz arasında görev de
ğişikliği yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Millî Birlik Grupu Bşk. 
Fahri Özdilek 

Önceden Yeni 
Seçilen Üye Seçilen Üye 

Kadri Kaplan Kâmil Karavelioğlu 
Kâmil Karavelioğlu Kadri Kaplan 

evvel seçilmiş bulunan Saym Kâmil Karavelioğlu' 
nun, Başkanlıkça mütalâasına göre bilfiil bizzat ken
dilerince istifa etemeleri bilâhara gruplarınca 
aday gösterilmeleri gerekeceği kanaatindeyiz. Senato 
Başkanlık Divanına herhangi bir istifa mektubu gel
miş değildir. Onun için, bu tezkerenin gereğini şu an-

| da yapabilmek için Millî Birlik Grupu Başkanı Sayın 
Özdilek'e söz veriyorum. 
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FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Gereğini ya
parız efendim. Kadri Kaplan arkadaşımız rahatsız 
olduğu için bir değişiklik lüzumunu hissetmedik. Bu 
sebeple gereğini yaparız efendim, aday gösterdik.. 

BAŞKAN — Noksan ikmal edildikten sonra mu
amele yapılmak üzere erteliyorum. 

8. — Toplumu etkiliyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında kurulan Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının Komisyonun görev süresinin 
1.11. 1976 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına 
dair tezkeresi. (3/896, 10/41) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, toplumu etkileyen 
şiddet olaylarının kökenlerini ve nedenlerini araştır
makla görevli Komisyonun bir tezkeresi vardır. Bil
gilerinize sunulacak, bilâhara oylanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Toplumu etkileyen şiddet olaylarının kökenlerini 

ve nedenlerini araştırmakla görevli Komisyonumuz, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin sorular 
kısmına geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi: 18.7. 1974) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yine dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18.7.1974) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş
kan, bu sorunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

elde ettiği bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuca ula
şılması safhasına gelmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 136 ncı mad
desi uyarınca Komisyonumuz görev süresinin 1 Ka
sım 1976 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay daha 
uzatılması yolunda gerekli kararın alınmasını delâ
letlerini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Toplumu etkileyen şiddet olayları
nın kökenlerini ve nedenlerini araştırmakla görevli 
Komisyonun hizmet süresinin 1 Kasım 1976 tarihin
den geçerli olmak üzere iki ay daha uzatılması hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

mtm t • 

ile ilgisi yoktur, soru yanlış sorulmuştur, bunun tashih 
edilmesi gerekiyor, lütfen bunu tashih edin. 

BAŞKAN — Efendim, bizim elimizdeki gündem
de böyle. Uyarınız gözönünde bulundurulacak ve yan
lışlık varsa düzeltilecektir efendim, dosyası tetkik edi
lip gereken yapılacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından'sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18.5. 1974) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?... Yok. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi: 30.6.1975) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Bu sebeple soru ertelenmiştir. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi: 1.11.1975) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çel&baş?. Buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Bu sebepîe soru ertelenmiştir. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, be

