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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Urfa Üyesi i. Etem Karakapıcı'nın, Ünye'de 
vazifeli üç İngiliz uzmanının kaçırılması olayı
na dair gündem dışı demecine Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı cevap verdi. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Millî Savun
ma ve Bayındırlık komisyonlarından çekildiği
ne dair önergesi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş 
bulunan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
komisyonlarının görev süresinin 27 . 5 . 1972 
tarihine kadar uzatılmasına dair tezkeresi ka
bul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe ve Plan 
Komisyonunda açık bulunan birer bağımsız üye 
seçimi, henüz adaylar gösterilmemiş bulundu
ğundan, ertelendi. 

6/527, 6/566, 6/577, 6/58Î, 6/1, 6/2, 6/5, 6/7 
ve 6/8 numaralı sözlü sorular soru sahibi ve il
gili bakanların; 

6/570, 6/567, 6/575 ve 6/581 numaralı sözlü 
sorular, ilgili bakanların Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeni ile gelecek birleşime ve 

6/578, 6/579, 6/4 ve 6/6 numaralı sözlü so
rular da soru sahiplerinin Genel Kurulda hazır 

bulunmamaları nedeni ile, bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakıldı. 

6/564, 6/569 ve 6/576 numaralı sözlü sorular 
soru sahipleri tarafından geri alındı. 

6/568, 6/571, 6/572 numaralı sözlü sorular 
da yazılı soruya çevrildi. 

10/42, 10/43 numaralı araştırma önergeleri 
önerge sahibinin, 

10/45 numaralı araştırma önergesi de ilgili 
bakanlann, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Be şbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu da ilgili komisyon yetkililerinin G-e-
nel Kurulda hazır bulunmamaları nedeni ile er
telendi. 

30 . 3 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,30'da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürk 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Taşçın 
1. — Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve aynı ka

nuna bir ek madde ile bir geçici madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/607; C. 
Senatosu 1/67) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet lO'ar gün) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili inkerder Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

• ' • 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, Tevfİk Fikret Lisesi 

hakkında Senato araştırması yapan Komisyon 

1. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, Ünye'de 
görevli bulunan üç İngiliz teknisyeninin kaçırıl
ması konusundaki gündem chsı konuşması ve 
Devlet Bakanı Doğan Kitaplının cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyenler var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üç İngiliz teknisyeninin kaçırılması hakkın

da ilgilileri uyarmak üzere gündem dışı konuş
mak istediğimi saygı ile arz ederim. 

Malatya Üyesi 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Sayın özer, önergeyi daha ön
ce vermiştiniz, konuşmakta yine israr ediyor 
musunuz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Türk Devletine yardım için, Devletin güven-

iğine ve haysiyetine emanet edilen üç ingiliz 
teknisyeni kaçırılmıştır. Bunları kaçıranlar ve 
kaçırtanlar yalnız adam kaçırmamış; Devleti
mizin haysiyet ve itibarını da kaçırmışlardır. 
Acaba bunlar yakalandıktan sonra da mahke
menin bunlar hakkındaki kararlarına karşı 
yasama organı baltalamada bulunacak mıdır? 

Dünya efkârına hâkim olan kanaat şudur; 
millet vicdanının ve onun adına hüküm veren 
mahkemenin.. 

üyeleri de dahil edildiği takdirde nisap tamam 
oluyor. 

