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I. — GEÇEN TUTANAK ÜZETÎ 

Kütahya Üyesi Osman Albayrak, zaptı sabık hak
kında ve Antalya Üyesi Reşat Oğuz, okulların ki
taplıklarından kitap toplanttırılmasına dair gündem 
dışı demeçte bulundular. 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, hayat pahalılığı 
ve alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı deme
cine Ticaret Bakanı Halil Başol cevap verdi. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonlarının görev bölümüne dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin, 1975 yılı kö
mür üretimi, dağıtımı, müracaat ve dağıtım tarihle
rine dair Senato Araştırması isteyen önergesi (10/30) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için yapı
lan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından: 

15 . 1 . 1976 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,35te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Kâtip 
Muş Üyesi 

İsmail İlhan 

Kâtip 
Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Ortaokul, Lise ve 
dengi okulların kitaplığında mevcut olup toplanması 
istenilen bazı kitaplara dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/484) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyesi ile 
bu belediyelere bağlı kuruluşlara 1974 - 1975 yılların
da alınan aylıklı, ücretli ve yevmiyeli personele dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/485) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Mümin 
Kırlı'nın, eski TRT Genel Müdürüne dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/486) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, öğrenci olaylarını önlemek için Hü
kümetçe alman tedbirlere dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/487) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'm, Midyat - Estel kesimindeki kara
yolu tretu varlarının yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/488) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : İsmail İlhan (Muş), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 25 nci Birleşimi açıyorum. 

n. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Üyesi Hayri Öner in, son bir hafta 
içerisinde gelişen olaylar ve Parlamentonun itibarının 
korunması hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde gündem dışı söz 
isteyip, kendisine bu birleşimde gündem dışı konuş
malarda ilk olarak söz verileceği Başkanlıkça beyan 
edilmiş bulunan Adanan Üyesi Sayın Hayri Öner'e 
son bir hafta içerisinde gelişen olaylarla ilgili olarak 
gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Öner. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın senatörler, 
Anayasal düzen kurumlarını birlikte getirir; top

lum anlaşmasının gereğidir bu. Anlaşma karşılıklı 
yükümlülükler anlaşmasıdır. Bunların uzun uzun tar
tışmasını yapacak, açıklamada bulunacak değilim. An
cak, bir noktaya değinmek için bu açıklamayı yapı
yorum. 

Kurumlar anlaşma ile geldikleri için saygındır. 
Yalnız, yönetenler ile yönetilenler yükümlülüklerini 
yerine getirdikleri ölçüde saygı çekerler. Bu da an
laşmanın doğal bir sonucudur. 

Kurumun saygınlığı bir elektrik akımı gibi yö
netenlere; yani, görev yapanlara geçmez. Onlar ku
rumun amacına uygun görev yaparak bunu sağlar
lar. Toplum anlaşmasının amacına giden yolda, 
bu anlaşmanın gereğini yapmak demek olan yüküm
lülüğün yerine getirilmesinde görevlinin tek silâhı 
otoritedir. Otorite, anlaşmaya vücut veren nedendir. 
İşte, Anayasal düzeni ayakta tutacak olan iki ana-
unsur bunlardır. 

Gerçek şudur : Yasal kurum olarak saygınlığı var
dır Parlamentomın. Bu, bizlere de bir elektrik akımı 

•ji-bi geçmez. Görevimizi tam yapıyorsak halk bize 
aygı duyacaktır, yoksa bunu göremeyiz biz. Gö-
evle otoritenin birleşmesi, bugünkü devlet düzeninin, 

bugünkü Anayasal düzenin temelini teşkil eder. 
Şimdi, içinizden kaç üye arkadaşımız, bu milletin 

'•ıizlere, bir parlamentere duyulması gereken tam say
ayı duyduğunu, gösterdiğini ileri sürebilir?.. Bunun 
'•aslıca nedenleri, yükümlülüğün yerine getirilmeme
li, buna paralel olarak otoritenin yerinde kuilanılma-
masmdan ileri geliyor. 

Akılcı, özgürlükçü ve devrimci Ulu Önder, <-,Ben, 
'ter şeyden önce milletimin öğretmeniyim, bununla 
'3vünürüm.» diyor. Öğretmenliği, kendisi için en bü
yük nitelik olarak kabul ediyor; ama bu Parlamento
nun i içerisinden çıkan bir Hükümetin Millî Eğitim 
Bakanı, ilkel bir insanın fidan doğradığı gibi öğret
ilen kıyımı yaptırıyor. Atatürk'ün bu kadar değer ver
diği öğretmen, bugün kesinlikle, hepinizin gözü önün
de can güvenliğinden yoksundur. 

Bakınız bir fakültenin dekanı telefonda ne söylü
yor : «Sayın parlamenter, sayın senatör, biz sabah
leyin göreve giderken çocuklarımızla vedalaşarak ay
rılıyoruz.» diyor. Bu parlamenter düzen içerisinde, bu 
özgürlükçü düzen içerisinde görev yapan bir fakülte
nin dekanının yakınışıdır bu. 

O Millî Eğ'tim Bakanının Sivas'a atadığı Millî 
Eğitim Müdürü, Gürün'de öğretmenler toplantısın
da : «Kıbrıs harekâtı, fikir ve kültür emperyalizmi 
olmalıydı; askerî emperyalizme dönüştü; bu ülkeye 12 
milyar liraya mal oldu.» diyebiliyor. Bunu basın 
günlerce yazdı, Sivas parlamenterleri- bunu günlerce 
kulislerde söylediler, buraya getirdiler. Parlamentoda 

—481 - . 
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hiçbir tepki görmedi; Atatürk'çü olması lâzım gelen 
bir Cumhuriyette, bir Anayasal düzende bir millî eği
tim müdürünün; o yörede öğretmenin kaderine etki 
yapacak bir millî eğitim müdürünün bu tutum ve dav
ranışı yerilmedi bile. 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürünün marifetlerini ar
kadaşlarım bu kürsüde günlerce dile getirdiler. Bu za
tın görevi, Atatürk'ün ilk olarak kurduğu bu ilim yu
vasını dağıtmak... Daha içeri girmekle, «Bu okulda 
benim 7 500 düşmanım vardır.» dedi. Çünkü, o oku
lun 7 500 öğrencisi vardır. 174 komandoyu silâhlan
dırdı, önce onları harekete geçirdi, özel tebaasıyle sa
yıyı 800'e ulaştırdı. Bu silâhlı zorbalar diğer öğrenci
lerin devamını engellediler. Öğrencilerin devamsızlık
tan sınıfta kalmalarının başına dert olacağını, velile
rin harekete geçeceğini anlayınca, şimdi her birine 
çıkardığı yazı da «Efendim, siz îzmir, istanbul Eği
tim Enstitüsüne devam edebilirsiniz.» diyor. Amaca 
bakın siz... Beyefendi bu öğrencilere yazı çıkaracak, 
böylece velileri durduracak, öğrencileri diğer okullara 
itmek suretiyle orayı dağıtacak... 

