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I. - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım. Doğu Anado
lu'daki hayvan yemi sıkıntısı ve verilecek »kredi
ler; 

Ankara Üyesi Yiğit Köker, Ankara Beledi
yesince yerinden sökülüp atılan Atatürk pano
ları; 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk. son günlerde çe
şitli okul ve yurtlarda, başlayan öğrenci çatış
malarının nedenleri ve alınması gereken tedbir
ler konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Devlet Bakam Süleyman Arif Emre, Kayse
ri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in camilerdeki vakıf 
eşyaların durumu re bazı balkanların heyanları 

hakkında 1 9 . 3 . 1974 tarihli 38 nci Birleşimdeki 
gündem, dışı demecine cevap verdi. 

NATO toplantılarına katılacak; Kuzey At
lantik Assambîesi Türk Grubu üyeliklerinin bir 
bağımsız üyeliği için yapılan seçim sonucunda 
çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından ; 

2G . 3 . 1974 Salı günü saat 15,00'te toplanıl
mak: üzere Birleşime saat 15.55'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiH Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Vahap Güvene 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Mehmet Ünaldı 

SOKULAR 

Yazûı sorular 

] . —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, Tercüman Gazetesinde, DC -10-10 tipi 
uçakların almışı hakkında yapılan neşriyata 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 

ü'öiulerilmistir. (7/201) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet İşnıen'in, kıdem tazminatı borçlarına 

dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmişti]'. (7/202) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet-İsmeıı'in kıdem tazminatı borçlarına da
ir yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/20>-î) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Hikmet İşın en'in, kıdem tazminatına dair yazılı 
soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
ti i*. (7/204> 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) — Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimi acı vorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokla ma yapıldı) t 

]>AŞKAX — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere ba şlıy oruz. 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Tekirdağ Üyesi Cemal T arlan'm, Yu
nanistan'da Türkiye aleyhine yapılan neşriyat 
vo propagatKkı konusunda, gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Sayın Cemal Tarlan, Yunanistan'da Tür
kiye aleyhine yapılan neşriyat re propaganda 
hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) —Muhterem. 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; 

Hürriyet gazetesinin dünkü nüshasında, 
komşumuz ve güya dostumuz olan Yunanlılarla 
ügûli, can sıkıcı olduğu kadar, dikkat çekici bir 
haber yayınlandı. «Yunanlılar aleyhimize kam
panya. açtı» başlıklı ve Atina mahreçli bu ha
berde, son zamanlarda Yunan basın, radyo ve 
televizyonlarında Türkiye aleyhine girişilen 
kampanyanın şekil, ve mahiyeti hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu haber muhtevi
yatı doğru ise, maksat ve tutum; akla durgun
luk verecek ve komşuluğa, dostluğa sığmaya
cak kadar vahimdir, kısaca tahrik edicidir ve 
bin katıylede mukabeleye müsaittir. Ancak, Hü
kümeti dinlemeden verilecek hissi cevaplarla 
müşkül bir durum yaratılabileceğini dikkate 
alarak, gazete haberinde verilen bilgilen, şu 
kürsüden ve şu anda kamuoyuna •anıklamayı 
uygun bulmuyor, sadece haberin ilgi ve dikkat 
çekici noktası üzerinde, görüş ve değerlendir
melerime yer vermekle yetiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, komşumuz olan 
Yunanlılarla Ortak Pazıar, Kıbrıs gibi ihtilaflı 
konularımız elbette ki, vardır. Bunlara son za
manlarda bir de, karasularımızla ilgili bıir yenisi 
•eklenmek üzeredir. Bildiğimıiz ve gördüğümüz 
kadaııyle, bugüne kadar gelmiş geçmiş Hükü
metlerce bu ihtilâfların hailinde sadece millî 
menfaatler gözönünde tutulmuş ve bunlar, Hü
kümet seviyesinde halle çalışılmış; ama halkı 
tahrip yolu aranmamış ve hele televizyonlar; bu 
kabil hissi ve seviyesiz propagandalara ve kam
panyalarla alet edilmemiştir ve bundan sonra da, 
edilmemesine çalışılacaktır. Gazetenin verdiği 
bu haber doğru dse, bu çirkin ve haksız kampan-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yaya, Yunan radyo ve televizyonları da iştirak 
ettirilmiş gözükmektedir. Yunanistan'da, bu
gün uygulanmakta olan rejim icabı, radyo ve 
televizyonların bağımsız ve hele, Hükümet kont
rolü dışında hareket edebilecek]enini, şahsen 
pek mümkün görmemekteyim. 

Hal böyle olunca, Türkiye aleyhine, Yunan 
radyo ve televizyonları vasıtasıyle de sürdürü
len bu haksız propaganda ve kampanyadan, Yu
nan Hükümetinin haberdar olmamasını haklı 
olarak kabul edememekteyim. Meselenin asıl çö
züm bekleyen mühim noktası da burasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Hükümetinin 
ve hususiyle Dışişleri Bakanlığının, bu haber 
üzerine gereğini yapnıa'k maksadıyle ciddiyetle 
eğildiği ve bunlardan münasip bulduklarını Yü
ce Türk Hükümetinin ve hususiyle Dışişleni Ba
kanlığının bu haber üzerine, gereğini yapmak 
maksadıyle ve ciddiyetle eğildiği ve bunlardan, 
münasip bulduklarını Yüce Senatonun bilgisine 
sunacağını zannetmekteyim. Ancak, fazla ge
cikmemesi de şayanı arzudur. Çünkü, kamuoyu 
bilindiği gibi, Yunanlılarla olan ihtilâflarda çok 
hassastır. Şüphe yok ki, bu son haber birçok va
tandaşı etkilemiştir. Durum, sükût veya umur
samazlıkla karşılanmaya müsait değildir. Böyle 
bir Tutum, ileride menfî tezahürlere ve tamirin
di' giudük çekilecek siyasî gerginliklere de •mün
cer olabilir. 

