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demiryolunda vukubtılan kazaların önlenmesi
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair soru
önergesi ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/445)
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2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlıklararası Tütün Kurulu ve Millî Tütün Komitesi
çalışmalarına dair soru önergesi ve Gümrük
ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı ceva
bı. (7/505)
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3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Trabzon Sosyal Sigor
talar Şube Müdürüne dair soru önergesi ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un
yazılı cevabı. (7 51C)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, TRT'nin tutumu ko
nusunda gündem dışı;
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege, İçtüzüğün 65
nci maddesi uyarınca birer demeçte bulundular.
Kütahya Üyesi Ahmet Özmumcu'ya 16 gün izin
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu.
Mason Locaları hakkında kurulan Senato Araş
tırması Komisyonu Başkanlığının, komisyonların m
görev bölümüne dair tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu.
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay in,
çocuk mahkemeleri kurulması konusunda (10/38) Se
nato Araştırması isteyen önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı bildiril
di.
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 saydı Tarife
nin değişik 1 nci bölümünün değiştirilmesi: değişik
86 nci maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve
79 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısının gündemdeki bütün işlere takdimen önce
likle ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, maddeleri
kabul olundu, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı
sonucunda kabul olunduğu bildirildi.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık
kurumları ile esenieştirme (Rehabilitasyon) tesislerine

verilecek döner sermaye hakkındaki 4 . 1 . 1961 ta
rihli ve 209 sayılı Kanunun 25 . 6 . 1965 tarihli ve
641 saydı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik 1 nci
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarı ve,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandıği Kanununun 56
nci maddesinin tadiline ve bu Kanuna 2 geçici madde
eklenmesine dair kanun teklifinin gündemdeki bütün
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşmeleri onay
landı; maddeleri ve tümü kabul olundu.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202
sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifinin bütün işlere takdimen
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair Bütçe ve
Plan Komisyonu Başkanhğm-n önergesi okundu;
İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel
Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından;
23 . 3 . 1976 Sah günü saat 15.00îe toplanılmak
üzere Birleşime saat 17.53'te son verildi.
Brşkan
Divan Üyesi
Başkam/ekili
Urfa
Rahmi Erdem
Abdülgani
Demirkol
Divan Üyesi
Burdur
Ekrem Kabay
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SOPvULAR
Yazdı Soru
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, Çanakkale ili Yenice kazası Pazar-

köy kasabasında vukubulan bir hadiseye dair yazılı
soru
önergesi, İçişbri Bakanlığına
gönderilmiştir.
(7/532)

II, — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/176; C. Senato
su : 1/414) (Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına)
(Müddet : 2Cfşer gün)
2. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm beşyüz metrekarelik kısmının Ankara Belediye
sine satılması hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/43; C.
Senatosu : 1/415) (Tarım, Orman, Köy İşleri, İçişleri
ve Bütçe ve Pian Komisyonlarına) (Müddet : Î5'er
gün)

Tezkereler
3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Sabahattin Özbek'in, yasama dokunulmazhğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/755) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) .
4. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi
Ömer Naci Bozkurt'un, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/756)
(Anayasa ve Adalet Komisyonuna)
Rapor
5. •— Ülkemiz lehine yararlı hizmetlerde bulunan
Naci Tahir Nuri'nin eşi Rüveyda Tuna Tahirova'ya
Vatanî Hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/105; C. Senatosu : 1/41C)
(S. Sayısı : 562) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1976)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : İsmail İlhan (Muş), Sebahattin Savcı (Diyarbakır)

III. — YOKLAMA
48 nci Birleşim için yoklama yapıBAŞKAN
yoruz.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, 48 nci Birle
şimi açıyorum.

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'm,
sesinde vuku bulan ' olaylara dair gündem
meci.