Değerli arkadaşlarım; 
Zaten, Parlamentonun başkanlarını seçememesi 

döneminde amaçlardan birisiydi bu. Akılları sıra An
kara'da üç yuvayı işgal edeceklerdi. Bunu daha hazi
ran ve temmuz aylarında açık açrk gerek toplantılar
da, gerek özel toplantılarda, gerek söylevlerinde dile 
getirdiler. Nereleriydi onlar : 

Birinci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi; 
İkincisi, Gazi Eğitim Enstitüsü; 
•Üçüncüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi. Düşünebili

yor musunuz; bir memlekette iktidar Başkentte üç 
yuva ile üç ilim yuvasıyle uğraşıyor. îşte bu iktidar 
da, bu Hükümet de, demin sözünü ettiğimiz Anaya
sal düzenin içerisinden çıkan bir Hükümettir; bir ik
tidardır... 

Gazi Eğitim Enstitüsünün belirli bölümleri var
dır; bunları anlatacağım arkadaşlarım : 

Bu bölümlerinden Beden Eğitimi Bölümü, Eğitim 
ve Pedagoji Bölümü ve Müzik Bölümü kapatılıyor. 
Gerekçe şu : Buralara devam eden öğrenci kalma
mış... Aslında, bu üç bölüme az da olsa devam eden 
öğrenci vardı; ama onun bir bölümü vardır ki, ora
ya hemen hemen hiç kimse devam etmiyor, o da Re
sim Bölümü. Bu bölüm kapatılmıyor. Neden kapa
tılmıyor?.. Çünkü, sayın Müdürün orada kızı kay;tlı. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bun
lar ufak lâflar canım! 
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| HAYRÎ ÖNER (Devamla) — Evet, evet değerli 
arkadaşlarım, biz bunları Parlamento kürsüsünden 

I söylüyoruz; yükümlülüğümüzü biliyoruz da söylüyo-
I ruz. Karşı çıkan arkadaşlarımız araştırırlar; eğer ne

den bu değilse, eğer sayın Müdürün kızı orada ka
yıtlı değilse, Parlamento kürsüsünden yükümlülüğü
nü yerine getirmeyen bir kişi olmak sıfatını biz ka-

j bul ederiz. Biz bir şey söylerken bu yükümlülüğü bi-
I liriz!.. 

I Sayın senatörler; 
I Bakınız bu müdürün iki marifeti daha : Disiplin 

Kuruluna 230 öğretmen katılıyor, çıkan oy sayısı ise 
i 270. Açık konuşuyor bu öğretmen toplantısında; «Be

nim kızımı kaçıracaklar, kızım bana feda olsun.» di-
I yor. Ben bu Parlamento kürsüsünden söylüyorum; bu 

adam hastadır. Bu adam bu Kurumun başında, bu 
Kurumun başı olarak gereksenen yükümlülükten, ge-

I reksenen yükümlülük duygusundan yoksundur ve bu-
I gün 7 500 öğrencisi olan Gazi Eğitim Enstitüsüne de

vam eden öğrenci sayısı 800'ü bulmuyor. Bir ilim 
I yuvasına indirilen darbenin nedenlerini sayın parla-
I menterler düşünsünler... 
j içişleri Bakanı huzurunuza geldi, kendisine da-
I ha önce yöneltilen ithamları cevaplandırmaya kalktı. 

Ne idi o ithamlar?.. «1975'in Patrona Halil'leri, 1975' 
I in Kabakçı Mustafaları memleketi kasıp kavuruyor, 

bunların yuvalandıkları yerlere baskınlar yapılmı-
I yor, gerekli arama yapılmıyor.» diyorduk biz. 

Bizim ithamlarımız o değil miydi?.. O halde, 
I bunu cevaplamak için Parlamento kürsüsüne 

gelen, sayın senatörlerin karşısına çıkan bir 
içişleri Bakanı, her şeyden önce bu yuvaların ne ol
duğunu, (Daha önce de basında açıklandığına göre) 
buralar için ne işlem yapıldığını tek tek belirtmesi 
gerekmez m;ydi?.. Hiç bir şey söylemediler. Örneğin, 
Site Yurdunun aranıp aranmadığını söylemediler; 

I değil mi efendim? Hiç bir arkadaşımız buna karşı 
I çıkmadı. 

Ben burada bir hususu arz edeyim. Bizim kanı
mıza göre Sayın İçişleri Bakanı bugün olayları önle
mek istiyor; ama önleyemiyor. Neden önleyemiyor? 
Çünkü, otorite dediğimiz o ulvî müesseseyi, o ulvî 
varlığı elinden kaçırdı. Bazı şeyleri elde edebilmek 
için daha önce belca harcadığı bu kesimi şimdi elin
de toparlamak istiyor; fakat ipin ucu elden kaçtı. 
Şimdi yapmak istiyor; fakat yapamıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demin Ulu Önderin sözünü belirttim. Ben bun-

J dan bir anlam çıkarırım İlerici toplumlarda, Anaya-

482 — 
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sal düzenlerde de gerek budur; «Öğretmen toplumun 
lambasıdır.» Hırsız bir eve girdiği zaman önce o evin 
elektriğini keser, lambasını söndürür. Eğer bir top
lum öğretmeni darbelemek istiyorsa, öğretmeni sin
dirmek istiyorsa, o klik toplumun lambasını sön
dürüyor demektir. Bunda amaç şudur: 

Toplumun sırtından hırsızlık yapmak isteyenler 
ancak öğretmeni darbeler; başka türlü anlam verile
mez buna. Anayasal düzenin gereği budur. Bir Ana
yasal düzen içerisinde bir parlamenterin bundan baş
ka türlü bunu ifade etmesi bence mümkün değildir. 

Toplumun ileriye dönük hareketine ayak uydura
mayanlar, o coşkunun köpükleri arasında kaybolur 
giderler. Bunların içinden ille de geçerliliğini sürdür
mek isteyenler, çağ dışı yöntemleri süsleyerek toplu
mun kara bahtı üzerine saraylar kurma çabasına gi
rerler. Atatürkçülüğün en büyük düşmanı olan, hu
dutları aşmış işbirlikçi sermayenin aradığı fanatik 
tiplerdir, bunlar. Korkak (cebin) ve cahildirler. Ken
dilerini, arkadaşlarını ve toplumu felâkete sürükler
ler. Tarih bunun çeşitli örnekleriyle doludur. 