Bu hususu da böylece işaret ettikten sonra, 
Hükümetçe alman tedbirlerin en isabetli ve 
ders verici mahiyette olması temennisiyle maru
zatımı burada tamamlarken Yüce Senatoyu hür
metle selâmlarım. 

~. — Malatya Üyesi Ilamdi Özer'im Orman 
idaresince. Devlet dairelerine ve halka satılan 
odun fiyatlarındaki farklılıklara dair gündem 
d>şı demeci re Orman Bakanı Ahmet Şener'in 
cer abı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
üyesi Sayın Ilamdi Özer, Orman İdaresince 
Devlet dairelerine ve halka satılan odun fiyat
larındaki farklar hakkında Hükümetin dikkati
ni çekmek üzere gündem dışı söz' talep (etmişler
dir, buyursunlar 'efendim. 
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HAMDİ ÖZER (Malatya; 
sayın senatörler; 

Savın Başkan, 

Yakacak odun fiyatlarında görülen aşırı fark
lılık hakkında maruzatta bulunacağım. 

19G5 yılında alınmış olan bir Hükümet ka
rarının uygulanmasından doğan uygunsuzluklar 
su götürmez bir bale gelmiştir. O tarihte neş
redilmiş olan Kararname ile yakacak odun, Dev
let dairelerine, müstahsil orman köylülerine, 
aracılara ve halka çok farklı bir şekilde satılmak
tadır. 

İllerde Devlet dairelerine tonu 360 liradan sa
tılırken, fakir halk ayın yerde bu odunu 600 li
radan satın almaktadır. Aradaki fark, Devletin 
veya müstahsil köylünün değil, toptancı - ara
cıların ceplerine inmektedir. Şöyle ki, yakacak 
odunların bedeli orman işletmeyince kesim ve 
çekim ücretleri de dahil olmak üzere istihkak sa
hiplerine ödeniyor. Bu odunların yarısı müstah
sil orman köylülerine diğer yarısı da illerin 
Devlet dairelerine tahsis ediliyor. Rüsumları da 
alınmak suretiyle bu odunlar belirli bir fiyatla 
Devlet dairelerine satış yapacak kimselerle müs
tahsil köylülere yatılıyor. Müstahsil köylülere 
serbestçe satış hakkı tanındığı halde. Devlet da
irelerine satış yapacak künyelere normal bir kâr 
haddi tanınmakta ve keyfî bir fiyatla satışları 
yasaklanmaktadır. Böylece, Devlet dairelerine 
ucuz fiyatla satış teminat altına alınmış bulun
maktadır, fakat müstahsil orman köylüsüne tah
sis edilen ve serbestçe yatışma müsaade edilen 
yakacak odun fiyatı alabildiğime yükselmekte
dir. Bu fahiş fiyatlardan doğan kazanç, orman 
köylüsüne değil, bunların ellerinden bu odunları 
toplayan aracı - toptancıların ellerine geçmek
tedir. Bunun için, bu aracı ve istif çil er fakir 
halka dilediği şekilde ve dilediği fiyatla bu odun
ları satmaktadır. Böylece, Devlet, halkın yararı 
ile kendi menfaati arasında ayırım yaparak, sos
yal Devlet olma niteliğini zedelemektedir: Kendi 
dairelerinde tonunu 360 liradan yaktırırken, fu
kara halkın ocağında 600 liradan yaktıran bir 
Devlet yosyal Devlet olamaz. Ocağı tütmeyen bir 
halkın lüks devletine, halkın devleti denilemez. 
Çocuğunun ıslak bezlerini çıplak göğsünde kuru
tan bir ana, Devletin anasıdır. Böyle bir ananın 
evlâdı olduğunu unutan bir Devlet halktan ko
par. 

Şu halde, sosyal ve demokratik bir devletin 
hükümeti, halkla devleti ikilik içinde değil, bir
lik içinde bulundurmaya mecburdur. Devlet dai
releri bir malı hangi fiyatla alabiliyorsa halkm 
da aynı fiyatla o malı alabilmesini Devlet sağla
malıdır. Müstahsil köylülere serbeyt satış hakkı 
verilmeye devam edecekse, Devlet dairelerine 
satış fiyatı rayiç olarak kabul edilmeli, bunun 
dışındaki fiyatla satış yasaklanmalıdır. Çünkü, 
miLvahsil orman köylüleri az bir kârla odunla
rını aracı - istifçilere kaptırmakta ve onlar da 
falı iş fiyatlarla fukara halka satabilmektedirler. 