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat, Van Lisesin
de vukubulan nahoş hadiseler ve buna sebebiyet ve
ren yöneticiler ile Bakanlık yetkililerinin
benzeri

Van Li
dışı de
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î çıîıkla şartlanmış bir kimsenin çıkarılmasında mu
vaffak olabilmek için üye yazılmasına Saym
Van
Valisinin gayret göstermesi gerçekten gariptir. Hatta
I emrindeki bu müdürün bertaraf edilmesini, istifa etI meşini de önermiş olması mesleği ile memuriyeti ile
I bağdaşamaz.
I
Millî Eğitim Bütçesi görüşülürken arz etmiştim.
Bir öğretmen suçlu ise tahtı mahkemeye alınmalıdır,
BAŞKAN — 6 - 7 dakika için rica edeyim. Siz
I sırf idarî kovuşturmalarla yetinmemek lâzımdır. Eğer
den evvel arkadaşlarınız da aynı süreyi münasip gör
I idarî soruşturma sonunda bir suçu varsa, bunu mamüşler; öyle yazıyorlar.
I hallî savcılığa vermek lâzımdır.
Buyurunuz efendim.
Ağır bir suç izafe edeceksiniz, «komünistsin» diMEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Sena
I yeceksiniz, «vatan hainisin»
diyeceksiniz, «bölücü
törler;
lük yapıyorsun» diyeceksiniz, bu gerekçe ile o meArifiye Öğretmen Lisesinde,
Malatya Akçadağ
fakat
Öğretmen Lisesinde, Akçaabat Öğretmen Lisesinde, I murun, o öğretmenin tayinini yapacaksınız;
I
bu
ithamları
mahallî
adliyeye
tevdi
edemiyeceksiniz...
Kepirtepe Öğretmen Lisesinde, Edirne Erkek
Öğ
retmen Lisesinde, Van Erciş Erkek Öğretmen Lise I Halbuki her idarî merci kendisine intikal eden bir
sinde, İsparta Gönen Erkek Öğretmen Lisesinde, ke I konuyu adliyeye tevdi ile mükelleftir.
za Hasanoğlan Eğitim Enstitüsünde asayiş, disiplin,
Bu itibarla yöneticilerimizin, hele hele özellikle
intizam diye hiç bir şey kalmamıştır. Tamamıyle
valilerimizin % 90'nı bu mükellefiyete uymamak suMillî Eğitim Bakanlığına bağlı; Millî Eğitim Bakan I retiyle illegal bir duruma girmiş olmaktadır. Ha
lığı bünyesinde meratibi silsileye bağlı bu müessese I Devlet kadrosu içerisinde kanuna saygısızsın, ha so
lerin, üniversiteler gibi özerk müesseselere bağlı ol
kakta...
madıkları halde, anarşinin tam manasıyle içinde ol I
Bu itibarla sokaktaki saygısızları ele alıp, Devlet
dukları hepinizin malumudur.
I içerisinde kanser kadar eblehieşmiş, memleket bün
Ben bu konulara değnimeyeceğim. Sadece doğup
yesini kemiren bu tip yöneticileri görmemezlikten ge
büyüdüğüm, her zaman için anarşinin dışında kal
leceğiz; sokaktaki bir suçluyu göreceğiz... işte bu çe
mış Van ilinin merkez Atatürk Lisesi içinde zuhur
lişkiden kurtulmamız gereklidir.
eden rezaleti huzurunuzda arz etmek istiyorum.
Ben Saym Millî Eğitim Bakanına arz etmiştim.