Değerli senatörler; 
Modaya uygun giyineceğiz, Meclis koridorların

da tur atacağız, ondan sonra fakir Anadolu halkına 
kebe ve kalpak önerecek, onlara gösteriş için Tür
kiye'nin başkentine otağ kuracak, kuzu postuna gi
rip, alkışlar arasında içeri gireceğiz... Bu mudur mil
liyetçilik? 

Şark'ta mezhepçi, Güney Anadolu'da mukadde
satçı, Orta ve Batı Anadolu'da kafatasçı olacağız... 
Bu mudur, milliyetçilik? 

Bugün Türkiye'de öyle olaylar oluyor ki, aklın ve 
mantığın kabul etmesi mümkün değil. 

Açık ve kesin konuşmak gerekiyor; sorunları 
Parlamento huzuruna açık açık getirmek gerekiyor, 
başka türlü nedeni ve çaresi yoktur, bunun. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'de mezhep çatışması var; mezhep çatış

ması yaratılıyor. Sizlerin vicdanınıza soruyorum; 
eğer bu memlekette çağ dışı böyle bir çattşma söz 
konusu olsaydı, bundan 30 yıl önce, bundan 40 yıl 
önce bu toplumun yapısı daha elverişli değil miydi, 
buna? Niçin o dönemde olmuyordu, bunlar? Niçin 
bu dönemde oluyor? 

Bunun çeşitli nedenleri vardır. Hiç birimiz hikâ
ye anlatmayı sevmeyiz. Yalnız burada, yine Anado-
lun'un bağrından çıkmış bir şeyle vurgulamak gere
kiyor, bunu: 

Bir papaz, bir hoca ve bir bektaşî babası birlikte 
turfanda dönemde bir geziye çıkmışlar; gitmişler, 
sıcak bir gün bir söğütün gölgesine oturmuşlar, bak
mışlar aşağıda bir bostan tarlası, bir karpuz tarlası 
var. Paralarıyle alacaklar, bulamamışlar; bekçisi, sa
hibi yok, çünkü. Sahibinin yokluğundan istifade et
mişler; köylünün ileride tohumluk olarak bıraktık
ları dahil, koparabildiklerini koparmış, yemiş ve ka
buklarını yığmışlar. O arada bostan sahibi gelmiş, 
bakmış ki, olan olmuş; geçimi ona bağlı. Üç kişi ya
tıyormuş, kaldırmış onları, sormuş kimliklerini, hep
si belirli. Şimdi, bunun üçünü birden karşısına alsa, 
üçüne birden gerekli hesabı sorsa, bunun altından çı
kamayacak. Önce papaza dönüyor, diyor ki, «Bunlar 
benim din kardeşlerim, bunlar benim her şeyim. Sen 
benim dinime küfreden bir adamsın, sen nasıl gelir 
benim malımı yersin.» der, verir ona sopayı. Tabiî 
bektaşî dedesi de, hoca da bundan memnun; içten 
içe bir kaynama var. Onu saf dışı ediyor. Sonra dö
nüyor bektaşî babasına, «Sen benim mezhebimden 
değilsin, be adam» diyor. «Sen benim mezhebime 
küfreden adamsın. Camiye gelmezsin, oruç tutmaz
sın, namaz kılmazsın. Bu benim hocam; ölümü bu 
yıkar, namazımı bu kıldırır, benim bütün dinî zah
metimi bu çeker. Sen, (nasıl olsa bunun malı helâl
dir.) diye, bu fırsattan istifade gelir benim helâl ma
lımı böyle haberim olmadan yersin.» der, bektaşî de
desini de aynı şekilde papazın yanma uzatır. Hoca 
içten memnun; hani içten içe fanatik bir kırgınlık 
var ya... Ondan sonra, döner hocaya, «Sen bana ca
mide demiyor muydun ki, (Harama el sürme, sahibi 
olmayan bir şeyi alma.) Bana onu önereceksin, be
nim yokluğumdan istifade, gelip benim karpuz tar
lamı bu hale getireceksin.» der, üçünü de böyle saf 
dışı eder. 

îşte, bugünkü iktidarın yarattığı çatışmanın ne
deni budur. Bunu anlamamak mümkün değildir. 

Bence, sorun, kapitalizmin üst düzeydeki yansı
masıdır. Başka bir sonucu yoktur, bunun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hacettepe Üniversitesinde bir kız öğrenci vuruldu 

ve evvelki gün saat 18,30'da öldü. Babası benim 
arkadaşımdır; 20 yddan beri tanırım, fakir bir aile 
çocuğudur, kendi kendine geçimini sağlayan bir in
san; ama önemli bir yanı var, sendikacı... 

Haberimiz oldu, hastaneye gittik gördük, kız 
bitkisel hayat yaşıyordu, nihayet dün saat 18,30'da 
öldü. 
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Çocuk ölüyor» d- bir anlık şaşkınlıktan istifade 
etmek suretiyle cenaze ortadan kayboluyor. 

Ankara Emniyet Müdürünü aradık. Emniyet Mü
dürü, haberi olmadığını söylüyor. Ankara Savcısı 
yok... 

Dsğerli arkadaşlarım; 
Bir saat devamlı aradım, Ankara Savcısını bu

lamadım. Sonunda, bir akademiye gittiğini söyledi
ler; orayı aradım, o akademi cevap vermedi. An-

• kara Emniyet Müdürünü ancak saat 10,30'da birçok 
parlamenter arkadaşlarımın tanıklığı altında bulabil
dim; hiçbir şeyden haberi olmadığını söylediler. 

Siz buna «Anayasal düzen» diyeceksiniz; buna 
«Geçerli düzen» diyeceksiniz, ondan sonra böyle 
bir olay olacak, sorumlu emniyet müdürünü bul
mayacaksınız, ondan sonra Parlamentoya, parlamen
tere de saygınlık bekleyeceğiz... 

Arkadaşlar; 
Bunlar çok üzücü şeyler. Ancak, saat 11-12 sı

ralarında, telefonu kapatılan Tıp Fakültesi ile bağ
lantı kurabildik; özel çaba ile. Nöbetçi âmirini bu
lamadık, nöbetçi tabip arkadaşımızı bulduk, duru
mu kendilerine arz ettik, bunun çok üzücü oldu
ğunu söyledik. Daha önceki telefona Hacettepe'de
ki arkadaşlar, cenazenin kaldınldığmı söyledikleri 
halde, oraya giden gazetecilere kapıda bulunan po
lis, cenazenin halen Hacettepe Hastanesinde oldu
ğunu söylüyor. Saat 11,00'e kadar gazeteciler bu şe
kilde oyalanmış. Tesadüfen gelmiş babasını aramış
lar; cenazenin Tıp Fakültesinde olduğu söylenebil
di. 