Müstahsil köylülerin serbest satıştan yağla
yacağı kazancı Devlet onlara başka yollarla sağ
lamalıdır. Onları, aracıların aleti olmaktan, hal
kımızı da aracıların vurgunundan kurtarmalıdır. 
Şunu kesinlikle ifade edeyim ki, halkımız fiyat
lardan çok, vurgundan şikâyetçidir. Onlara yem 
olmaktan halkı kurtaralım. Fiyat artışlarmdaki 
kazanç, Devletle halkm kazancı haline gelmelidir. 

Sayın Orman Bakanımızın bu huyasta çok 
tif.z davranacağını umut ederek Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. 

ORMAN BAKANİ AHMET ŞENER (Trab
zon Milletvekili) — Söz istiyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan, 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab

zon Milletvekili) — Saym Başkan, saym sena
törler ; 

Malatya Üyesi Saym Ham di Özer arkadaşı
mız, Orman İdaresinin halkla olan münasebet
lerini eleştirdiler. Eğer 6831 sayılı Kanunun 
31 ncü maddesini değiştiren 1741 sayılı Kanu
nun hükümlerini tetkik buyursalardı, zannede
rim bu İkonada bendenizden istemiş olduğu bilgi
yi kendisi orada bulacaktı; fakat Parlamento 
hayatımda ilk defa bu yüce Kurul önünde 'ko
nuşmak ve bu konuda Bakanlığınım ta'tbikatı 
ile kanunları uygulama hususundaki anlayışı
mızı kendilerine, ve saym Senatoya arz etmek 
fırsatını bana yarattıkları için kendilerine te
şekkür ediyorum. 

Saym arkadaşlarım, 6831 sayılı Kanun, Or
man Balkanlığmm Teşkilât Kanunudur. Geçen 
sene 6831 sayılı Kanunun bazı maddelerini de
ğiştirirken 31 ncü maddeyi de değiştirmiştik; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu Kanun 
çıktı. Daha önceki tatbikatta, Orman Bakanlı
ğı, koru ormanlarından değil de, baltalık or-
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•malılardan halka ihtiyacının yüzde 100'ü kada
rını verebilirdi, bazen bu yüzde 90'a, yüzde 80'e 
düşerdi; amma 1744 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desindeki değişikliğe ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının hükümlerine uyularak yüzde 
GO'ı yalkacak, yüzde 40'ı yapacak odun olarak 
verilirdi. Bu sene Bakanlığı devraldığım zaman 
bu problem karşım.a çıktı. Baltalık ormanlarda 
makta verilmek suretiyle kesim, yapan köylüle
re yüzde GO verildiği için; «ıBiz fakir köylüyüz, 
orman içinde yaşıyoruz, verdiğiniz c/c GO ile biz 
maişetimizi idame ettiremeyiz.» gerekçesi ile ba
na müracaat ettiler. Bu müracaatlardan bir ta
nesi de dün Malatya'dan yapılmıştır. 

Muhterem senatörler, vatandaşların bu mü
racaatını çok haklı ve yerinde g'ördüm. Çünkü. 
% GO yakacak odundan kazanılacak para ile 
hayatlarını idame ettirmeleri mümkün değildir. 
Neden?.. Orman içinde ve yakınında bulunan 
köylerin miktarı 15 bin 7'22'dir. Bu köylerin için
de yaşayan insan sayısı ise 9 milyonu aşkındır. 
Milyonlarca hayvan yaşamaktadır, beslenmekte
dir. Geçim, kaynağı olmayan bu insanlara hü
kümetlerin de iş verme imkânları sağlayamadığı 
ortadadır. Altyapı tesisleri, okullar, yatırım ola
nağı olmayan, fakir bir durumda olan ve or
man içinde yaşayan insanların arazileri verim
sizdir ve bu yüzden bu insanlar bir fakirliğin 
içindedir. Bu köylülere yükarıdaiki imkânlar 
sağlanamadığı için, cihetteki kendileri maişet
lerini temin için imkân arayacaklardır. Fakir ve 
verimsiz dağ bölgelerinde yaşadıkları için aç
tırlar, meraları ıslah olmadığı için hayvanları da 
açtır. Esasında orman toprağı verim bakımın
dan 'tabiaiten zayıf bir topraktır. Ziraate en el
verişsiz topraklardan birisi de orman toprağı
dır. Bu 'topraklardan birinci veya ikinci sene 
malhsul alırsınız; fakat üçüncü senede mahsul 
alma imkânına sahip olamazsınız. Erozyonla da 
toprak kaydığı için, bu topralklarm üzerinde ya
şayan insanların tamamen fakirliğe mahkûm ol
dukları bir hakikattir. Kredi verme imkânları
na da salhip olunamadığı için bu vatandaşları 
korumak zorundayız. 

Bendeniz bu espri içinde; 1744 sayılı Ka
nunun hükümleri bana emredici vazife verdiği 
halde, ben bu sene % -GO'ı yakacak, % 407ı da 
baltalık olmak üzere, mesuliyeti üzerime alarak 
bu Kanunu böyle tatbik ettim ve bu Kanunun 

34 ncü maddesi için Orman Komisyonundaiki 
bütün gruplara müracaat ederek Plan Komis
yonundan geçirip Heyeti Umumiyeyc inmesine 
çalıştım. Yani «%100'e kadar verilir» tabirini 
koynıa'k suretiyle meseleye çözüm, getirdim. Sa
yın arkadaşımın iî'ade ettiği % 50'si halka veri
liyor, rr 50'si aracıya veya resmî dairelere ve
riliyor gibi hususlar yoktur. Kanun sarihtir, 
madde ortadadır. Senatör ve milletvekili arka
daşlarım bunu takip etmişlerdir, kendileri de 
bilirler. 