nim bir istirhamım var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Geçen oturu
ma başkanlık yapan Başkanvekiîi arkadaşa bir hususu 
arz etmiştim. Kendileri, «Divanca bu işin gözöaimde 
bulundurulacağını» söylemişti. Bu sorular gününde 
ilgili Bakana haber veriliyor mu, bulunması lüzumu 
hatırlatılıyor mu? Bunu Divandan rica etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, her gündem, gündemin 
tanzimini takip eden ilk günde bütün bakanlıklara te
ker teker tebliğ edilir. 15 gün evvel bütün bakanlıklara 
kendileriyle ilgili sorular olduğu aynyeien bildirilir. Bü
tün bunlara inzimamen geçen yıl sayın üyelerin çok 
hassasiyetle üzerinde durdukları bu konuyla ilyili ola
rak sayın Hükümetimize sayın üyelerimizin konuşma 
özetleri de zabıtlardan çıkartılara?: bir yazı ile bildiril
miş, Hükümet üyelerinin sorulara ve araştırma önerge
lerine ehemmiyet vermeleri rica edilmişti. Bütün bun
lara rağmen bir müspet netice ahnamadığım gözöaün-
de bulunduran Başkanlık Divanimiz, yarınki Başkan
lık Divanı toplantısmda bu husus İle ilgili özel bir gö
rüşme yaparak Hükümet nezdinde yeniden teşebbüs
lerde bulunmak kararını alacaktır. Yüce Senatonun 
bilgilerine sunarız efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hükümet yok ki 
ortada. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Takdir 
buyuracaksımz, Başkanlık Divanı Yasama Organına 
ait bir Divandır. Hükümet icra organıdır. «Kuvvetler 
ayrılığı» prensibi vardır ve kuvvetlerden birinin 
yekdiğerine zorla bir şey yaptırmak olanağı yok
tur. Biz Hükümetle Senato arasındaki mesafenin 
açılmamasını, aradaki irtibatın muhafazasını temin 
açssmdan elimizden geleni yapacağız. Zannediyoruz 
ki, Hükümetimiz de bu konuda bize paralel bir gö
rüş içerisine girecektir. 

LÜTFÎ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, biraz 
evvel benim sorum okunduğu zaman koni» TRT 
ile ilgiliydi. Biraz önce de TRT ile ilgili olan Dev
let Bakam buradaydılar ve tebligatı biliyorlardı hiç 
olmazsa sonuca kadar beklemeleri lâzımdı, 

BAŞKAN — Efendim, bütün bu buyurduğunuz 
hususlar temaslarımızda gözönünde bulundurulacak
ta. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuza!'m, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucazal?... Yoklar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?» Yoklar. 
Sayın İçişleri Balsam?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest gü
reş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu. (6/68) 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler?.. Yoklar. 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı?. Buradalar. 
Soru sahibi olmadığı için bir defaya mahsus olmak 

üzere, ikinci defa bulunmadığı takdirde yazılı soruya 
çevirilmek üzere soru gelecek haftanın sorular kısmına 
aktarılmıştır efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşünü
len alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/69) 

BAŞKAN — Sayuı Hüsamettin Çelebi?.. Bura
dalar. 

Sayın Başbakan?,. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 

Tunç.kanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat?.. Burada
lar.. 

Sayın Millî Savunma Bakanı?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/71) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
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12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?... Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı -- Başbakan Yardımcısı?... 

Yoklar. 
Soru bu seebple ertelenmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Ahmet 

Yıldızın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi : 2 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?... Yoklar. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yoklar. 
Soru bu sebepîe ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitavlara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?... Buradalar. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?... Yoklar. 

Soru bu sebeple ertelenmiştir, 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin araştır
ma önergeleri kısmına geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?... Yoklar. 
Önerge bu sebeple ertelenmiştir. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sulîanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?... Yoklar. 
Araştırma önergesi bu sebeple ertelenmiştir. 
/ / . — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi Unsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri'nm, belediyelerin malî durumları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 
14. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 

Kobay'in, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kabay?... Yoklar. 
Önergenin görüşülmesi bu sebeple ertelenmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Ataîay?.., Buradalar. 
Efendim, Yüce Genel Kurulumuzun almış olduğu 

bir dipnotu gereğince araştırma önergelerinin görü
şülmesinde bakanları aramıyoruz. Bu husus gözönün-
de bulundurularak Sayın Atalay önergesi üzerinde gö
rüşecekler mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, izin ve
rirseniz; gerçi görüşme imkânı vardır; ama tek taraf
lı! olacaktır. Biraz önce beyan buyurduğunuz temas
lar muvacehesinde belki gelebilir ve Hükümet denen 
nesneyi görebiliriz ümidiyle bir vakt-i ahire tehirini 
rka ederim. 

FASKAN — Hay hay efendim. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Ön?r'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?... Yoklar. 
Bu sebeple önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

Sârvbrahimoğlu'nun, Türk Sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

BAŞKAN — Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu?... 
Yoklar. 

