O. Senatosu
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4 . 7 . 1972

Böylece, Askerî Yüksek idarî Mahkemeleri
Kanunu tasarısı kanunlaşmıştır. Hayırlı ve
uğurlu olmasını temenni ederim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, teşekkür etmeme müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan.
M Î £ L Î SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım;
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Mühim bir kanunun çıkarılması münasebe
tiyle, sayın Başkanlık Divanına ve değerli ar
kadaşlarıma şükranlarımı ve saygılarımı suna
rım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan.
6 Temmuz 1972 Perşembe günü saat 15,00'de
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
(Kapanış saati :, 19,12)
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VI. - SORULAR VE CEVAPLAR
A - ) YAZILI SORULAR VE
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mec
di Agun'un, Esenboğa Hava Limanında yapı
lan bir aramaya dair soru önergesi ve İçişleri
Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/54)

CEVAPLARI

şüncelerinin yazılı olarak alınıp bana verilme
sine tavassutunuzu saygıyle arz ederim.
17 . 5 . 1972
Rize Senatörü
Mecdi Agun

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
12 . 5 . 1972 günü Esenboğa Hava meyda
nında 512 sefer sayılı uçakla Trabzon'a hare
ket etmek üzere giriş kapısından meydana gi
rerken orada bulunan bir bayan polis tarafın
dan aranmak istendim. Hüviyetimi ibraz etti
ğim halde aramaya teşebbüs eyledi. Menettlm.
Uçağa bindik. Gelen bir komser muavini ara
mak istedi israr etti arkasından bir başkomser
geldi oda aramak istedi. Dokunulmazlığım ol
duğunu anlattığım halde arama 'istemekte israr
ettikleri gibi başkomser uzun uzun gürültülü
ve kaba bir tavırla konuştu.
Bunu beni küçük düşürmek ve halkın husû
metine maruz bırakmak için yaptığı aşikâr su
rette belli oluyordu. Ve nihayet eğer seni ara
mazsak ve sende bulunduğunu bildiğimiz tacancanı vermezsen uçak kalkmayacaktır. Diyerek
gittiler ve uçak yolcularının inmesi için anons
yaptırdılar.
Dokunulmazlığıma ve binnetice kanunlara
aşikâr surette aykırı hareket eden seyahat hür
riyetimi ve huzurumu İhlâl eden ve aynen (Yük
sek yerden emir alarak arayacağız) diyen bu
memurlar hakkında İçişleri Bakanlığının dü

T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : Pas. Vat. Yab. Hd. İşi.
Şube : Pasaport PAS/B.
41933 -11/29 -106731
Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Sayın Mecdi Agun'un soru önerge
si hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunla Müdürlüğü
ifadeli 23 . 5 . 1972 gün ve 14692 - 561/7 - 54
sayılı yazılan.
Cumhuriyet Senatosu Rize Senatörü Sayın
Mecdi Agun tarafından, Esenboğa Hava Lima
nından Trabzon'a seyahati sırasında mâruz kal
dığı bir hâsideye dair Başkanlığınıza veri
len ve Bakanlığımca cevaplandırılması istenen
17 . 5 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinde
değinilen konular hakkında derlenen bilgiler
aşağıda açıklanmıştır.
12 Mayıs 1972 günü Esenboğa Hava Lima
nından Trabzon'a hareket edecek 512 sefer sa
yılı uçak yolcularının, kaçırma olaylarına kar
şı bir tedbir olarak üzerlerinin ve eşyalarının