Sayın arkadaşlarını, Orman Bakanlığının bu 
konuda tatbikatı böyle olmakla beraber, kanu
nu. da, peşinden gelinciktedir. 

Sayın Başkan, bir hususu daha burada arz 
etmek isterim. Orman içinde yaşayan köylüle
ri nıizin bu sıkıntıdan kurtulmalarını biz Hü
kümet olarak gerek Koalisyon Protokolünde 
gerek Hükümet Programında rahatlıkla d e re et
miş bulunuyoruz. Anayasanın 51 nci maddesine 
istinaden biz, bu 'köylerde 'kooperatifçiliğin ku
rul masını zorunlu görüyoruz. Yani kalkınmala
rı için mutlaika orman içi halk kooperatiflerinin 
kurulması şarttır. Sebebi; bugün '6831 sayılı 
Kanunun 40 ncı nmddesine göre orman içi köy
lerinde kooperatif kurulmaktadır. Bu koopera
tiflerin kuruluşu şu şekildedir; 7 kişilik idare he
yeti bir kooperatif kuruyor ve ondan vsonra o 
köyün kalkınmasına medar olacaklar diye bek
liyoruz... Mümkün değildir. O köyün en azın
dan (/c 60, c/c 70'i bu kooperatiflere iştirak et
tiği takdirde bu amaç tahakkuk edebilir. Bu 
kooperatiflerin kurulması için değiştirdiğimiz 
34 ncü maddeye de bir fıkra koyduk. Bu koo
peratifler şayet kurulursa, yolların yapımının 
bunlara verilmesi ve kredi imkânları sağlana
caktır. Endeikre «anayi kurulması konusunda da 
meselâ; Artvin'den, İzmit'te 'bulunan SEKA'ya 
tomruk taşınması gibi hususlar -ortadan kaldı
rılacaktır. Artvin gibi veya 'diğer başka yer
lerden bu tomrukları çok uzak yerde bulunan 
fabrikalara taşTinaktansa; ın-ahallindeki vatan
daşa da iş bulmak için, küçük ve yarı mamul 
orman ürünleri imal eden fabrikalar ve sanayi 
tesisleri kurmak suretiyle orman içinde yaşa
yan vatandaşlara da işçilik ve 'kalkınmaları yö
nünden imkân sağlanmış olur. Hükümetin gö
rüşü do budur. 

Sayın 'Başkan, arkadaşıma bilgi vermek için 
arz edeyim,; 1974 yılı yakacak odun üretimi 
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programı şöyledir : Seri)es-1 piyasaya (Köylü - | 
pazar satışı dahil) 8 456 274 ster. köylü zatî i 
ihtiyacına 10 848 208 ster; sarfiyat dahil, resmi | 
sektörlere 47 535 ster oîmak üzere, 10 352 0.17 j 
ster odun istihsal edilecektir ve istihsal ettiği
miz odunların da; kanunumuz Parlamentodan 
çıktığı takdirde, elbette ek lOO'e kadar veril
mesi imkânı sağ]anacaktır. 

.Diğer bir hususu da huzurlarınızda cevap
landırmak isterim. «Aracıya fırsat veriliyor.» 
diyor arkadaşımız. Bu Hükümetin felsefesinde 
aracının yeri yoktur sayın arkadaşianm, Biz bu 
memlekette ne kimseyi ezeceğiz, ne de ozdireee- j 
ğiz. Sayın senatör arkadaşımız bunu böyle bil
melidir. Bu konudaki görüşümüz budur. ilangi 
vilâyette olursa olsun hiçbir memur arkada-u-
mız, bir vataıiuaşm daireye gittiğinde işinin gö
rülmesinde zorluk çıkaramayacaktır. Bu gibi ha
diseler Bakanlığıma bildirildiği takdirde, en kı
sa zamanda, ve en süratli şokildo vatandaşın hak
kının kanun ve nizam içinde. Anayasanın temel 
prensibine dayanarak verileceğini arz ederim. 

Saygılar sunarını. (O. H. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar.) 

3. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikecligil'ii>. ton 
e/ünlerde Türkiye'de olagelen Jıadisr-h. >• //mymedo 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'v.n tutumu re 
alınması gereken tedbirlere dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatomu Kaysmi 
İyesi Sayın Hüsnü Dikeçiigil son günlerde 
Türkiye'de olagelen hadiseler .karşısında Sayın 
İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün turumu ve 
alınması gereken tedbirler hususunda gündem 
dışı söz talebetmisler lir. Buyun Sayın Dikeçii
gil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayserk — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlar: 
Bence olup biten kadiselere İçişleri Baka