Bu sebeple önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Say m üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma

dığından 18 Kasım 1976 Perşembe günü saat 15.00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.50 

' •^ • t ta • • 
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IV. — SORULAR 

A) YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Özlürk'ün, Washington Basın Müşavirliğine dair 
soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi 
Tokoğlunun yazılı cevabı. (7/537) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak ve ivedilikle cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
Washington Basın Müşaviri Ahmet Ersoy, 1244 

sayılı yasasının ek 2 nci maddesinin açık hükmüne 
rağmen, «görülen lüzum üzerine» gerekçesiyle," göre
vinden alınmış, durumu iki ay süreyle muallakta bıra
kılmış ve yerine Bakanlık Müşaviri Emin Hekimgil 
atanmıştır. Emin Hekimgil : 

1. — 1960 yılında Millî Eğitim Bakanlığında gö
revli iken bir öğretmeni Amerika'da tahsile göndere-
bilmek için, sınav evrakında «tahrifat» yaptığı ida
rî ve adlî kovuşturma sonucu saptamış ve suçu aynı 
yıl çıkarılan af yasasına girdiği için kurtulmuş bir 
devlet memurudur. 

2. — Keza, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müste
şar Yardımcısı iken : 

a) Gerçeğe aykırı yolluk bildirimi vermek. 
b) Yetersizliği Londra Ateşeliğinizin raporlany-

le sabit olmuş bir reklâm firmasına çıkar sağlamak. 

c) Görevli olarak yaptığı gezilerde yolluk ve 
gündeliğini aldığı halde lıer türlü giderini Devlet büt
çesinden ödemek nedeni ve toplanan belgeler ve Ma
liye Müfettişleri incelemesi sonucunda Bakanlık Mu
hakkikler Heyetince de: 

a) Lüzumu muhakeme karanyle Danıştay'a 
sevkedilmiş. 

b) Bu olaydan sonra kendisine malî "sorumluluk 
ve yöneticilik verilmemesi Makama önerilmiş, artık 
yurt dışı göreve çıkarılmaması tensibe sunulmuştur. 

Nitekim, Emin Hekimgil, 30 Mayıs 1967 tarihinde 
işten e! çektirilmiş, 25 Ağustos 1967'de ise Bakan
lık Müşavirliğine atanmış ve o zamandan beri kendi
sine ne malî sorumluluk, nede aktif görev verilmiş 
bir kişidir, 
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I 3. — Danıştay îkinci Daire Başkanlığı 29 Mart 
1968 gün ve 968/87 sayılı kararında bu memur, 780 

I sayılı af yasasından ikinci kez yararlandığı için ya-
I saların pençesinden yine kurtulabilmiştir. 

4. — Bu hale göre yukarda durumu özetle belir
tilen ve halen 62 yaşında olan Emin Hekimgil'in 

i Washington'a gönderilmesi ve Ahmet Ersoy'un, hiç 
I bir gerekçe gösterilmeksizin görevinden alınmasında 

ne gibi bir amaç güdülmüştür? 

5. — Ahmet Ersoy'un, YVashington'da geçici gö
revle hizmet eden Basın Müşavirliği memuru Zeyyat 
Gören'in Amerika'da üç villa satın aldığı ve bun
lardan ikisini kazanç kaynağı olarak kullandığını Ma
kama yazılı olarak bildirdiği ve bu konudaki yolsuz
luk üzerinde İsrarla durduğu için görevinden alındığı 

I basın yoluyle kamuoyuna sunulmuş bulunmaktadır. 
I Böyle bir işleme neden lüzum görülmüştür?. 

I 6. — Ahmet Ersoy'un görevinden alınması ve 
I merkeze atanmasına ilişkin tebligatta, bir Savunma 
i Uzmanı olan Teoman Süerdem'in ismi hulunmakîa-
J dır. Bu davranışınız Savunma Sekreterliklerinin Ku

rulmasına ilişkin 108 sayılı yasanın 2 nci maddesine 
dayalı olarak çıkarılan yönetmeliğin 20 nci maddesi
ne aykırıdır. 

Savunma uzmanlarına topyekûn savunma ve mil
lî seferberlik dışında başkaca idarî görev verilemeye
ceği tarafınızca bilinmemekte midir? 