Ekseriyetimiz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Na 
biçim konuşma sayın Başkan? Baltalama tabiri 
kullanılır mı? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyelim efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Elbirli
ği ile yıkmaya mı çalışıyoruz burasını? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim 
efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Mahkûm etti
ği suçlular yasama organı içinde himaye ve teş
vik görmektedir. Anarşistlere «Vur», Devlete 
«Dur»; suçlulara «Kaç», millete «Yakala» fer
manı ile bu Devlet yönetilemez ve kurtarılamaz. 
Bugün için Türk Milleti Devletin bütünlüğü, 
haysiyeti ve huzuru için Parlamentomuzu kına
maya, suçlamaya ve adil bir diktatör ihtiyacına 
dahj baş vurmaktadır ve bunu hissetmektedir. 
Eğer Parlamento içinde Devletin hayat ve 
haysiyeti kundaklanmaya devam edilecekse, ge
liniz bu ihtiyacı biz de kabul edelim. Zahirde 
parlamanter demokratik Cumhuriyet düzeni, 
hakikatte «sol kanat» diktası anayasal bir hak 
olarak devam edilecekse milletimiz bunu red
detmektedir. Geliniz biz de reddedelim. Gizli 
kapaklı ve demokrasi perdesi arkasında bütün 
Anayasa organlarına hâkim partizan bir dikta 
devam edecekse, geliniz açık seçik millî bir 
diktayı tercih edelim. Yüzyıllardan beri kan dö
kerek elde ettiğimiz demokrasi dejenere edile-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 



C. Senatosu B : 45 30 3 , 1972 O : 1 

rek Devletimizi yok edilecekse, geliniz önce 
Devlet sonra rejim yolunda birleşelim. 

Sayın senatörler, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
birinci vazifesi İç ve dış düşmanlara karşı Dev
letin bütünlüğünü; ikinci vazifesi de, demok
ratik Cumhuriyet düzenini korumak ve savun
maktır. Birinci vazife yapılmadan ikincisi yapı
lamaz. iç düşmanlar yok edilmeden dış düşman
lara karşı korunulamaz. Dikkatlerinize arz edi
yorum anayasal bir yönetim olan sıkıyönetim 
ve onun mahkeme kararları baltalanmaktadır. 
Sıkıyönetim bizde milletimiz için bir huzur yö
netimi olarak şerefle vazife yapmaktadır. Bu 
yönetimden huzur duymayanlar sadece suçlula
rın telâşı içinde bulunanlardır. Sıkıyönetim suç
lular zinciri üzerinde yürüdüğü için, bu zinci
rin halkalarında titremeler başlamıştır. Bunun 
için sıkıyönetim mahkemesinin âdil kararları 
baltalanmakta ve böylece o, tereddüt ve zaaf 
içine sürüklenmeye zorlanılmaktadır. 

Sayın senatörler, eğer bunda muvaffak olur
larsa, bundan sonra çıkacak anarşi yangınla
rını söndürecek başka bir İtfaiye bulmak artık 
mümkün olamayacaktır; fakat bu niyetleri, hiç 
bir zaman Türk Ordusunu yenemeyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün memleketimiz
de kahraman Türk Ordusu ile Halk Kurtuluş 
Ordusu adı altında bir Lenin ordusu çarpışma 
halindedir Halk Kurtuluş Ordusunun karşısın
da kahraman Türk Ordusuna kimse geri çekil
me emri veremeyecektir. Halk Kurtuluş Ordusu 
elbette bir emir komuta örgütüne bağlıdır. 
Kimlerdir bu ordunun komutanları ve kimdir 
bu ordunun başkomutanı? Bunları bulmak ge
rek. inanalım ve güvenelim ki Mustafa Kemâl 
Ordusu bu Lenin ordusunu mutlaka tepeleye-
cektir. Onun zaferi bütün engelleri aşacak ve 
hedefe kavuşacaktır. Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin mahkeme kararları Atatürk'ün kararıdır, 
milletin karandır, tarihin kararıdır; durduru
lamaz ve üzerinde pazarlık yapılamaz. Bugün 
Devlet bütünlüğünde depremler başlamıştır. 
Karşımıza bir de «Şafak» örgütü dikilmiştir. 
Şafak gündüzün sonu gecenin başlangıcıdır. Ge
cenin sonu ve gündüzün başlangıcı olan Ata
türk'ün «Fecir Örgütü», «Tan örgütü» vardır, 
o topyekûn Türk milletidir. Türk milleti Türk 
Devletini gündüzü olmayan karanlıkların içine 
gömmeyecektir. Çünkü ışık daima karanlığı bo
ğacaktır. Bırakınız sıkıyönetim mahkemeleri 

Atatürk Atatürk'ün mahkemesi gibi âdil ve 
güçlü olarak kararlarını versin. Biz bu kararla
ra inanalım ve güvenelim. 