Babası otopside bulunmak istiyor. Hukukçu ar
kadaşlarım bunu bilirler; bu, onun yasal hakkıdır. 
Onu engelleyen bir hüküm yok yasada. Yalnız, Cum
huriyet Savcısı arkadaşlar otopside «Babanın bulun
ması bazı mahzurlar yaratır» diye babasını değil de, 
yakınlarından birkaçının bulunmasını kabul ediyor
lar. 

Kızın babası dilekçe verdi, otopside bulunmak 
istedL baba otopsiye alınmadı. Oradaki kurşun çe
kirdeğini mutlaka görmek istiyor. Artık, bu sayılan 
koşullar altında güvenilir mi, bu yasal düzene? Ha
liyle güvenilmez. Bu, tabiî hakkıdır, oı-ada bulun
mak isteyecektir. 

Gittik, o arada. Durum aynen şöyle arkadaşla
rım: 

O morg binasının etrafını polis çevirmiş. Nor
maldir.., 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Ölü kaçar diye kork
muşlar... 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Evet, tabiî tahmin 
edebilirler. 

Beriden gittik. Halk oraya hiç yaklaştırılmıyor, 
hastane binasına bile sokulmuyor. 

Arkadaşlarım, ne oluyor, ihtilâl mi var? Kendi 
kendine bir şeyler yaratmak isteyenler mi var? An
ne - baba ölünün yanma bırakılmıyor, 24 saattir ce
naze kay?p. Gittik; polis karşı geldi. «Ne istiyorsu
nuz beyefendi?» dedi. «Ben, babanın burada bulu
nup, bulunmadığını öğrenmek istiyorum.» dedim. 
«Kimsiniz?» dedi. «Ben senatörüm.» dedim. «Nere 
senatörü?» dedi. «Adana Senatörüyüm.» dedim. 
«Peki, isminiz?» dedi. «Hayri Öner.» dedim. Polis 
msmuruda karşıda bulunan komisere bağırıyor, 
«Senatörmüş efendim...» 

Değerli arkadaşlarım; 
Polisin orada o biçim hareketi, otoritenin bugü

ne kadar, biraz önce belirlediğim ölçülerde harcan
masından ileri geliyor. Ben, Devlet düzeni içerisinde 
memur olarak yetiştim, ona gerekli cevabı verdik; 
fakat bu çok üzücü bir olay, «Senatörmüş»... diyor. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Saym Baş
kan, bu kadar uzun gündem dışı konuşma olur mu? 

BAŞKAN — Bir saniye, Saym Öner. 
Sayın üyeler; 

Hepinizin de malumu olduğu üzere, gündem dışı 
konuşmalar bir süre ile tahditli değildir. Ancak, sa
ym hatiplerin daha Senatonun çalışması için gerekli 
komisyonların dahi gözönünde bulundurulmadîğını 
dikkat nazara alarak, konuşmalarını ona göre ayar
lamalarını istirham ediyorum. 

HAYRÎ ÖNER (Devamla) — Kısa keseceğim, 
Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

HAYRÎ ÖNER (Devamla) — Bundan üç gün 
önce 500 silâhlı zorba Tıp Fakültesine girdi, ders 
veren öğretmenin gözleri önünde amfiyi boşalttılar, 
o öğrencilerin etrafını sararak Ankara sokaklarında 
beş saat dolaştırdılar, arkadaşlar. 

Öğretim üyesinin soyadı Göğüs, tsim veriyoruz 
biz; öyle rasgele konuşmuyoruz. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Mülkiyeye 
götürdüler. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Mülkiyeye götür-
mediler, değerli arkadaşlar; Ankara sokaklarında 
dolaştırıldılar. Tanıklar varda*, buna öğretim üye
leri tanıktır. Bunlar parlamenter düzen içerisinde 
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oluyor ve yine ondan iki üç gün önce burada oto- j 
büsler dolusu öğrenci çeşitli yaygaralarla Elâzığ'a ! 
sevk edildi ve Elâzığ'da eski olaylar tekrar canlan- | 
dırılmak istendi. Bunlar hep bizim gözlerimizin 
önünde cereyan ediyor. Biz, «Düzen değişikliği»' di
yoruz, bize karşı çıkıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim düzen değişikliğinden amacımız şudur : 

Bu düzen rejimi iğfal ediyor, onun için biz bu dü
zenin değişmesini istiyoruz. Şurasını bilelim; halk 
politik platforma el atmıştır, o politik platformu 
haik ele geçirecektir, eşkiyaları kendi gücüyle dize 
indirecek ve mutlak mahkeme, adalet huzuruna çı
karacaktır. Ben, parlamenter arkadaşlarımın bu so
runa mutlak sahip çıkmasını istiyorum. Hepinizden 
bizim ricamız budur. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öner. 
Sayın Erdoğan Adalı gündem dışı söz istemişler

di, buradalar mı efendim?.. Yoklar. 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Meh

met Feyyat, «Bir ilâ iki somut örnek vermek sure
tiyle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılan hak
sızlığı ve bölücü cereyanlara âlet olanlar hakkında» 
gündem dışı söz istemiş ise de; birinci sırada konuşan 
arkadaşımız bu konuları kapsayan bir görüşme yap
mıştır. Bu konuda takdir hakkımızı bu surette kul
lanarak, bir birleşimde aynı konuda birden fazla gö
rüşme yapılmasına razı olamayacağımızı bildirerek 
Sayın Feyyat'a söz veremiyorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, gelecek birleşimde mi söz verilecek efendim? 

BAŞKAN — Takdir o zamanki Başkanlığa ait 
olur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konu değişiktir. Cumhuriyet Senatosunun çalış
ması için bunu kabul ediyor ve ısrar etmiyorum, yal
nız konu iki öğretmenle ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben görüşlerimi arz 
ettim, gelecek birleşim gereken yapılır. 

2. — Bolu Üyesi Alâeddin Yıhnaztürk'ün, TRT 
yayınları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sayın Dr. Alâeddin Yılmaztürk, TRT yayınları hak
kında gündem dışı söz istemiştir, kendilerine bu ko
nuda gündem dışı söz veriyorum, buyurun Sayın 
Yılmaztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem amatörler; 

359 sayılı TRT Kanununda, TRT yayınlarının 
nasıl olacağı sarahaten belirtildiği halde; son zaman
larda yine TRT'de ideolojik maksatlı, kanun dışı 
birtakım yayınların tekrarlanmaya başladığını gö
rüyoruz. 