7. — Ahmet Ersoy'un dış görevden merkeze ge-
tirtilmesinde sürekli görev yolluğu harcama kalemin
de ödenek olmadığı halde Folklor ekiplerinin yurt 
dışına gönderilmelerinde kullanılan geçici görev yol
luğu harcama kaleminin usulsüzce harekete geçirildi
ğine göre bundan amacınız nedir? 

8. — Yolsuzlukları ortaya çıkaran bu memura 
1975 yılı boyunca tezkiye vermemek suretiyle Devlet 
Memurları Yasasının 64 ve 65 nci maddelerini ihlâl 
ettiğiniz, keza 1 Eylül 1951 gün ve 7899 sayılı yö
netmeliğin 4, 7 ve 9 ncu madelerini hiçe saydığınız 
anlaşılmaktadır. Buna neden gerek duydunuz? 

9. — Yönetiminizin yargı mercilerince mahkumi
yetleri tescil olunmuş kimseleri üst düzeyde ya da dış 
postalardaki görevlerde; çalışkan, erdemli ve ehil 
olanları ise cezalandırma şeklinde oluşmasına son ver
meyi düşünüyor musunuz?, 



C. Senatosu B : 6 16 . 11 . 1976 O : 1 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 11.11.1976 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 

551-19553 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tîgi : 23 . 3 . 1976 gün ve 8525-3641 7/537 sayılı 

yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz-

türk'ün «Washington Basın Müşavirliğine dair» yazılı 
soru önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede
rim. 

Lûtfi Tokoğlu 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

1. Emin Hekimgil'm Millî Eğitim Bakanlığında 
görevli olduğu dönemi kapsayan Millî Eğitim Bakan
lığı 8195 saydı Sicil Karnesinde 1960 yılında hakkın
da adlî kovuşturma açıldığına dair herhangi bir ka
yıt bulunmamaktadır. 

2. — Emin Hekimgil, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Müsteşar Yardımcısı iken, her ne kadar Tahkik 
Memurunun teklifiyle Danışiaya sevk edilmişse de : 

A) Danıştay İkinci Dairesi 1968/1647 sayılı ka-
rarıyle : 

a) Önergede söz konusu edilen «Gerçeğe aykırı 
ycîîuk bildirimi vermek» ve «Yetersizliği sabit olmuş 
bîr reklâm firmasına çıkar sağlamak» iddialarının 
doğruluğu anlaşılamadığından» disiplin cezası veril
mesine yer olmadığına karar vermiştir. 

b) Önergede söz konusu edilen «Gezi. masraf
larının Devlet bütçesinden ödenmesini sağladığı» id
diasından, «Bu eylemi, 788 sayılı Memurin Kanunu' 
nun 29 ncu maddesi şümulüne girdiğinden, adı geçe
nin, sözü edilen yasanın 29 ncu maddesi uyarınca» 
tevbih cezası ile cezalandırılması «karar hükmüne 
varmış, bu durumda Emin Hekimgil, Danıştay İkin
ci Dairesinin bu kararına itiraz etmiş ve Danıştay 
nezdlnde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı aleyhine da
va açmış, bu dava, Dava Daireleri Kurulu tarafından 
görüşülerek 1969/449 sayı iîe aşağıdaki şekliyle ka
rara bağlanmıştır. 

«Davacının memuriyet görev ve nüfusundan ya
rarlanarak, kendisine ait otel masraflarının Devlet 
Bütçesinden ödenmesini sağladığı kanaatine vanla-
madığından, davanın kabulü ile Danıştay İkinci Dai
resinin 28 . 6 . 1968 tarih ve K. 968/1647 sayıh ka
rarının bozulmasına ve dosyanın mahalline iadesine 
23 . 5 . 1969 tarihinde karar vermiştir. 

Bu suretle, sonuç olarak, Emin Hekimgil, öner
genin 2 nci maddesinden söz konusu edilen iddiala
rının tümünden, Danıştay kararlanyle aklanmış bu
lunmaktadır. 