Bu Atatürk Lisesi bünyesinde bir Okul Aile Bir
Dedim ki; Van'da bir lise müdürü vardır. Bu lise
liği vardır. Okul Aile Birliğine bazı hizipler tarafın i müdürünün tek şanssızlığı Adalet Partisi ileri gelen
dan üye kaydedilme hususunda çaba sarfediimiştiı
lerinden birisinin damadı oluşudur; yani, öyle Millî
ve bu hiziplerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Par I Hareket Partisine gere şanssızlığı... Bu zattan Van'da
tisi mensuplarından bir arkadaş, diğeri de bağımsız
ki Cumhuriyet Halk Partisi, Güven Partisi, Millî Se
Belediye Başkam ve yıllar boyu Millî Hareket Par
lâmet Partisi ve Adalet Partisi hepsi memnun. Hiç
tisine angaje olmuş, şu veyahutta bu partiden; Ada
bir olay çıkmamıştır ve üç takdirname almıştır; Sa
let Partisinden veyahutta Millî Selâmet Partisinden
yın Ilhami Ertem'den takdirname almıştır, Sayın Samilletvekili olduktan sonra yuvaya dönüşü tasarla j fa Reisoğlu'ndan takdirname almıştır, giden Van Va
yan ırkçı bir zat.
lisinden takdirname almıştır ve başarılı, lisan bilen,
gelişmemiş bir bölgede nedretten; yani lisan bilen
Şimdi bu hizipleşme arasında Sayın Van Valisi
öğretmen az olduğu için, çok değer taşıyan bir öğret
nin girmesine gerek var mı?.. Şahin Bey isminde Mil
men. Bu zat lise müdürlüğünden alınarak en ücra
lî Emlâk Müdürü, Okul Aile Birliğinin Başkanıdır.
küçücük bir kazaya ortaokul öğretmeni olarak tayin
Bir memurdur ve tamamıyle tarafsızdır. Sayın Feediliyor. Bu öğretmenin geri alınması için Adalet Par
fid Melen de bu kişiyi gayet iyi tanır; hatta Güven
tili milletvekillerinden pekçoğu ve bizzat mahallî büPartisine demiyeiim de, memur olduğu için parti tut
maz; ama Ferid Beye ve diğer ılımlı kimselere de j tün kuruluşlar Bakana arz ettikleri halde, Bakan da
saygılı bir kişidir. Bu şahıs Okul Aile Birliği Baş
arzu ettiği halde yapamıyor bunu. Çünkü, Millî Eği
kanı olduğu halde, sırf bir - iki Halk Partili aile reisi
tim Bakam, Millî Hareket Partisinin vesayeti altında
veliden oy aldı diye, bunun karşısına tamamıyle ırk- I çalışmaktadır. «Komando Nail» diye kendisini kabul
anarşik olaylara seyirci kalmaları dolayısıyle Bakan
lığın bu alandaki belli ve bilinen sorumluluğu hak
kında gündem dışı söz istemektedir.
Sayın Feyyat, konuşmanız ne kadar sürer efen
dim?..
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — 10 dakikayı
geçmez Sayın Başkanım.
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ettirip, Süleyman DemireFe karşı bir güç olarak gös
termek sevdasındadır. Bu anarşik olaylarda nüfuz pe
şinde giden sokaktaki asıl genç kadar şerefli olamaz.
Çünkü, sokaktaki anarşik olaylara katılıp da asslan
genç suçludur; asılmıştır. Ama, haysiyetli idi. Bir de
haysiyetsiz suçlular vardır; aynı anarşik olayları dolayısiyle tahrik eder; suç delili elde edilmez. İşte bun
lar haysiyetsizdir...
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, ne diyor acaba?
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Ben Devlet
bünyesi içerisinde ırkçılık hareketini organize eden
haysiyetsizleri kasdediyorum.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurduğunuz vakit
doldu efendim.
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Bitirmek üze
reyim Sayın Başkan.
Ben 20 sene savcılık yaptım. Bütün kopukları, ser
serileri cezaevine toplamakta çok müşkülât çektim,
ama bu Millî Eğitim Bakanı bütün kopukları bir ara
ya topladı.
Saygılarımla.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Ayıp ayıp...
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Ayıp değil,
sizi Türkeş'e sattı. Türkeş sizin canınıza okuyacak,
gebertecek...