Sayın senatörler, şunu kesinlikle ifade ede
rek sözlerimi bitireceğim. Bugün yurdumuzda 
Anayasa ve anayasal organlar anarşi diktasının 
tehdit ve baskısı altındadır. Sadece, bu tehdit 
ve baskının altına girmeyen Devletin aktif gü
cü olan Silâhlı Kuvvetlerimizdir. Onun mahke
me kararları yasama organının, yasama organı 
Anayasa Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesi de 
anarşistlerin baskısı altındadır. Anayasal bir 
anarşi ve onu yöneten anayasal bir dikta vardır. 
(CHP sıralarından gürültüler) Bu dikta, her 
organı anarşistlere karşı hesap verme... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa Mah
kemesine tecavüz ediyor. 

BAŞKAN — Bir dakika.. (Gürültüler) 
Muhterem arkadaşlarım... Muhterem arka

daşlarım, heyecanlanmanıza lüzum yok. Bir da
kika müsaade eder misiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa Mah
kemesi baskı altında değildir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Saçmalıyor, ne kadar saçma varsa, buraya 
getirir.,. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — «Saçma» 1ar 
ciğerinize değiyor da tesirini gösteriyor. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın özer, müsaade edin.. 
Muhterem arkadaşlarım.. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ter
biyesiz adam... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Senin baban 
terbiyesiz; 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ada
let Partisine kur yapma. Utansan Adalet Par
tisinden istifa edip tekrar Adalet Partisine 
girmezdin. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
istirham edeceğim. Karşılıklı atışma ile mesele 
halledilemez. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu dikta, 
bu sol dikta, anarşistlere karşı hesap ver
mek kuşkusuna bütün Anayasa organlarını... 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın özer sö
zünüzü keseceğim... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — ... Sürükle
mektedir. 
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BAŞKAN — Sayın özer, müsaadenizle. 
Bitti mi efendim konuşmanız? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bitiyor efen
dim, bitiyor. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Anayasa Mah
kemesine tecavüz ediyor. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, ben dik
kat ettim. Müsaade edin, daha hatip kür
südeki inmiş değil. Sizin hassasiyetle üzerin
de" durduğunuz meseleyi ben kendisine düzelt
tireceğim. 

Buyurunuz efendim. 
RIZA ISITAN (iSamasun) — Terbiyesizlik 

meselesi ne olacak? 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Mü

dahale etmeyiniz lütfen efendim. 
RIZA ISITAN (iSamsun) — Biz bunu ka

bul etmiyoruz. Kendisine iade ediyoruz. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

Müdahale etmeyiniz beyefendi, 
ıSIRRI AT ALAY (Kars) — Anayasa Mah

kemesine bühtan ediyor bu bey. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü

saade edijn şahsî fikridir arkadaşın.. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Dokunanlar 
cevap veriyor. Sözler eğer hedefini bulursa... 
Ben burada kimseyi hedef almıyorum. Demek 
ki, hedef kendisini sözlerime karşı getiriyor. 

BAŞKAN — Sayın özer.. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Anayasa 

Mahkemesine söz söyleyemezsiniz. 
BAŞKAN — Sayın özer.. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sen de 

müdafaa edemezsin. 
BAŞKAN — Evet, devam buyurun efen

dim. 
Muhterem arkadaşlarım, lütfen.., 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sıkıyönetim 

Mahkemesinin kararları.. (A. P. ve C. H. P. 
sıralarından karşılıklı gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen.. 
NURETTİN AK YURT (Malatya) — Tabiî 

işinize gelmez. 
BAŞKAN — Sayın Ertürk, lütfen efendim. 