B) Önerge sahibinin, adı geçen hakkında «ken
disine malî sorumluluk ve yöneticilik verilmemesi 
makama önerilmiş» şeklindeki beyanına gelince, du
rum şudur : 

Emin Hekimgil'in tashihi karar talebi üzerine 
Danıştayda davası devam ederken bakanlık yetkili 
makamlarınca hakkında bir ara karan verilmiştir. 
Bu kararda «Danıştayca hakkında men'i muhakeme 
Karan verilmedikçe, ita amirliği, para v. s. işler hu
kukî ve idarî sakınca taşıyacağı belirtilmiştir. 

Şarta bağlı olarak verilen bu ara karann geçer
lilik süresi ise «Men'i Muhakeme Karan» verilmesi
ne dek geçecek süredir. Damştayın yukanda sunulan 
kararlanyle nihai dava Emin Hekimgil'in lehine te
celli ettiğinden söz konusu ara karannın geçerliliği 
kalmamış bulunmaktadır. 

Kaldı ki, Bakanlık Muhakkik Heyeti tarafından 
makama sunulan 10 . 6 . 1967 tarih ve 11 - 28/35 sa
yılı yazıda, «tahkikatın birinci safhasının tamamlan
dığı ve tedbir karannın kaldırılması» bildirildiğinden 
Emin Hekimgil Sayın Bakan tarafından 10 . 6 . 1967 
tarih ve 3545 sayılı onayla göreve iade edilmiştir. 

3. — Emin Hekimgil kendisine atfedilen suçlar
dan af yasası gereğince değil, Danıştay Dava Daire
leri Kumlu kararı ile aklanmıştır. 

Binaenaleyh, Emin Hekimgil için af yasası ile 
ikinci kez yasalann pençesinden yine kurtulabilmiş
tir iddiasını kabul etmek mümkün değildir. 

4. — Bakanlığımda yapılan her tayinde her nakil
de kanun hükümleri titizlikle dikkate alınmış, aynı 
zamanda hizmet icaplan ve kamu yaran ön planda 
tutulmuştur. 

Kıbrıs olaylan ve silâh ambargosu sebebiyle ba
sın müşavirliğimizin Amerika'da yoğun bir çalışma 
göstermesi gerekirken Ahmet Ersoy'un gerek mer
keze haber ulaştırmak gerekse Türkiye hakkındaki 
bilgileri Amerikan kamuoyuna gerektiği şekilde yan
sıtamadığı kanaatine vanlmış bu nedenle Ahmet Er-
soy merkezde Tanıtma Genel Müdürlüğü Müşavirli
ğine atanmış, yerine, 

1. — Amerika Birleşik Devletlerinde yıllarca tale
be müfettişliği yapmış, 

2. — Millî Eğitim Bakanlığında Dış Münasebet
ler Genel Müdürlüğünde bulunmuş, 
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3. — Fuli - Bright - AÎD bursları barış gönüllü
leriyle ilgili faaliyetleri doîayıssyle Amerika Birleşik 
Devletleriyle münasebetini sürdürmüş, 

4. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığında, 
a) Müsteşar Yardımcılığı, 
b) Bakanlık Müşavirliği, 
c) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı gö

revini ifa etmiş, 
5. — Birleşmiş Milletler İhtisas Komisyonlarında, 
6. — Avrupa Konseyinde, 
7. — UNESCO ve diğer yuzt dışı konferansların

da Bakanlığımı yetki ile temsil etmiş, 
8. — Public - Relation konusunda eser vermiş, 
9. — Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim görevi 

yapmış olan Emin Hekimgü Basın Müşaviri olarak 
Washington'a tayin edilmiştir. 

5. — Bakanlığım 1976 malî yılı Bütçesinin Bütçe 
Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında C. H. P. 
Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan, Zeyyat Gören 
hakkında bazı iddialar ileri sürmüştür. 