359 sayılı Kanunun görev ve yayın esaslarıyie il
gili maddesinin ilgili fıkralarında, yayınların kolayca 
anlaşılabilecek bir dille yapılmasını sağlayıcı tedbir
ler alınması gereğini ve yayın esaslarında her çeşit 
çalışma ve yayın faaliyetlerinde Anayasanın özüne 
ve sözüne bütünüyle bağlı olmayı Kanun öngördü
ğü ve yine insan haklarına dayanan millî, demokratik, 
lâik ve sosyal cumhuriyete, Türk Devletinin ülkesi 
ve milletiyle bütünlüğüne bağlılığı güçlendirme esas
ları kanunda belirtildiği ve millî güvenlik ile genel ah
lâkın gereklerini ve millî gelenekleri gözetmek esas
ları dercedildiği; haberlerin toplanması, seçilmesi, ya
yınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk il
keleriyle çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağ
lı olmak kaydını getirdiği ve buna mümasil birçok 
yerlerde millî güvenlik, kamu düzeni, Anayasa ve di
ğer esaslar müteaddit maddelerde belirtildiği halde; 
bir müddetten beri, Nevzat Yalçmtaş'ın Genel Mü
dürlüğe geldiğinden, ayrılıncaya kadar olan dönem
de kısmen haberlerde ve yayınlarda tarafsızlık ve 
aşırılıktan uzak sükûnet dönemini kısmen de olsa 
îîîüşahade ettiğimiz halde; son günlerde gerek Ge
nel Müdürün bulunmaması, gerekse TRT bünyesi 
içerisinde, her -şeye rağmen TRT'de vazife görmesi 
millî güvenlik tahkikatmca mahzurlu olduğu belir
tildiği halde; bu mahzurlar cevabî mahiyette TRT 
Genel Müdürlüğü ilgililerinin dosyalarında bulundu
ğu halde; hâlâ TRTden uzaklaştırılmayan, TRT 
bünyesinde hâlâ vazife görmekte olan geniş bir lis
te halinde pek çok kişinin bulunması karşısında, el
bette bu başıboşluk içerisinde yayınlarda birtakım 
kanun dışı davranışları müşahade ediyoruz. 

Misalleri çoğaltmak mümkün; ama ben cazip 
olan bir kaç misali arz etmeye çalışacağım. 

Meselâ; 8 Ocak günü «Sanat 76» programında, 
TRT, Aralık ayında Türkiye'deki sanat olaylarım an
latırken, Türkiye'de oynatılan en önemli Marksist ve 
komünist propagandalarını yapan parçalar gösteril
miştir. 

Nazım Hikmet'in yazdığı «Yusuf ile Menofis» 
isimli piyesin yönetmeni ile yapılan röportajda en 
açık şekilde Marksist propagandası yapıldı ve piyesin 

435 — 
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en önemli bölümü film halinde verildi, anlatılırken ta
mamen Marksist açıdan değerlendirildi. 

12 Mart'ta tutuklanan şair Kemal Özer sanat an
layışını anlatırken, Marksizmin propagandasını yaptı. 
Tiyatro faaliyetlerini anlatırken taş yontan işçileri 
«Bu taşı nasıl yontmalı?» sahnesi ile insanları sınıf 
mücadelesine zorlama teması işlendi ve beşinci enter
nasyonal marşı söylendi. Çok enteresan.. 

Sinema bölümünde Marksist bir teşekkül olan 
Yazarlar Sendikası Başkanı ve hikâyesi Bekir Yıldız' 
la bir hikâyenin filme alınması dolayısıyîe yapılan 
röportajda, hikâyeyi senaryo haline getiren 1952 ko
münist tevkifatında 7 yıla mahkûm olan müseccsl 
komünist Abdülkadir Demirkan «Vedat Türkeî;r> 
müstear ismiyle yapılan konuşmada ve filmin yönet
meni ve oyuncularıyîe yapılan konuşmalarda; Türk 
Milletinin bölünmezliği ilkesine aykırı olarak, «Biz 
bu filmde Doğu ve Güneydoğu bölgemize hapsolun-
muş halklarımızın toplumsal dertlerini dile getiriyo
ruz,» denmiştir. 

Şimdi muhterem senatörler; 
Daha evvelce komünistlik suçundan mahkûm ol

muş, bilâhara şu veya bu şekilde Af Kanunu ile tah
liyeye uğramış da, tekrar TRT bünyesine alınmış şu 
veya bu şekildeki kişilerin ötesinde, 1952 tevkifatında 
tevkif ediliyor, yedi yıla mahkûm oluyor, cezasını çe
kiyor ve bu herhangi bir şekilde affa da uğraını-
yor.. Böylesine bir müseccel kişinin böylesine yasaya 
ve Anayasaya aykırı beyanlarını, bir röportaj ile ya
hut «tşte, Sanat Çalışmalarını Aksettiriyorum ismi 
altında tiyatro sahnelerini, film sahnelerini sanki pa
sajlar halinde veriyormuş edasıyîe, bakınız gayet ma-
hirane, dikkatli, ince gayretlerle ne şekilde çalışmalar 
yapılıyor ve bütün bu çalışmalara TRT camiası Yö
netim Kurulu tamamen vurdumduymaz, bigâne, 
«Aman ne iyi yaptınızp gibi, hatta mültefit tavır ve 
eda içerisinde.. 

Şimdi gelelim başka bir misâle : 6 Ocak Salı gü
nü gösterilen «Birleşen Yollarp isimli Türk filmi var; 
hepiniz zihinlerinizde taze olarak hatırlayacaksınız. 
Ben de zevk ile bu filmi seyrettim ve büyük memnu
niyetle, ufak - tefek eksiklikleri yanında; (ki, 6 sene 
evvel bu eser Türk sinemalarında uzun uzadıya gös
terildi; sansüre edildi, ondan sonra hiç bir mahzur, 
sakınca görülmeden gösterildi) 6 sene sonra bu TRT 
ekranına getirildiği için, «Vay efendim, bu nasıl gös
terilmiş, bu gözden kaçmış, her nasılsa. Bu efendim, 
lâikliğe aykırıymış. Bu efendim, Türk toplumunun dü
zenini, Türk toplumunu dinî esaslara uydurmaya ça