nı gibi bakamayız ve bu şekilde bakmak 
mecburiyetinde de değiliz. Eğer Bakan 
l)tı tutumunda bu görüşünde devanı ederse, ile
ride Türkiye büyük hadiselere sahne olacaktır. 
Vaktiyle bizim bir hocamız vardı, bize «Uyu
mak yaşamaktan sayılmaz» denedi. Ben de Oğuz
han A şilt ürk adını taşıyan İçişleri Bakanı sa
yın arkadaşıma diyorum ki; İçişleri Bakanlı
ğında uyunma/, daima uyanık durulur, 
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Beyefendiler, İçişleri Bakanının beyanatı 
gayet hafif. Diyor ki, «Efendilin son olan olay
lar ideolojik değil.» Nedir ya? Bu teşhisi siz 
nereden yapabiliyorsunuz? 12 Mart öncesi de 
öyle dendi; fakat Yüksek Teknik Öğretmen 
Okulundan Önkuzu pompa ile .şişirilerek aşağı
ya atıldı. Bulgaristan'dan gelmiş, İstanbul Üni-
verskeshule okuyan bir genç komünistler tara-
idndaıı vuruldu ve tam 21 kişi şehit edildi. Hiç 
unutmanı, Sayın Melen bir gün bu kürsüye çıktı 
dedi ki; «Eğer 12 Mart olmasaydı Türkiye de
mirperde gerisine düşecekti ve aynı zamanda 
200 bin kişi öldürülecekti.» Arkadaşlar, o za
man zehirlenen ve muhtelif çevreler tarafından 
beslmu-u insanlar, hunharca. 21. kardeşine kıy
an ıştır ve akındaştırılmıştır. Hiçbir Türk, tari
hi boyunca bir Türk'ü böylesine katlekaeaıiş-
tir. Komünist Ilnsya'da ise komünizmin ilânın
dan bu zamana kadar 60 milyon insan kesilmiş
tir ve 2 milyon kişi kamptadır ve bugün Niksar 
Lisesinde maalesef bir müdür, ballanın bir tek 
evlâdı olan çocuğuna okulda Türk'ün sembolü 
Bozkurt rozetini taşıyor diye, Atatürk'ün pa
ralarında olan sembolü taşıyor diye başına de-
mir çubukla vuruyor- ve çocuk beyin kanama-
eından ödüyor. 

Tunceli hadisesi küçümsenecek mesele de
ğildir. Nazım Hikmetin oyununu oynar: fa
kat onun tarafı olan Milliyet Gazetesinin yoru
mu cihetteki onlara göre olacaktır. Çünkü, 
TPtT'nin basma kendi mensubunu getirdi. Âde
ta bir büküımtiıı kanadı gibi oldu, öyle konu
şuyor ve öyle yazıyor. O gençler oynuyor, bir 
şey söylemiyor; fakat milli Kahraman Sev'1 Şa
mil oynandığı vakit Türk Bayrağı yuhalanı
yor ve valinin kona5a basılıyor. «İdeolojik me
seleler yoktur» diyor buna. Xe gülünç hadise.. 
Ne hazin, ne kötü duruma düştük. Gazi Mus
tafa İvme al ki üemekoo hitabesinde söylediği 
gibi «İçimle dahilî, bakici bedhahların olabilir» 
bugün Türkhmkiıı içi dahili bedhahlarla dolu
dur, doldurulmuştur. Bunun karşısında bir İç
işleri Bakanının hadiseleri küçümsemesi ve 
mensubokluğu Başbakanın ve ondan sonra da 
partilerin üzerine atması ve işi savuşturması 
lise hiç uygun değildir. 

Beyefendiler, hele bir belediye başkanı var. 
Bu. Türkiye Başkentinin belediye başkanı. Al
lah ra'mıet eylesin s ayın İnönü «-Günün birinde 
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Başkent değişirse şüphelenmeyiniz» 'demişti. 
Ben, böyle bir Başkentte, .böyle bir belediye 
'başkanının bulunmasını hayra yormuyorum. 
Kukla gibi televizyona çıkıyor, gazeteci (karde
şimizin karşısında hacil duruma düşüyor ve 
yine Hür Anadolu, ondan sonra sabah gazete
leri onun koyanlarını yazıyor. 

•Beyefendiler, Kızılay Ylaki Güven. Rarkmda-
Iki panoda yazılı olan bir yazı vardı «Türk'ün 
eze!i, en büyük düşmanı komünizmdir, nerede 
görülürse edilmelidir». Nedir bu söz? Bu söz 
hangi komşumuza dokunur? Eğer ikam şu kom
şuluk yapıyorsa, benim içime nifakı, ve bir or
duyu donatacak kadar silâhı sokmasın. Bunu 
Rusya yapıyor. Her memleketi karıştırıyor ve 
sıkıyönetim mahkemelerinde, kardeşlerini bo
ğazlayan Nurhak Dağlarını gerilla için. hazır
layan insanların müdafii avukatı tutmasın. 
Asıl içişlerine karışan odur, Türk Milleti karış
mıyor Atatürk, hu sözle Türk Milletlini uyarıyor. 
Bir Suphi ve yoldaşlarını, elbette Millî Müca
dele sırasında Anadolu'ya çıkıp karıştıracağı 
için denize döküyor; elbette dökecektir. 00 mil
yon Türk esaret altındadır ve Türkiye'de İm j 
panoyu kimse indi rem ez. Belediyeler, İçişleri 
Bakanlığına bağlıdır. İçişleri Bakanı «dur» de
mesini bilmelidir ve o panoyu oraya taktırmak 
mecburiyetindedir. 