Bunun üzerine, 2 . 2 . 1976 tarihinde tarafımdan 
Teftiş Kurulu Başkanlığına Sayın Alpaslan'ın iddiala
rının açıkkğa kavuşturulmas! amacıyle etraflı bir tah
kikat yaptsnlmasî emredilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan soruştur
ma raporunda; Zeyyat Gören'in, emlâk ticareti yap
tığına dair herhangi bir delil bulunmadığı, ancak, 
1971 - 1975 yıllarında üç ayrı ev satın aldığı, evleri 
eşi Saynur Gören ile müştereken satın aldığı ve 16 
yıldan beri Amerika'da bulunan kardeşinin kendileri
ne yardsmcı olduğuna, ev bedellerinin büyük bir kıs
mını çeşitli bankalardan ipotek karşılığında kredi al
mak suretiyle karşıladığım belirtmiştir. 

Ahmet Ersoy'un Washington'daki görevinden 
alınması ile Zeyyat Gören'in durumu arasında hiç bir 
ilişki bulunmamaktadır. Sayın İbrahim Öztürk'ün 
başka bir önergesi dolayısıyîe Zeyyat Gören'le ilgili 
olarak kendisine etraflıca bilgi verilmiş ve Zeyyat 
Gören'in durumu 1973 yılından sonra bütün safaha-
tıyle izah edilmiştir. 

6. — Bakanlığına Sivil Savunma Uzmanı kadro
sunda görevli Teoman Süerdem, Personel Müdürü
nün emekliye ayrılması üzerine işlerin aksamasını 
önlemek maksadıyle, kendisinin evvelce bu birimde 
çalışmış ehliyetli bir kişi olması nedeniyle, 108 sayılı 
Kanundan sonra çıkarılmış bulunan 657 sayılı Kanu
nun 88/A maddesi delaletiyle 265 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesi uyarınca Personel Müdür Yardımcısı 
olarak vekâleten görevlendirilmiştir. 
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7. — Bakanlığım bütçesinden yapılan her türlü 
ödeme mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Bir 
harcama kaleminde ödenek bulunmadığı hallerde 
hangi kanunî yollara başvurulacağı ise yine kanunla
rımızda belirlidir. Ahmet Ersoy'un yurda dönüşü ile 
ilgili yolluk giderleri mevzuata uygun olarak tahak
kuk ettirilmiştir. 

8. — Ahmet Ersoy'a 1975 yılı boyunca tezkiye 
verilmediği iddiası varit değildir. 

1975 yılının ilk 6 aykk dönemi için, halen Dış
işleri Bakankğı Batı Dairesi Reisi olan Aydın Ye-
ğen'in Birinci Tezkiye Amiri olarak, 17 . 3 . 1975 
tarihi itibariyle 10 . 11 . 1975 tarihinde imzaladığı 
tezkiye mevcuttur. 

İkinci tezkiye amiri olarak İlhan Evliyaoğlu ile 
Murat Özgeç'in «Adı geçenle 6 ay birlikte çalışma
dıkları» gerekçesiyle tezkiye vermemeleri dolayısıy
îe, ne gibi bir işlem yapılacağı Bakanlık Hukuk Mü
şavirliğine sorulmuş olup ve Hukuk Müşavirliğinin 
makama sundukları mütalaalarına göre: 21 . 7 . 1951 
tarih ve 134Î7 sayılı «T. C. Emekli Sandığı ile ilgili 
memur ve hizmetlilerin sicilleri üzerine emekliye şevk
leri» hakkındaki Tüzüğün 7 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası hükümlerine «Eğer bir memurun İkinci Tez
kiye amiri de yoksa veya orada değilse varakalar 
birinci ve ikinci tezkiye amirlerinin halef veya ve
killeri tarafından iki aylık bir müddetin sonunda 
derhal düzenlenir» göre Müsteşar Yardımcısının dol
durmasının gerektiği sonucuna varılmıştır. 

1975 yılının ikinci 6 aylık dönemi için, Washing
ton Basın Müşavirliğinin 10 . 11 . 1975 tarihindeki 
tezkiyesi Washington Büyükelçisi Melih Esenbel ta
rafından 10 . 11 . 1975 tarihinde tanzim edilerek 
20 . 11 . 1975 tarihinde Bakanlık Personel Müdürlü
ğüne intikal etmiştir. 