A H M E T CEMİL KARA (Trabzon) — «Haysiyet
siz adam» dan neyi kasdediyorsun?...
M E H M E T FEYYAT

(îstanbul) — Haysiyetü

suçlu, haysiyetsiz suçsuzdan daha iyidir.
A H M E T CEMİL KARA

(Trabzon) — Deniz

Gezmiş haysiyetli miydi?
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Senden haysi
yetli idi.
A H M E T CEMİL KARA

(Trabzon) — Senden

haysiyetli idi.
BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim, yerinizden
lütfen konuşmayınız.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Saym Başkan, bu kürsüden bir Hükümet üye
sine, hakikaten kürsü adabına yakışmayacak şekilde
hitapta bulunan arkadaşın konuşmasına evet mi di
yeceğiz?
BAŞKAN — Efendim, ben başından sonuna ka
dar dinledim. Birtakım fikirler söyledi; bu fikirleri
tekabbül edene bazı şeyler söyledi. Niye üstünüze
alıyorsunuz? Rica ederim...
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2. — Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 58 nci yıl
dönümüne rastlayan günde Erzurum'da cereyan eden
olaylara dair gündem dışı demeci ve Devlet Bakam
Gıyasetûn Karaca'nın cevabı.
BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, «Erzu
rum'un dünkü ve bugünkü 12 Mart kurtuluş günleri
üzerinde gündem dışı konuşmak arzusundayım.
Gereğini saygılarımla rica ederim.» diye söz ta
lep etmiştir.
Saym Nalbantoğlu, kısa olması ricası ile buyu
run.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Saym
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmla
rım.
Evet, Erzurum 12 Mart 1918'de kurtulmuştu. Os
manlı Devletimizin Umumî Harpten sonra bölüşül
mek istenmesi anından başlayan, işgal kuvvetlerinin
memleketimizin her yerindeki mezalimi gibi, dünya
nın her yerinde de bu şekilde mezalim görülmüştür.
Bunların bir bakıma düşman cephelerinin örgütleri
tarafından yapılmış olmaları nedeniyle, haklı olmasa
da, olasılık açıklaması yapılabilir. Geçmişin acı anı
lan Erzurumlu'nun içinde, bizim içimizde vardır.
Şimdi de sözü, Erzurum'da o günlerde müftülük
yapan bir Erzurumlu'nun torunu olan Cahit Soiakoğlu'na bırakıyorum :
«Kara günlerden kurtuluşumuzun 58 nci yıldönü
münde yeniden kara günler yaşıyoruz Erzurum'da. 12
Mart 1976'da şehrimizin genel görünümü şudur:
Şehrin en işlek caddelerinde öğretmenler dövülü
yor, Eğitim Enstitüsünde yüzlerce öğrenci yöneticile
rin gözünün önünde derslere sokulmuyor;
girenler
muştalarla yaralanıyor. İl makamından yardım dile
yen bu gençlere çare bulunacak yerde, Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasasını bozdukları için adliyeye
gönderiliyorlar.
Atatürk Üniversitesinde
hocaların gözüönünde
gençler dokuz yerinden bıçaklanıyor.
Hastanede stajyer doktorlar, doktor bayanlar 7-8
kişi tarafından dövülüyor. Genç doktorlar yaralanı
yor. Saldırıya uğrayanlar karakollarda, adliyelerde
süründürülüyor.
Yurtlardan baskınla öğrenciler çıkarılıp koma ha
linde yaralanıyor, Öldürülüyor.
Yavuz Selim İlköğretmen Okulunda bay ve bayan
öğretmenler, fark gözetilmeksizin tartaklanıyor.
Başka okuldan gelen öğrenci yatağında uyurken
gaz dökülerek yakılmak isteniyor.
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- Ortaokullarda, liselerde öğrenciler kardeşlerine ta
banca çekiyor; eli sopalı serserilej çocukları dövmek
için nöbet tutuyorlar.