Bu deyim, -başka komşularımızı hiç ilgilen
dirmez. Bizimi 'içimizden çıkıp komünist rejimi
nin hayranı olan, başka milletlerin kölesi olan 
insanlar için söylenmiştir ve kendi zamanında 
komünistlere nefes aldırılmamıştır. Sene F)3f>, 
1937 İstanbul Muallimi Mektebinde okuyoruz, 
hır gece üç arkadaşımızı götürdüler. Bunlar ko
münist fikirli insanlarım iş. Bunu yapan Musta
fa Kemal Atatürk'tü. Buna öğretmen .olarak 
gülerler; ama »milliyetçi gençlere komünizm 
ağzı ile «komando» derler. Biz bunu yaşadık 
ve gördük; yaşamaktayız. Bugün milliyetper
ver insanlar bunu hazmedemezler ve Hükümet 
h azimetim emelidir. Oradaki panoyu İçişleri Ba
kanı tekrar oraya taktırmalıdır ve eğer komü
nizmi benimseyenler, komünizmi bağrına ba
sanlar, «Ben Atatürkçüyüm» deyi]) de onun 
gölgesinde siper yapmak isteyenler varsa, ona 
diyeceğim yok. Yok, gerçekten Gazi Mustafa 
Kemali seviyor, benimsiyorlarsa o pano oraya 
takılacaktır. O, Türkiye içindeki insanları uyar-

— 59 

26 . 3 . 1974 0 : 1 

mak için büyük bir vecizedir. Bu vecizenin mâ
nası büyüktür. 

Arkadaşlai', benim evimde bütün komünist 
neşriyat vardır, uyanık 'durmak için okurum. 
Söylediklerim boşa 'değildir. Hepsini tetkik et
meden konuşmam, âdetimi ide değildir; ama ko
münist felsefesinde, önce büyüklerin gölgesinde 
çöreklenmek, onu bayrak yapmak vardır, ge
liştikten .sonra onu k ötül emek vardır. Bugün 
Türkiye'nin millî ^bakımdan .manevî temellerini 
vıpratmak için Mustafa Kemal kötül.enir. Rıza 
Nur'un yaptığı eser. yazılan eser onun değildir, 
başkaları yazmıştır. Vatan mefhumunu, ımillef 
mefburnunu bir partinin içinde olup da inkâr 
edenler vardır Türkiye Parlamenfosuniuı içeTİ-
sinde. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK ('Sivas) — Kimmiş om
lar açıklayın. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) - O n l a r ı 
İeakederse ben açıklarım. Ben biliyorum, İçiş
leri Bakanı sursun söyleyeyimi, 'ispat ederim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Hoca espriden 
başka bir şey -yaptığın yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendini., 
rica elliyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Espri 
değil, espri değil... .Sizin gibi bir insanın böy
le demesine Den çok üzülüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. siz de cevap 
veı'meyin rica ederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Eğer 
•o panonun oradan kaldırılmasını istiyorsanız 
çok acırım, Türk Ordusunu çok severimi, Türk 
Ordusunun, içinden çıkmışsınızdır. 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyin efendim, is
tirham ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O panodaki 
söz Atatürk'ün mü bakalım? 'Sakak adamının 
kelimesidir o, Atatürk'ün değil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ata
türk'ünde... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, ı.Sayın Öztürk 
rica ederim.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devaımla) — Eğer 
Atatürk uyanık olmasaydı.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Parlamıemtoyu itham altında tutamaz. Kim
se, açıklaması lâzımdır. 
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BAŞKAN — .Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun, siz müdahale etmek halikını 
haiz değilsiniz, müdahale etmeyin. 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devamla) — Yara
sı olan gocunur. yanalı olan gocunur... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bu mu ko
nuşma, 'bu nasıl konuşann ;' 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devaanla) — Sen
den konuşma öğrenaniyonum ben. öğreniyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ticaret yapan 
da konuşur. Üo'k gördük senin gibileri. 

HÜSNE r/İJKEPEİGİL (Devamla) — Sizden 
öğrenmiyorum. Öğrenmiyorum, öğrenmiyorum.. 

BAŞKAN •— Sayın Dikeçligil cevap verme
yin efendim. Sayın Üral... 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL i Devamla) — Hükü
metin üç cenazeyi vermesini takdirle karşılıyo
rum. Biz eğriye eğri. doğruya doğru demek 
içindeyiz. 

Sayın İçişleri Bakanı gazetelerde çıkan bir 
resminde kendisini Ecevit'e benzetiyor. Sayın 
Başbakanın. her halde «Atatürk ve .Devrimleri» 
adlı kitabını okumuştur. Sayfa 105; Maoîıun 
önünde kırılacak kapılar vardı. Ciıe Guevara' 
nm 'karşısında kırılacak 'kapılar vardı, Hoşi 
Münir'in de karşısında kırılacak kapılar vardı. 
Onlar zorlamak: meeburiyetindeydi. Zorlayıp 
kırdılar, açtılar. Biz de öyle değildir, her tokma
ğı çevirirsen açılır. Acaba anahtar mı olacak 
İçişleri Baıkanı,- ona 'benzemekle ?.. 