9. — İkinci soruya takdim edilen cevapta Emin 
Hekimgll'in yargı mercilerince mahkûm edilmediği, 
Ahmet Ersoy'un merkeze tayini ise yine dördüncü 
soruya verilen cevapta açıklanmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'm, Federal Almanya'nın açacağı krediye dair so
ru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 
yazılı cevabı. (7/542) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını saygılarım
la rica ederim. 29 . 3 . 1976 

C. Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

112 — 



C. Senatosu B : 6 16 . 11 . 1976 O : 1 

Türkiye'ye yardım Koıısorsiyonu çerçevesinde 
1975 yılı içinde F . Almanya Hükümetinin açacağı 
kredi ile ilgili olarak 12 . 1 . 1976 tarihinde Bakan
lar Kurulunca onaylanan maiî yardıma ilişkin andlaş-
ma ve eklerine göre 120 milyon (DM) Doyçe Mark 
tutarındaki kredinin 30 milyon D. M. kısımlık tutarı 
Sivil İmalât Sanayindeki özel teşebbüslerin küçük ve 
orta çaptaki yatınm projelerini finanse etmek üzere 
Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasına verilecektir. Sı
nai Kalkınma Bankasına sağlanan bu kredi 10 yıl 
hiç ödemesiz bir devreye sahip olacaktır. 30 yıl va
deli olacaktır ve yüzde iki faizle olacaktır. 

Yoksul ve çaresiz Türk köylüsünün tarım alanın
da kaderiyle başbaşa bırakıldığı, bölgeler arasında 
farklılığın gittikçe artığı, fakirin daha çok fakirîeşti-
ği bu toplumda büyük kazançlar sağlayan özel teşeb
büse, böylesine elverişli şartların sağlanması tarımda 
çalışanlara kısa vadeli, ağır faizli, güç şartlı yetersiz 
kredi verilmesi, sosyal adalet ilkesi ile bağdaşabilir 
mi? Böylesine bir zihniyet ve davranışla gelir dağılı
mında adalet sağlanabilir mi? Geri kalmışlıktan kur
tulmada umut kalır mı? Bu davranışa Karma Ekono
mi denebilir mi? Tüm ulus meşakkatları yüklemişken 
özel teşebbüsün bu kesimine «tatlı» kâr sağlamak ik
tidar görevini kötüye kullanmak olmaz mı? Andlaş-
tnanm 7 nci maddesine göre kredilerle temin edile
cek malların (Berlin Lond) sanayi ürünlerine öncelik 
tanınması yolsuzluk değil midir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

ÖKA : 310000/3598 
11 . 11 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgisine binaen Başbakanlıktan Bakanlığıma inti

kal ettirilen 31 . 3 , 1976 tarih 7/542-3677-8620 sa
yılı yazınız eki Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın kredi konusuyla ilgili yazılı soru önerge
sini tetkik ettirdim. 

Hükümetimiz, kalkınmamıza mümkün olan hızın 
verilmesi, sosyal adaletin sağlanması için programı
mızda bulunan hususların gerçekleştirilmesine azami 
titizliği göstermektedir. 

1975 yılında Tarım sektörüne 30 875 070 000 TL. 
lık kredi verilmesi öngörülmüş, bu miktar 2 milyon 
fazlasıyle 30 877 070 000 TL. olarak gerçekleştiril
miştir. 

1976 yılı programında derpiş edilen tarım kredi
si ise 49 165 500 000 TL. dır. Bu miktar da müm
kün olan en elverişli şartlarla çiftçimizin hizmetine 
rerilecektir. 

Çiftçimize diğer bir kolaylık olmak üzere çiftçi 
borçlarının ertelenmesini sağlayacak ü^ tanım tekli
fi Yüce Meclis de bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, tarım sektörü ile ilgili olarak Av
rupa Yatırım Bankasından Gediz II Projesi için 12 
milyon dolar, Berdan Projesi için 13 milyon dolar 
sağlamıştır. 