C. H. P. Pasinler İlçe binasının, bir hafta arayla
iki defa camlan kırılıyor, ilçe Başkanının işyeri tah
rip ediliyor. Arkasından Zihni Yıldız alçakça saldırı
ya uğruyarak sopalarla, demirlerle ağır yaralanıyor.
Bütün bu olaylar Erzurum Radyosunda kurtuluş için
hazırlanan, (Kurtuluşa Doğru) program dizisinin ya
yınlandığı süre içinde meydana geliyor.
Bu zorbalıklara, bu işgal kuvvetlerinin yapmadık
ları hainliklere, bu yasa dışı davranışlara karşı baş
vurulması gereken, Devleti ve Hükümeti temsil eden
II Valisi; seçim bölgelerinde seçim yatırımı yapan
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca ile birlikte Kara
yazı, Tekman ve Çat'da dolaşıyor. Vali yardımcıları
ve emniyet, bütün iyi niyetine rağmen olayları önleyemiyor.
12 Mart 1976 tarihinde kurtuluşumuzu, Tuncer
Şahin adlı şehidimizle kuşkusuz renklendirecek ha
masetten, milliyetten,
vatandan bahsederek nutuk
atanlar, bu gencecik Türk öğretmen adayı çocuğun
naaşı karşısında hiç mi kekeiemeyeceklerdir?..»ı
12 Mart 1976da memleketi bu hain çetelerinden
kurtaracak ikinci bir kurtuluş günü beklemek ne
acı...
Ey sınıf arkadaşlarım Sayın Demire! ve Erbakan!. Sizinle yedi sene aynı sıralarda oturmuş, okul
arkadaşlığı etmiş oinıanm rahatlığı ve içtenliği için
de size sesleniyorum : Memleketimi, millî felâket ha
lini alan hainler çetesinin elinden (her kim olursa
olsun) kurtarınız. Yoksa evet; o mevkileri bırakınız
lütfen.
Sa3/gıîar sunarım.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Erzurum Milletvekili) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Sayın Fakih Özlen, asayiş ve huzur
la ilgili öğrenci ve Seydişehir olayları ve bunların so
rumluları hakkında 6 - 7 dakikayı geçmemek üzere
gündem dışı söz talep etmiş.
Size söz vermeden evvel Sayın Bakan, Sayın öz
len de görüşse, ondan sonra bir cevabınız olur mu?
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Özlen'in yapacağı konuşmanın konusu emniyet ve asa
yişle ilgili bir konudur; yani daha ziyade içişleri Ba
kanlığını ilgilendiren bir konudur.
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Kendilerinin yapacağı bu gündem dışı konuşma
için İçişleri Bakanına haber verilmiştir. Geldikleri tak
dirde kendileri cevap verebilirler.
BA.ŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın Ba
kan.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler:
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nan gündem dışı yap
mış olduğu konuşmayı huzurlarınızda ben de sizler
gibi dinledim. Sayın Nalbantoğlu'nun yapmış oldu
ğu konuşmada dile getirmiş olduğu konular, burada
ki yazılı metninden de okuduğu üzere, kendisinin biz
zat gelerek gördüğü ve gözünün önünde cereyan et
tiği olaylarla ilgili olmayıp, bahsetmiş olduğu Cahit
Solakoğlu'nun bir yazısındaki mevzuları yüksek hu
zurlarınızda dile getirdi.
İsmi geçen Cahit Solakoğlu arkadaşımız, Erzurum
Cumhuriyet Halk Partisinin İl Başkanıdır. Cumhuri
yet Halk Partisi İl Başkanının kendi hissiyatını kalem
le kâğıt üzerine dökmüş, Sayın Senatör de îi Başka
nının hissiyatına Yüce Huzurlarınızda tercüman ol
muştur.