Ben istiıham 'ediyorum İçişleri Bakanından. 
12 Mart öncesi olan olaylar tam manasıyle bu
gün cereyan etmektedir. Milliyetperver g-ençler 
her komünist memlekette olduğu gibi kötülen-
mokto. ondan sonra kötü yorumlara tabi tutul
makta... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — «Komü
nist memleketlerinde olduğu -gibi» sözünden ne
yi kastediyorsunuz?.. 

BAŞKAN — '"Müsaade •buyurun, Sayın Di-
keçiigil bir dakika efendim. 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (-Devamla) — Muh-
tmvm aıikadaşîar... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
•buyurun... 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devamla) — Başka 
komünist nıenıleketl e rde... 

BAŞKAN •— Sayın Dikeçligil, bir dakika 
•efendim. 
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•Muhterem arkadaşlar, burada kürsüde ko
nuşan lıer hatip eğer aiılâka. adaba aykırı de
ğil ise ve herhangi bir şahsa hakaretamiz söz 
sarf etmiyor ise. buna müdahale hakkımız yok
tur. Herkes fikrini söyler ve herkes kendine gö
re söyler fikrini. Herkes avın ifadelerle, aynı 

I sözlerle söylemesini... 
HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devamla) — Ben 

Parlâmentoda... 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bu 
memleketi komünist bir ülke olarak ilan edi
yor, kürsüden buna hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Öyle bir şey söylemiyor efen
dim. Öyle bir şey söylemiyor. Müsaade buyu
run . 

HÜSNÜ DİKECTÂGİL (Devamla) — Zabıt
ları okursunuz... 

BAŞKAN •— Müsaade buyurum Eğer böyle 
bir şey söylese bendeniz, zatıâlinizden evvel 
müdahale ederim. Rica ederim. 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devamla) — Zabıt
ları oku, dinlemesini öğren, zabıtları oku da 
dini anı e sini... 

BAŞKAN — Hocam siz de, lütfen... 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Di

keçiigil, sizin ağzınızdan çıkanı (kulağınız duy
muyor. 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL ((Devamla) — Benim 
ağzımdan çıkanı, kulağım duyar. 

BAŞKAN — Mevzuu dağıtmayın Sayın Di
keçiigil. 

SALİH TANYERİ ('Gaziantep) — «Her ko
münist memlekette olduğu gibi» sözü (ile tah
rik ediyorsunuz, bu şekilde (konuşamazsınız. 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devamla) — Komü
nist ülkelerde dedim. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bu 
memleketi komünist olarak ilân ettin. 

HÜSNÜ DİKEGLİGİL (Devamla) — Başka 
komünist •memleketleıde olduğu gibi tahrikler... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
mü s a a de buyurun. 

HÜSNE DİKEGLİGİL (Devamla) — Evet 
tahrikler vardır... 

BAŞKAN — Fikrini söylüyor. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) —Başka 

I kanıünast ülkelerde olduğu gibi. Türkiye'de de 
I tahrikler var. 
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BAŞKAN — üRica ederim (Sayın Difceçligil, 
isiz de meseleyi dağıtmayın, çolk rica ederimi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL ı(Devamla) — Şim^ 
di... 

SAFFET URAL (Bursa) — Dinlemek mec
buriyetinde değiliz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, memıle-
fkete halkaret 'etmiyor, zaptı çıkartınım sonra... 
Mahcup olursunuz. 

HÜSNÜ 13İKEÇLİGİL (Devamla) — Gelsin 
İçişleri Bakanı. İçişleri ıBaıkanmı muhatap alı
yorum, İçişleri Bakanı bana muhataptır, gelsin 
cevap versin. iSiz cevap vermekle oıükellef de
ğilsiniz, sizin vazifeniz değil. 

BAŞKAN — Rica öderim, cevap vermeyin 
'Sayın Diıkeçliıgil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 'Şimdi 
Sayın Başjkan Ibağlıyorum. 

Den ıl)ıurada memleketimin gelecek hadisele
re sahne olmaması, bin yıllık Türk Mille/tinin 
Anadolu'da dimdik ayakta durması bakımın
dan (konuşuyorum. Dir Gazi 'Mustafa Kemal, Ali 
Fuat Oe'besoy'a ya sen gideceksin veya ben <gi-
deceğim diyordu. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Ondan sau
na iCuma (günleri tatil olsun dersin... 

BAŞKAN •— Rica ederim, lütfen müdahale 
etmeyin. 

HÜSNÜ DİlKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
•demedim, dersem derim. Açıkça söylerimi. 

BAŞKAN — ıSaym Dilkeçligil, siz cevap 
vermeyin efendim. Ben 'müdahale ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Desem 
ne çıikar heyler? ıSöylediğimden ben -çekinmemi. 

BAŞKAN — ıSayın Dikeçligil, sözünüzü 'ke
siyorum, 'müdahale etmeyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
iSf yın Başkanımı, bağlıyorum. 

İçişleri Balkanı bu olam (hadiseleri hafife al
mamalı. İsmi ile auüsamıma olmalıdır ve Kızılay 
P-arlkına o Atatürk'ün vecizesini diktirme!idir. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

4. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın, Komisyon Sözcülüğüne Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın seçildiğine dair tezkeresi (3/433) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyo
rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonumuz 21 . 3 . 1974 

günü saat 16,00 rda (8) sayın üyenin iştirakiyle 
toplanarak, istifa ile Iboşalan Sözcülüğe Manisa 
Senatörü Orhan Süersan'ı seçmiştir. 