lışıyormuş..!» gibi safsata diyebileceğim mülahaza ve 
mütalâalar ile TRT Yönetim Kurulunda tekrar bu iş 
saatlerle tezekkür ediliyor, ondan sonra Yönetim Ku
rulunda film tekrar seyrediliyor ve hakikaten; vah 
vah vah, büyük bir zayiat, gözden kaçmış, denecek ve 
Türk Milletinin millî varlığına ve bünyesine çok uy
gun olan bu filmi; «Nasıl oldu da bu sol zihniyetin 
önderliğini yapan, içinde sayıları çok olan (ki, günü 
gelecek inşallah, Meclis Soruşturmasında bunların lis
telerini de meydana koymak, ismen de açığa vurmak 
fırsatını bulacağız) o büyük kitlenin, o muazzam gay
retinde nasıl olmuş da gözden kaçmış da bu film 
gösterilmiş^ diye hayıflanmalar, basında, değişik ga
zetelerde değişik mütalaalar, beyanlar.. Yer yerinden 
oynuyor, Cumhuriyet başka yazar, çeşitli gazeteler 
başka yazar.. Fazla vaktinizi almak istemiyorum; 
gazetelerden okumuşsunuzdur, fevkalâde memnuni
yet ifadeleri olan basında yazılar var, fevkalâde endi
şeler beyan eden basında; solcu ve sağcı basınlarda 
yazılar var.. Fakat benim hayret ettiğim nokta, Yöne
tim Kurulu bunu tahkikata lüzum olduğu kanaati ile 
savcılığa müracaatla bu filmin yönetmeni Yücel Çak
makçı yahut Çakmaklı hakkında tahkikat açılmasını 
talep ediyor; Ankara Savcı Yardımcısı işe el koyuyor. 
Bakalım netice ne olacak?. 

Ama bunun yanında maziden bir misâl daha ve
reyim: Hepinizin hatırlayacağı bir «Pembe P a n t e r 
filmi oynatıldı TRT'de. Sansür heyeti tarafından; biz
zat gittim, takip ettim, sordum yatak sahnesi menedil-
miş, kaldırılmış. Buna rağmen, sen misin yasaklayan 
diye inadına o sahneyi TRT Televizyonu yayınlıyor. 
Hepiniz de gördünüz; zaman geçti, belki hatırîaya-
mayacaksınız. Şimdi bu, sansür heyetince yasaklan
masına rağmen yayınlanıyor. Kasten. Çünkü, genel 
ahlâkı bozacak, kamu düzenini bozacak, efendim sınıf 
kavgasını yaratacak, sınıf çatışmasını yapacak ki; 
maksadına, hedefine ulaşsın. Dava bu. Ona hiçbir şey 
yok; Yönetim Kurulunun hiç dikkati çekilmiyor, hiç 
üzerinde durmuyorlar, bu böyle gidiyor. Feryat edili
yor; Savcılıktan da tahkikat yok, hiç bir şey yok. Ben 
bilâhara takip de ettim bunu arkadaşlar. Muhterem 
senatörler yok; fakat ne hayrettir ki, böyle millî varlı
ğımıza, millî bünyemize çok uygun filmleri koymak 
ve vatandaşlarımıza, çoluğumuza- çocuğumuza evi
mizde rahat seyrettirmek imkânından büyük ölçüde 
endişelenenler, hayıflananlar var. 

Meselâ bir «Ramazan Program1^ yapıldı; 40 mil
yon Türkün 39,5 milyonunun mutlaka gönlünü fethe
den bu «Ramazan Programında; îslâmın büyüklerini, 
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İslâmın Annesi mesabesinde Hazreti Ayşe'yi ve Haz
reti Fatma'yı tahkir edecek mahiyette burada size arz 
ve ifade etmeme ahlâkımın, inancımın müsaade etme
diği müstehcen tabirlerle «Şunları da koysaydınız»» di
ye, Denetim Kurulu üyeleri tarafından program yö
netmeni ve ilgililer tartaklanmış; fakat Genel Müdür 
Nevzat Yalçıntaş'ın re'sen emri ve ağırlığını koyması 
suretiyle bu programlar yayınlanabilmiştir. 

«Kamuoyu, kamuoyu; halk, malk.|» gibi bir yığın 
lâflar ediliyor. Kardeşim geliniz, cesaretiniz varsa, 
açık açık, seçik seçik şu TRT yayınlarını takip eden, 
seyreden vatandaşlar arasında bir kamuoyu yoklama
sı yapalım. Bakalım ne diyecekler o halk, o büyük 
Türk Milletinin muhterem vatandaşları yahut başka 
bir tabirle o «Halklar» ne diyecek bakalım?.. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
«Halklai]» ne demek? 

ALÂEDDİN Y1LMAZTÜRK (Devamla) — De
mek oluyor ki, böylesine tarafsız olması gerekirken.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir saniye efen
dim. 

Sayın Yılmaztürk, Türkiye Cumhuriyeti Senatosu 
içerisinde «Halklar» tabirine sahip çıkacak herhangi 
bir üyenin bulunduğunu tasavvur etmek dahi müm
kün değildir. (C. H. P. sıralarından «Bravo, bravo» 
sesleri.) Onun için lütfen konuşmalarınızda tahrik 
edici, havayı elektriklendirici beyanlarda bulunma
yın. îstirham edeceğim, hassaten dikkat buyurun. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben Yüce Senatonun herhangi bir sa
yın üyesinin «Türkiye halkları» tabirini kullanacağını 
tahmin ve tasavvur dahi etmem. Burada size arz 
ediyorum, Türkiye halk.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sen 
de diyemezsin «Halklar» tabirini.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Lüt
fen; ben konuşmaya, siz dinlemeye memursunuz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sana 
söylüyor, bize değil. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — .... Sa 
yın Başkan, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Cengizhan Yo
rulmaz, istirham ederim; Başkanlık Divanı sizler adı
na gerekli hassasiyeti göstermektedir. Yönetimi ko
laylaştırmak için müdahale buyurmayın. Gerektiği 
takdirde biz gereken işlemi yapıyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bravo Baş
kan. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Muhterem senatörler; 

Katiyen en ufak bir hissiyatıma kapılarak bir 
maksat gütmeden, doğrudan doğruya vesikaları ko
nuşturarak, en ince notkasına kadar arz ediyorum. 
Merak eden yayınlardan da tekrar takip edebilir. 
Hata etmemek için, benim tab'ım, kâğıttan konuş
mam, irticalen konuşurum) aynen aldım. Bunu Yüce 
Senatonun, muhterem arkadaşlarımın dikkatine sun
mak için, böyle üzerine basa basa, dura dura «Tür
kiye halkları» tabirini kimin kullandığını biraz evvel 
açık ifade ile arz ettim. Binaenaleyh, alınganlığa lü
zum yok. Yalnız böylesine kanunu, Anayasayı ihlâl 
eden bir TRT müessesesinde bu gibi, hiç olmazsa 
kanun dışı yolsuzluklara sahip çıkıp ilgilileri savun
mak yerine, onları kanun hizasına getirip, kanunî ge
reği ne ise onu yapmaya doğru gidelim. 