Arkadaşımız Erzurum'un Senatörü olduğuna gö
re, gönül arzu ederdi ki, Erzurum'un kurtuluş gününe
taallûk eden bu millî günde; İl Başkanının arzu etti
ği, yazdığı bu yazılar doğru ise, diğer milletvekilleri
ve parlamenterler gibi kendisi de Erzurum'a gelsey
di, bunları bir inceieseydi, acaba bunlar Erzurum'da
olmuş mudur, olmamış mıdır, olmuş da kimler tara
fından olmuştur, bunun muharriki, nıüşevviki kim
lerdir, kimler destekliyor, kimler kışkırtıyor; bunları
herhalde görürdü ve gördükten sonra tahmin edeüim
ki, gelip huzurlarınızda bu konuşmayı yapmazdı.
Tarafsız olmayan bir kişinin, bir siyasinin ağzın
dan onun siyasî düşüncelerini ifade eden; zaten de
vamlı olarak karamsar havayı çizen bir kimsenin söz
lerini buraya nakletmesinin ne hukukî bir vasfı var
dır, ne de geçerliliği vardır.
Erzurum ezelden ebede karşı Moskofun karşısın
da dikilmiş bir serhat şehridir. Erzurum Doğunun
kalecidir. Erzurum'da komünizme, aşırı sola karşı
hiç bir suretle iltifat yoktur ve iltifat edilmeyecek
tir. Bahsettiği manzara doğru değildir, tamamen ger
çek dışıdır. Olmayan hadiseleri olmuş gibi göster
miştir.
«Öğretmenler dövülür» diyor. Yalandır, doğru
değildir. Daha dün radyoda dinlediniz; bir siyasî par
tinin il merkezine geceleyin silahla ateş edilmiştir.
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Silahla ateş eden kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahıs
da öğretmendir, arkadaşlarım.
Bir siyasî partinin binasını gecenin bir nısfında,
kendi görüşünü taşıyan bir öğrenciyi de yanına almak
suretiyle gecenin ıssızlığından istifade ederek bir si
yasî partiyi kurşunlayan öğretmen ve öğretmenin ya
nında taşıdığı öğrencinin hangi siyasî partiye ve ga
yeye hizmet ettiğini ifade etmeme benim burada lü
zum yoktur. îşte, sayın İl Başkanının savunmakta bu
lunduğu kişi, bu kişidir arkadaşlarım. Silâh çekmiş
öğretmen, ruhsatsız tabancayla kurşunlamış; «Buyu
run, karakola gelin», dendiği zaman; «Efendim, nasıl
götürebilirsin, özgürlük yok mudur, silâh atma öz
gürlüğü yok mudur?..»
Ayıptır arkadaşlarım. Bu rejim hepimizindir. De
mokratik rejime hepimiz sahip çıkacağız. Eli silâhlı
nın yanında olursanız, katilin yanında olursanız, «ben
komünistim» diyenin yanında olursanız, «ben anar
şistim» diyenin yanmda olursanız, «ben bu sene ted
risat yaptırmayacağım», diyenin yanmda olursanız,
imtihana girenlere engel olanın yanında olursanız;
hep bunların yanında olursanız, hep bunları savunur
sanız, Hükümet ve emniyet kuvvetleri görevini yeri
ne getirdiği zaman... (A. P. sıralarından alkışlar,
C. H. P. sıralarından gürültüler).
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hükümet bun
ların yanında.
NACİ CİDAL (Hakkâri) — O hassasiyeti biraz
da komandolar için gösterin...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Casuslarla müş
terek çalışıyorsunuz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aynen de
minki gibi; «Olursanız, yaparsanız» diyor. Neye üs
tünüze alıyorsunuz?..
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Tabiî, kendilerine demiyorum, «alır
sanız»» diyorum.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Doğru ko
nuşuyor, allerji neresinde?..
BAŞKAN — Neye üstünüze alıyorsunuz arkadaş
larım, umumî görüşüyor?.. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler, anlaşılamayan müdahaleler).
Buyurun efendim.