Saygıyle arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Nevşehir 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su-
nulıiı'. 

5. — İzmir Üyesi Beliğ Beler'in, 6/11 numara
lı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim edi
yorum. 

'Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Uzun zamandan beri gündemde bulunan 6/11 

sayılı Ulaştırma Bakanlığından sorduğum sözlü 
soruma bugüne kadar cevap alamadım. Bu sebep
le sözlü sorumun yazılıya çevrilmesini rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

Beliğ Beler 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

6'. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'ın, 6/2 ve 6/24 
numaralı sözlü sorıdarını geriye aldığına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız'ın iki önergesi var
dır 'takdim ediyorum. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 8 nci maddesindeki sözlü sorumu 

günceliğini yitirdiği için geri aldığımı saygı ile 
arz ederim. 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Gündemin 2 nci maddesindeki sözlü sorumu 

günceliğini yitirdiği ve şimdi görüşülmesinde bir 
yarar görmediğim için geri aldırımı saygı ile arz 
ederim. 

Ta!biî Üye 
Ahmet Yıldız 
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BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

7. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/434) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, tak
dim ediyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izin
li sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, Baş
kanlık Divanının 20 . 3 .1974 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykal, hastalığına binaen, 12 . 3 . 3 974 tari
hinden 'itibaren, 20 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket Kok
sal, hastalığına'binaen, 18 . 3 . 1974 tarihinden 
itibaren, bir ay. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Ça
ğatay, mazeretine binaen, 18 . 3 . 1974 tarihin
den itibaren, bir ay. 

BAŞKAN — Teker teker okuyup oylarınıza 
sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı 
Baykal'ın, hastalığına binaen, 12 . 3 . 1974 tari
hinden itibaren, 20 gün müddetle izinli sayılması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket Kok
sal'in, hastalığına binaen, 18 3 . 1974 tarihin
den itibaren, bir ay müddetle izinli sayılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Ça
ğatay'ın, mazeretine binaen, 18 . 3 . 1974 tarihin
den itibaren, bir ay müddetle izinli sayılması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — LT§ak Üyesi Mehmet Faik Atayurt'un, 
m 

Bütçe ve Plan Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/169) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek. Başkanlığına 
Bütçe ve Plan Komisyonundan istifa ettiğimi 

saygı ile arz ederim. 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Grubumuz kontenjanından Bütçe Karma Ko-

misj^onuna seçilmiş olan Sayın Faik Atayurt ge
çirmiş olduğu hastalığı sebebiyle bu görevinden 
istifa etmiştir. Açık olan bu yere grubumuzdan 
aday olarak Sayın Yiğit Köke!- arz olunur. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonundan 
boşalan Adalet Partisi kontenjanına Sayın Yiğit 
Köker Grubu tarafından aday gösterilmiştir. 
Tek aday olduğu için işari oyla seçimi yapıyo
rum. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Yiğit Kö
ker Bütçe ve Plan Komisyonu üyeliğine seçilmiş-

' tir. 

10. — NATO toplantılarına katılacak Kuzey 
Atlantik Assamblesi Türk Grubu üyeliklerine bir 
bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi Kuzey Atlantik Assamb
lesi toplantılarına katılacak bağımsız üye seçimi
ne geçiyoruz. İki aday gösterilmiştir. Biri Sayın 
Özer Deıbil, diğeri Sayın Sabahattin Öz>befc. («Ço
ğunluk yok» sesleri.) Beş kişinin kalkması lâzım 
efendim. 

(Bursa Üyesi Saffet Ural, Çanakkale Üyesi 
İmadettin Elmas, Tabiî Üye Haydar Tunçkanat, 
Tabiî Üye Suphi Karaman, Tabiî Üye Fahri Öz-
dilek ayağa kalkarak yoklama ^teminde bulundu
lar.) 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkmıştır, yokla
ma yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı.) 
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BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde sa- 28 . 3 . 1974 Perşembe günü saat 15;00'te top-

londa eikseriyetin ıbulımmad1^ tespit edildiğin- lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
den; Kapanma saati : 15^5 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

26 . 3 . 1974 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. Cumhuriyet Senetosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü soruus (6/10) 

5. -— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belerin Türk Hava Yollarına dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldızın Atatürk Üniversitesindeki olay
lar hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/24) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın 12 Mart 1971 öncesi yatırımlar ve 
ihracat politikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/25) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, hâkimlerin görevlerinden 
başka herhangi bir görev yapıp yapamayacağı
na dair Adalet Bakamndan sözlü sorusu (6/29) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm, toprak kayması sonucu afete 
mâruz kalan vatandaşlara dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüceiıin, Türkiye İş Bankası 
Anonim Şirketine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nuıı, Hilâfetin kaldırılışının 
50 nci yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince 
bastırılması programlanan pul emisyonundan 
vazgeçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/32) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü DikeçligiTin, Ankara İmar Limted Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma, dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

4. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile LTçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 .'1973) 



5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
ihsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay alt geçidi ve çarşı yapımı 
inşaatına dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/9) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) (Dağtıma tarihi : 
27 . 2 . 1974) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinlıesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru (5/8) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1974) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinlıesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 
14 . 3 . 1974) 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