(Gürültüler.) 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Gelmezse 

gelmez. (Gürültüler.) 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Anayasa Mah

kemesine tecavüz ediyor. 

BAŞKAN — Saym Atalay, Sayın Atalay 
müsaade edibiz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesine de bütün yükü yükleyemezsiniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa Mah
kemesine tecavüz edemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın özer kar
şılıklı konuşmayın efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Kendiniz ka
çıp oraya yükleyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın özer, sözünüzü kesece
ğim. ikinci defadır ihtar ediyorum. 

tSIRRI ATALAY (Kars) — Küfür de ser
best; yalnız Anayasa Mahkemesine tecavüz 
edemez. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Devam buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sıkıyöne

timin kararları bu emirlere uyularak askıda 
kalmış, işte bu arada kararın infazını dur
durmak umudu içinde ve takas yapılmak 
üzere 3 ingiliz kaçırılmıştır. Böylece daha bir
çok adam kaçırmalara yol açılarak, Devletle 
pazarlık yapma yolu seçilmiştir. Böyle bir pa
zarlığı ne biz, ne de ingiliz milleti kabul et
meyecektir. Ya ölüm cezalarını kaldıralım; 
ya da anarşist olmayı hafifletici sebebolarak 
kabul etmeyelim, onlara taviz vermeyelim. 
İdam cezaları kaldırılmayacaksa, mevcut ka
nunlara göre ölüm cezalarınızı infazında ya
sama organının tasarrufuna müdahale edile
cek bir mercii de ortadan kaldıralım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Kafası işle
mez, aklı ermez. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Mahkeme or
ganının kararı, yasama organının atıfet ka
rarı, A,nayasa Mahkemesinin takdirine ha
vale edilmekle bu Mahkeme çok zor duruma 
sokulmuştur. Zoru kullanmada hünerli olanlar 
bu Mahkemeye hâkim olabilir. Şimdi Anayasa 
Mahkemesi bu kuşku ve baskının etkisi altın
dadır. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Böyle konuşulabilir mi Saym Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın özer mü-
sade eder misiniz? 

Muhterem arkadaşlarım bir dakika. 
Sayıjn özer, sizin söz isteminiz gayet açık. 

3 ingiliz teknisyeninin kaçırılmaları hakkında 
ilgilileri uyarmak için konuşma istiyorsunuz; 
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burada Anayasa Mahkemesini tenkide kalkı
yorsunuz. Olmuyor, isteğinizle konuşmanız 
birbirini tutmuyor. Lütfen sözünüzü kesece
ğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sözümü biti
riyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözünüzü bitiriyorsunuz: ama 
sözünüz yazınıza uygun olsun. 

Devam buyurun. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, eğer samimî olarak Devleti ve 
rejimi korumak istiyorsak birleşmek lâzımdır. 
Demokrasi perdesi arkasında anarşistlere kır
mızı ışık tutanlar bugün onun telâşı içinde 
kıvranmakta ve görüyorsunuz ki, çırpınmak
tadırlar. Milletimiz bize şunu diyor : Ya bu 
deveyi güdeceğiz ya buradan gideceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kırlı, buyurunuz, yeri

nizden söyleyiniz. 

MÜMİN KIRLI (izmir) — Sayın Başka
nım, üç ingilizden bahsederken «bu mesele 
bir pazarlık haline getirilmiştir. Bu pazarlığa 
ne Türk Milleti ne ingiliz Milleti razı olma
yacaktır» şeklinde konuştular, 

Şimdi, bu kürsü Türk Milletinin kürsüsü. 
ingiliz Milletinin razı olup olmayacağı konu
sunda bir söz buradan sarf edilmiştir. Lütfen 
tavzih etsinler. 