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA
(Devamla) — Sayın arkadaşımız İl Başkanının konuş
masından bir başka konuya da devam ediyor; «Dev
let Bakanı Gıyasettin Karaca, yanında İl Valisi ol
duğu halde ilçelere de giderek dolaşmıştır...»
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Arkadaşlarım, bunun ne günahı var, bunun ne
ayıbı var?. Diyebilir misiniz ki, Devlet Bakanı Gıya
settin Karaca, yanında vali olduğu halde; bu hare
ketle, bu hadiseler doğrudur, vurun, kırın, komünist
lere hücum edin, bu teröristlerin üzerine yürüyün,
bunlara nefes aldırtmayın, dediğimi söyleyebilir mi
siniz?.. Hayır.
Ben, Çat'ın kurtuluşuna Erzurum Valisiyle birlik
te gittim arkadaşlarım. Kurtuluş gününe Kolordu Ku
mandam da gelmişti, o da orada dinledi. Vatandaş
lar «Devlet Bakanının da burada toplanan kalabalık
kitleye hitap etmesini istiyoruz» dediler. Ben yerim
den kalkmadım, konuşmak istemedim. Çünkü benim
hazırlığım yok, ne söyleyebilirim yani?. Zaten ora
daki gençler, öğrenciler günün millî hamasetini dile
getirdiler. Israr olunca ben de kalktım söyledim. Söy
lediğim söz şudur. Öğrencilere ayrı hitap ettim, öğ
retmenlere ayrı hitap ettim, vatandaşa ayrı hitap et
tim. Öğretmenlere şunu söyledim:
«Aziz öğretmenlerim! Bu cemiyette ve dünyada
kurak ve râtıp ovalarda güneş ve suya ne kadar ih
tiyaç varsa, bu cemiyette de öğretmene o kadar ih
tiyaç vardır. Öğretmen, terbiyeci demektir. Öğretmen,
Türk milletinin geleceğini yetiştiren nesillerin koru
yucusu ve yetiştiricisi demektir.
Aziz milletim, mümtaz öğrencilerim; öğretmenle
rinizin önünde lütfen saygılı olunuz. Öğretmenin gel
diğini gözünüzle fark ettiği noktada ceketinizin önü
nü düğmeleyin, elinizi cebinizden çıkarın ve öğret
men bu memlekette en çok saygıya değer kimseler
dir.»! dedim.
Öğretmenlere hitaben şunu söyledim:
«Bu milletin ve bu gençliğin ümidi sizlersiniz. Siz
ler bu memleketin evlâtlarını yetiştireceksiniz. Atatürkler, Cumhurbaşkanları sizlerin tedrisatınızdan ve
rahlenizden geçmiştir. İyi insanlar sizin eserinizdir.
Size minnettarız dedik, halka birlik ve beraberlikten
bahsettik ve hatta şu sözü söyledim bu cemaate; «Ar
kadaşlarım, Allah'u billâh aşkına.». Bir şey daha söy
ledim, yine söyleyeceğim; «Hazreti Muhammedin aş
kına.» dedim. «Siyasî parti düşüncelerinizden dolayı
değil kavga etmek, birbirlerinizle darılmayın dahi.
Aynı kahvede oturun, aynı yerde oturun. Bir köyde
olan bir cenazeye komşu köyler de gitsin.», dedim.
Bu konuşmayı yaptım, aşağı indiğim zaman Ko
mutanın gözlerinde yaş damlaları birikmişti, yanağı
nın üzerine akıyordu. (C. H. P. sıralarından «Vah.
vah» sesleri).
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Erzurum'a gelen birçok kumandanlar benimle gö
rüştüler. Kolordu Kumandanı, «Bir Devlet Bakam
olarak, bir siyasî partinin üyesi olarak bu kadar bir
leştirici, bu kadar yapıcı, bu kadar memîeketsever,
bu kadar milliyetsever bir konuşmayı, Erzurum'a ge
len diğer politikacıların hiç birinin ağzından duyma
dım, sizlere yerden göğe kadar, ne kadar teşekkür et
sek çok azdır, duygularımızı ifade edemez.», dediler.