TRT dediğimiz zaman, Türkye'de 20 - 25 milyon 
insanın takip ettiği bir yayın organı. Küçümsenecek 
bir basın organı, okuyucusu mahdut olan bir gazete 
değilki. Elbette, yasa ve Anayasanın öngördüğü öl
çüler içerisinde olmalıdır. Ve olmaya mecburdur. 
Ben şahsen şuna kaniyim ki, bu cüret bir hayli kı
rılmıştı ve TRT Kurumu, yayını ve ilgilileri bir sü
kûnet içine girmişti. Ama, her nasılsa bir Genel Mü
dürün tayin edilememesi meselesi ve her halde icranın 
başı olan Sayın Reisicumhurun da bu meseleyi şu ve
ya bu şekilde uzatmasından cüret almış olacaklar ki, 
bir TRT Genel Müdürünün bugün olmayışı ve esa
sen gerekli kanunî işlemin yapılmaması, ilgili ve suç
luların yeterince TRT'den temizlenememiş olması, 
onların cüretini daha da artırmış ve bu fırsattan isti
fade ederek.. 

Sayısını ve emsallerini çoğaltmak mümkün. Yal
nız, bir gündem dışı konuşma ile Yüce Senatonun 
daha fazla vaktini almak istemiyorum. Bu misalleri 
bir dosya olarak ve isimleri açıklayarak, beyanlarını 
bir bir ifade ile film olarak, yayın olarak, tiyatrolar 
olarak sizlere geniş bilgi arz etmek imkânına sahibim. 
Yalnız, çok tipik olan birkaç misâlle Yüce Senatoya 
kısa bir gündem dışı bilgi arz ederek sözlerimi şöyle 
bağlamak istiyorum. 

Her vesileyle günün mühim ve canlı hadiselerinin, 
hepimizi üzen kanlı olayların; bazen Bütçe Komis
yonlarında «Kan gövdeyi götürüyor» tabirleriyle 
ifade edilen bu olayların önlenmesinde, elbette tah
rikçi, bölücü olmak yerine; Basını ile TRT yayınla-
tiyle, parlamenterleriyle, Devlet bünyesinde bulunan 
ilgilileriyle elele verip, bu müessif hadiseleri bertaraf 
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etmenin zarureti içindeyiz. Böyle bir durum ve üzücü 
olaylar karşısında, hâlâ TRT yayınlarında ağır tah
rikler ve bölücü yayınlar devam ederse; 600 kişilik 
Parlamento veya parlamenterler bunun nasıl ve he
mencecik merhemini, şifasını bulacak, deva - söz ola
cak, meseleleri tedavi edecek. Bizler, parlamenterler 
olarak bu gibi yayınların karşısına çıkarsak, TRT'yi 
kanun içerisine çeker, onun görevine irca edersek, 
Basında bu konuda yardımcı olursa, biz de elele ve
rirsek, elbetteki müessif olaylar azaltılır. 

Ayrıca, eksik olan kanunî boşluklar giderildiği ve 
sebepler ortadan kaldırıldığı ölçüde, iş daha da dü
zene girer diyorum. Yoksa, TRT'si sınıf kavgasını tah
rik eder, Marksizmin meddahlığını yapar, öbür ta
raftan bunları himaye edenler çıkar, başka bir yerde 
çatışmaları basınla tahrik ederse elbette ki. Hükü-
kümetten veya Parlamentodan vatandaşların «Nereye 
gidiyoruz, ne oluyoruz, yavrularımızın hali ne ola
cak?» endişelerini ve feryatlarını hepimiz duyacağız. 
İşle onun için, bugünün önemli konusu olarak, tama
men değilse bile bir ölçüde de bir genel müdür ata
ması meselesinin uzaması cüreti artırıyor. TRT Ca
miası içinde muzır faaliyetleri olanların temizlene-
memesi meseleyi artırıyor ve esefle burada işaret et
tiğim gibi, kendisinden büyük hizmetler beklediğimiz 
Yönetim Kurulunun da davranışı malum ve orta yer
de, bu iki misâlle.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, topluyor mu
sunuz?. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Top
luyorum Sayın Başkanım. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Kâğıt
ları topluyor. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — Bir 
şey mi söylediniz?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yınız. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Muhterem senatörler; 

Canı gönülden arzum, temennim şudur ki; TRT 
nin bu gibi yayınlarını önleyici gerekli tedbirlerin, 
gerek Hükümet ve gerekse icranın başı Sayın Reisi
cumhurumuz tarafından da süratle alınmasını te
menni eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz
türk. 

Sayın Nalbantoğlu, gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buradalar mı efendim?.. Yok. 

J 3. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının,, 
i komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresin 

(3/712) 

I BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
I Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
I Başkanlığından gelmiş olan bir tezkere vardır, bilgi-
I lerinize sunuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Komisyonumuz 13 . 1 . 1976 Sah günü saat 14' 
I de (11) sayın üyenin iştirakiyle toplanarak Başkan-
I lık Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 
I Arz ederim. 
I İbrahim Şevki Atasağun 
I Millî Savunma Komisyonu 

I Başkan : İ. Şevki Atasağun (Nevşehir) 
Başkan Vekili : Muhsin Batur (C. Bşk. S. Üye) 

I Sözcü : Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) 
I Kâtip : Barlas Küntay (Bursa) 
I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

I 4. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se-
I çim. 

I BAŞKAN — Sayın üyeler, «Komisyonlarda açık 
I bulunan üyeliklere seçim.» maddesine geçiyoruz. 
I Komisyonlarda açık bulunan üyelikleri ve gösteri-
I len adayları bilgilerinize sunuyorum. 
I Bu konuda, geçen Birleşimden sonra Cumhuriyet 
I Halk Partisi Komisyon üyelerinden bir tanesinde de-
I ğişiklik olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş-
I kanlığından gelen bir tezkere vardır, evvelemirde bu 
I tezkereyi bilginize sunuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonunda 
I Grupumuz Kontenjanından açık bulunan 1 üyelik 
I için, C. Senatosu Ordu Üyesi Şevket Köksal'ın aday-
I lığını öneren 1 3 . 1 . 1976 günlü yazımız aşağıdaki şe-
j kilde tavzih edilmiştir. 

I Söz konusu komisyonda açık bulunan 1 üyelik 
I için, Şevket Koksal yerine C. Senatosu Elâzığ Üyesi 
I Hasan İldan'ın aday gösterilmesi uygun bulunmuştur, 
I Gereğini arz ederim. Saygılarımla. 
I Recai Kocaman 
I C. H. P. C. Senatosu 
I Grupu Başkanvekili 

I BAŞKAN — Tezkere bilgilerinize sunulmuş ve oy 
I pusulaları gelen tezkereye göre tashihen yeniden tan-
J zim edilmiştin 
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Geçen Birleşimde ittihaz buyurduğunuz karar ge
reğince ve Tüzüğümüzün 17 nci maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca, komisyonlara seçim gizli oyla yapı
lacaktır. 