(Gürültüler, karşılıklı konuşmalar.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaa
denizle. Böyle karşılıklı konuşursak işin için
den çıkamayız. Lütfen bir dakika muhterem 
arkadaşlarım, çok istirham ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Herkes ken
disine, vicdanına göre teşriî vazifesini yapar. 
Ben ne Sayın özer'in arzusuna uygun hareket 
ederim, ne de o benim hareket tarzıma uygun 
hareket eder ve binaenaleyh, bir hak kullanı
lır, bir dava Anayasa Mahkmesine giderse 
bunu bir kötü niyet olarak tavzihe kimsenin 
hakkı yoktur. Sonra, Anayasa Mahkemesinde 
bir dava görülürken bu mesele hakkında kür
süde konuşmak Anayasanın 132 nci maddesine 
muhaliftir. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Savcıları 
suçluyorsunuz. Bu kadar Anayasa okuyorsu
nuz söylesin bunu. 

BAŞKAN — Sayın Ertürk, lütfen. 
ıSayın Türkmen, devam buyurunuz. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bilhassa 

«Anayasa Mahkemesi baskı altındadır» dedi
ler. Hiçbir mahkeme, bidayet mahkemesinden 
itibaren hiçbir mahkemeye baskıya boyun eğ
mez. Hele Anayasa Mahkemesi bu rejimin te
minatıdır. Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Evet. 
(Gürültüler, karşılıklı konuşmalar.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, çok rica 

edeceğim. 
Teşekkür ederim Sayın Türkmen. 
Efendim, karşılıklı böyle atışma ile konuyu 

halledemeyiz. 
Sayın özer, iki meselede gayet kati olarak 

cevabınızı bekliyorum : 
Bir; Sayın Kırlı'nm ifade ettiği manada 

bir cümle kullanıp kullanmadığınızı. 

Bir de; Anayasa Mahkemesinin anarşistle
rin baskısı altında bulunup bulnmadığı me
selesini gayet kısa olarak ifade ediniz efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Birincisine ce
vap veriyorum. 

İngiliz Başbakanı bunu beyanı ile bütün 
dünya efkârına duyurmuştur. 

İkincisi ise; hangisini emrediyorsanız onu 
cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Efendim; «Anarşistler bir 
yüksek mahkeme üzerinde, Anayasa Mah
kemesi üzerinde baskı yapmışlardır» şeklinde
ki cümlenizi tavzih ediniz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başka
nım, yargı organlarından kemaliyle geçtikten 
sonra Parlamentonun atıfet duygusuna geti
rilen bir karar hakkında, diğer idamlara karşı 
bir itirazda bulunmazken bu çok kritik şeyi 
Anayasa Mahkemesine havale etmişlerdir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Onu biz biliriz. 

BAŞKAN — Sayın özer, sizden istirham 
ediyorum; siz devamlı olarak gündem dışı ko
nuşan arkadaşımızsınız, çok konuşan ve ko
nuşmayı iyi bilen arkadamışsmız; istirham edi
yorum, herhangi bir şekilde anarşistlerin yük
sek mahkeme üzerinde bir baskısı olabilr 
mi? Bunu kasdedip etmediğinizi ifade ediniz. 
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HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hakikatte ol
maması lâzım; fakat bunu isteyenler de pek 
çok Sayın Başkanım. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Olabilir, peki. 
Efendim, mesele tavzih edilmiştir, «Böyle 

isteyenler olabilir» şeklinde beyan etmişlerdir. 
Devlet Bakanı Sayın Doğan Kitaplı, buyu

rumuz. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce 
Senatonun çok değerli üyeleri; 

Geçen Birleşimde gündem dışı bir soru 
üzerinde huzurunuzda kanunlara karşı gelen
lerin sonunun hüsran olacağını Hükümet 
adına beyan etmiştim. Bugün buraya gün
dem dışı konuşmanın bu kısmı için kısa ma
ruzatta bulunmak için geldim. 