Ayrıca, 1971 -. 1976 yıllarında Dünya Bankasın
dan, tarımı geliştirmek ve çiftçilerimize kredi sağlan
mak üzere Entansif Süt Üretimi Proje kredisi için 
4,5 milyon dolar, Yaş Meyve ve Sebze İhracı Proje
si kredisi olarak 25 milyon dolar, İkinci Hayvancılı
ğı Geliştirme Projesi kredisi için 16 milyon dolar, 
Çorum - Çankırı Kırsal Gelişme Projesi kredisi için 
75 milyon dolar, Tarım Kredisi ve Tarımsal Sanayi 
Projesi için 63 milyon dolar, Üçüncü Hayvancılık 
Projesi için 21,5 milyon dolar olmak üzere ceman 
205 milyon dolarlık kredi sağlanmış ve çiftçilerimize 
amade kılınmıştır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Malîye Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren'in, Amasya adlı coğrafya kitabına dair soru 
önergesi ve Kültür Bakanı Rıfkı Danısman'ın yazılı 
cevabı. (7/612) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanlığınca yazdı ola

rak cevaplandırılmasını istiyorum. Saygılarımla arz 
ederim. 

1. 1971 yılında Nuri E Î kanlı tarafından yazılıp 
Amasya Vaiisine emsali gibi bastırılması ricasiyie biz
zat yazar tarafından sunulan, (Jeolojik Ekonomik -
Kültürel - Arkeolojik - Historik - Politik, yönleriyle 
Amasya) adlı Coğrafya kitabı hakkında ne gibi ;şlem 
yapılmıştır : 

a) Eser, vilâyet makamınca bilimsel açıdan ince
lettirilmiş midir, incelettirilmiş ise sonuç nedir? 

b) Eserin vilâyet makamınca bastırılması düşünü
lüyor mu? 

c) Eser bilimsel açıdan bir değer taşıyor \e fa
kat bastırılması imkânı bulunamıyorsa, Bakanlığını
zın müellifi tavsiyesi ne olacaktır? 

Macit Zeren 
Amasya Senatörü 

C. Senatosu Başkanvekili 
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T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Özel 
1949 

15 . 11 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunüar Müdürlüğü 27 . 10 1976 gün ve 

10104-5000-7/612 sayılı yazınız. 

tlgi yazınız ile Küftür Bakanlığı tarafından vazıh 
olarak cevaplandırılması istenilen, Nuri Erkanlı'nın 

«Jeolojik - Ekonomik - Kültürel - Arkeolojik - His
terik - Politik yönleriyle Amasya» Adlı eser, «Kültür 
Bakanlığı Yayınlan» arasında yayınlanmamıştır. 

Ancak, söz konusu eser için MİM Eğitim Bakan
lığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından bi'gi 
alınması ihtimal dahilindedir. 

BiEgiüerinize saygı ile arz ederim. 

Rıfkı Danışman 
KüUür Bakam 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

16 . 11 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mandan Üyesi Meh
met Ali Arııkan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletime Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Venüs ta
rihli: 18.7.1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Alii Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çeik Sana
yine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihli : 18.7.1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmenln, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Ve
riliş tarihli : 18.5.1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bü-
ge'nin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danımda yapıdan ımtMnge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veridliş tarihli : 30.6.1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkamınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, MiMiyetoi Cinle olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakamından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1.11.1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzai'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredifen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Verilip tarihi : 3.11.1975) 

7. — Oumhuıriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31.3.1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
îer'in, Leningrad'la yapılan 19 ncu Avırupa serbest 

güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21.4.1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen aikaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi: 27.4.1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine daıir, Müllî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13.5.1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) (VeriDiş tarihi: 15.6.1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5.7.1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, MiMî Eği
tim Baklanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme gi
riş tarihli : 2.11.1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretüm için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından »özlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9.11.1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
L — Oımhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker%ı, Kızıiıay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
fe ilgiili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

(Devamı arkada) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultaınıha-
mam'da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Bagajı hakkında Senato Araştır-
nıası isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salüh Tanyeri'nin, bele di: yelerin maılî durumları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi, (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adama Üyesi Hayrd 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıi'brahimıoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulun
duğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/57) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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