Sepet konsun, oy pusulaları dağıtılsın ve sayım -
döküm heyeti için şayet gönüllü arkadaşımız varsa, 
kur'a çekmeyelim? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tüzük kur'a çe
kilsin diyor. 

BAŞKAN — Efendim, aksini siz tensip buyurur
sanız... 

Efendim, kur'a çektik, geçen Birleşimde arkadaş
larımız aksini ileri sürdüler, çekiyorum efendim. 

Sayın Orhan Tuğrul?.. Buradalar. 

Sayın Sakıp Hatunoğlu?.. Buradalar... 
Sayın Refet Rendeci?.. Buradalar. 
Geçen Birleşimdeki görüşleriniz uyarınca, oy ver

meye liste başından başlıyoruz. 

İsimler okundukça, ismi okunan sayın üye lütfen 
kürsüye konan oy sepetine oyunu atsın efendim.-

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanılarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanacak başka sayın üye 
var mı efendim?.,. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayım - Döküm Komisyonundan ge

len raporu bilgilerinize sunuyorum efendim. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık bulu
nan üyelikler için yapılan seçime (70) üyenin katıldı
ğı tespit edilmiş bulunduğundan oy tasnifi cihetine 
gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Bilecik Erzurum 

M. Orhan Tuğrul Sakıp Hatunoğlu 
Üye 

Samsun 
Refet Rendeci 

BAŞKAN — Sayım - Döküm Komisyonundan ge
len rapora göre çoğunluğumuz olmadığı saptanmış ol
duğundan, 20 Ocak 1976 Salı günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.10 

» > • < « » — • -

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

/. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlu'nun, Erzurum civarında tespit edilmiş 
olan baraj yerlerinin etüd durumlarına dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâ-
hatin Kılıcın yazdı cevabı. (71397) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. — Erzurum civarında tespit edilmiş olan Baraj 
yerlerinin etüd durumlarının son durumu hakkında 
bilgi verilmesini, 

2. — Bu barajlardan etüd sonucu müsbet gözü
kenlerin hangi yıl yapım programına alınacaklardır? 

3. — Narman, Oltu, Olur dere taşkın koruma 

etüdlerinin yaptırılmasının ve yapım programına ko

nulmasının düşünülüp düşünülmediği, 

- 4 , - = - Aşkale (Fırat) ve Tortum dere taşkın koru
ma işlerinin ne zaman yapılacağı? 
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T. C. 12 . 1 . 1976 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı :. 72/052, 1 (j/37 

Konu : Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İlgi : a) 20.8.1975 gün ve 6981-3119; 7/397 sa

yılı yazınız. 

b) 9.10.1975 gün ve 72/052.KV869 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 

Nalbantooğlu'nun. Erzurum ve civarında tesbit edil
miş olan baraj yerlerinin etüd durumlarına ilişkin ya
zılı soru önergesinin 4 ncü maddesine verilen cevaba 
ek bilgi ilişiktee sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesine verilen 

cevaba ektir. 
Soru : 4. — Aşkale (Fırat) ve Tortum dere taş

kın koruma işlerinin ne zaman yapılacağı? 

Cevap : 4. — Erzurum - Tortum ilçesi derelerinin 
ıslâhı işi bitirilmiştir. 

Erzurum - Aşkale ilçe arazisinin Karasu (Fırat) 
taşkınlarından korunması konusu, evvelce vakî müra
caat üzerine istikşafî kademede etüd edilmiş, fakat 
850 ha. arazinin taşkın kontrol tesisleriyle korunma
sı ekonomik bulunmamıştır. 

Ek cevap : 
Aşkale (Fırat) ve Tortum dere taşkınlarının ön

lenmesi ile ilgili konu, değişen şartlar muvacehesin
de yeniden incelenmiş ve etüdü gerekli görülerek 
1976 yılı etüd programına alınmak üzere not edil
miştir. t 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

\>m<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

25 NCİ BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 
19. 1 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komsiyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yolları konusunda Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'iıı, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Oımhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/12) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arşadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nîn, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/16) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

11. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ürı faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Ala ta Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 



13. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/20). 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/22) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özerin, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme sebe
bine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/23) 

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

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de depremden 
sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/25) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12.12.1974) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak

kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1975) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplan İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21.4.1975) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Aralık 1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesapla
rı hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnce
leme Komisyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1975) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sı-
fatıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayaca
ğına dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in 
önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanının 1 Hazi
ran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 
11 Mart 1974 tarih ve 9, 13.11.1974 tarih ve 2 sa
yılı kararları (Dağıtma tarihi : 16.12,1974) 

28. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10.5.1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12.6.1973 tarih ve 28, 20.6.1974 tarih ve 28, 6.3.1975 
tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu : 
4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17.3.1975; 

29. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka
rabuluta, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 
5881 sayılı Özgül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul 

•Oymak'a, 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e,, 
5884 sayılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 
5886 sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a,, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a,. 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5937/7041 sayılı rapor
ları (C. Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 



30. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 7 . 3 . 1975) 

31. — Adana Milletvekili Ahmet Topaîoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

32. — Adana Milletvekili Ahmet Topaîoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı ": 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

33. — Adana Milletvekili Ahmet Topaîoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

34. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine da'ir yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
29 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

35. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 
33 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

36. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

37. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30, 3.3.1975 ta
rih ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/166) (S. 
Sayısı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

38. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28.5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 50, 6.3.1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3,1975) 



40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kan?) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 23 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6.3.1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 837 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 48, 6.3.1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kumlunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun i 2 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yaz.sı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun. 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karna Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tek-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
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i ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 

j tarihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
I Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
j Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-
j talik Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
j ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
! sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
j Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dil ek -
| çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
j 6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena-
! tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a î nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 20 . 3 . 1975) 

| 46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
| Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 say;I.» Haf-
| talik Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
| ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
! saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karanı; Ge-
I nei Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
| Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve -43, 
İ 6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena-
j tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
j tarihi : 20 . 3 . 1975) 

j 47. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
| Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
| Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-
! talik Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
I kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-
f yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
! Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
| Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
j 6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 

4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
I 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta-

i lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 

I Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-
I lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
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41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

49. — Kütahya eski Miletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karaı Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393' e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3.1975) 

50. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3.1975) 

51. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

52. — Kütahya eski Miletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma tari
h i : 20 . 3 . 1975) 

53. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) - Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddisi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma ' Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 3975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 .1975) 

54. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
i nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

55. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışaıdan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemel Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

56. — Kütahya eski Miletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 

tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı 402'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö-



sevin Atmaca'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/555) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

rüşülmesinc dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 3971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

58. — Kırklareli eski Miletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genei Ku
rulunun 1 2 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh

met Varışlı'mn Yasama dokunulmazlığının kaldırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü-

61. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'mn Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478 ) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