O gün de söylediğim gibi güvenlik kuvvet
lerimiz Anayasa düzenimizi ve Devletimizi 
yikmaya çalışan anarşistlerin bu hareketin 
den sonra da takiplerini devam ettirmiş ve 
şimdi arz edeceğim gibi yakalanmalarına çok 
kısa bir devre kalmıştır. 

Malumunuz olduğu üzere, 26 Mart 1972 
günü 19,30 sıralarında Ünye ilçesindeki Ra
dar Üssünde görevli üç sivil ingiliz teknis
yeni kaldıkları apartmandan şehir eşkiyaları 
tarafından kaçırılmış idi. Bölgede alman sıkı 
güvenlik tedbirleri ile 30 Mart 1972 günü sa
bahı saklandıkları Tokat ilinin Niksar ilçesine 
bağlı ve 20 kilometre mesafedeki Kızılders 
Köyünde, bu köyün muhtarının evinde kaçı
rılan İngiliz teknisyenleri ile birlikte jandar
ma komando birlikleri ve mahallî jandarma 
kuvvetlerince sarılmış bulunmaktadır. Köyde 
ve sığınılan ev etrafında yeterli tertibat alın
mış ve İçişleri Bakanı da halen olay yerin
de bulunmaktadır, ingiliz teknisyenlerin sağ 
ve salim olarak kurtarılabilmeleri için her 
türlü çaba ve tedbir güvenlik kurullarınca 
sarf e dilmektedir. 

Bu arada, Ünye'de evinde barındıkları 
ve plânı hazırladıkları Avukat Şener Sadi 
mahalline helikopterle sevkedilmek üzere ha
zırlığa başlanmıştır; zira mevzuzuu bahis şahıs, 
«beni oraya götürdüğünüz takdirde İngiliz 
teknisyenleri sağsalim kurtarma ihtimalim 
vardır» beyanında bulunmuştur. Bu beyanı da 
muallâkta bırakmamak için kendisi bu saat
lerde sarılmış ola,n bu köye gönderilecektir. 

Devletin pazarlık yapması, bütün beyan
larımızla, gerek Sayın Başbakanın, gerek Sa
yın içişleri Bakanının ve gerek bendenizin bu
rada ve Millet Meclisindeki beyanlarımızla 
bahis konusu değildir. Böyle bir şeyin düşü
nülmesi bile zaittir. Saygılar sunarım. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ba
kan. 

2. — Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve görevlen hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla 
değişik (i ncı maddesinin (D) fıkrasının ve bu 
Kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nei maddelerinin 
değiştirilmesi veya aynı kanuna bir ek madde 
ile bir gerici madde eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş bulunduğu ko
misyonlardan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(1/67, 4/15) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi

lip, Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiş bu
lunan Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı 
Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrası
nın ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bir 
ek madde ile bir geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısının müstaceliyeti sebe
biyle havale edilmiş bulunduğu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal işleri, Bütçe ve Plan 
komisyonlarından alınacak (5) er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, takriri dinlediniz 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
3. — Bilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe 

ve Plan Komisyonunda açık bıdunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Maalesef aday bulunmadığı 
için bu seçimleri yapamıyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde acılan ve kulla-
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nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Hükümet? Yok. Hükümet Ko
misyona ayrılan yerde mevkiini almamıştır, ge
çiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın bölgeler ar asında artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 

hususlarında Senato araştırması isteyen önerge
si (10/43) 

BAŞKAN — Hükümet? Yok. 
Sayın Atalay? Buradalar. Gelecek Birleşime. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Hükümet? Yok. 
Sayın özer? Buradalar. Onu da geçiyoruz. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) 

BAŞKAN — Komisyon? Buradalar. 

ilgili üye? Yok. Bunu da gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 

Böylece gündemde başka bir husus olmadı
ğından ; 

4 Nisan 1972 Salı günü saat 15,00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,31 

— 202 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

45 XCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Bütçe 
ve Plan Komisyonunda açık bulunan birer ba
ğımsız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖREME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma 
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malaitya Üyesi 
Hamdi özerin, Demdkratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 