Biz bu duyguların ve bu düşüncelerin sahibiyiz.
Bu vatan üzerinde bir tek millet biliyoruz; Türk mil
leti, bir tek Hükümet biliyoruz; Türk Hükümeti, bir
tek devlet biliyoruz; Türk Devleti. Milleti, Devleti,
Hükümetiyle birlikte bölünmez bir bütün olarak te
lakki ediyoruz. Binaenaleyh, bir siyahinin ağzından,
bir parti Başkanının ağzından söylenmiş, kaleme alın
mış fikirleri gelip burada söylemenin, sizi bütün şe
refimle temin ederim ki, gerçekle iğnenin ucu kadar
en ufacık bir münasebeti yoktur; hiç yoktur. Buyu
ran bir araştırma açınız; TRT'ye verilen demeçlerin
metnini okuyunuz, bütün demeçlerde «Birlik, bera
berlik ve yalnız sandık başına oy vermeye gittiğiniz
zaman Allah ile kendi vicdan aranızda bir muhase
be yapın, kime isterseniz ona verin.» demişim.
Biz memlekette sükûn istiyoruz, biz memlekette
huzur istiyoruz, kavga istemiyoruz. Geliniz, Siyasal
Bilgiler Fakültesinde, «Öğrencileri imtihana sokmu
yorum.», diyenlerin yanında hep birlikte olmayalım.
Geliniz, şimdi çıkınca bir protokol imzalayalım, gi
delim TRT'de oturalım, diyelim ki, «Türkiye'de halk
lar yoktur, Türk milleti vardır. Halklar diyenlerin ya
nında değiliz..» (A. P. sıralarından «Bravo», sesleri,
alkışlar). Geliniz, bir şey daha diyelim müştereken;
TRT'de sağ ellerimizi kaldırarak söyleyelim : Türk
Devleti bağfmsızdır, «Bağımsızlık istiyoruz» diyenle
ri tasvip etmiyoruz; onlar, Türk değildir, Türk düş
manıdır, diyelim. Birleşelim bu sloganlarda. (C. H. P.
sıralarından gürültüler.) Bu sloganlarda birleştiğimiz
takdirde Türkiye'de huzursuzluk olmayacaktır.
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Ne olu
yorsunuz, ne var? Saym Başkan, niye dinîeyemiyorlar, niye gocunuyorlar, ne var? (C. H. P. sıraların
dan gürültüler). Niye bağırıyorsunuz?
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Arkadaşlarım, lütfediniz, ben size sa
taşmıyorum ki. Ben diyorum ki, bugün gençler ara
sında... (A. P. sıralarından gürültüler).
ORHAN KOR (İzmir) — Sizi sol uşakları sizi.
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Müsaade buyurun arkadaşlarını.
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Ben diyorum ki, bugün gençler arasındaki çatjşnıayı doğuran sebeplerden birisi;
bir kısım genç,
«Halklara özgürlük» dij'or.
Gdmiz, ittifak ederek bu gençlere;
Türkiye'de
halklar yoktur, Türk milleti vardır, diyelim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Halk var,
Türk halkı var, inkâr edemezsiniz.
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Bir kısım genç, sol elini kaldırıyor,
«Bağımsız Türkiye» diyor. Diyorum ki, gelin hep
birlikte sağ elimizi kaldıralım, diyelim ki... (C. H. P.
sıralarından «Niye sağ» sesleri).
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Siz de sol
elinizi kaldırın.
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Olur, iki elimizi de kaldırırız.
BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muhafaza edi
niz.
Saym Bakan, gündem dışı..
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Geliniz, «Bağımsız Türkiye» diyen bu
gençlerin karşısına dikilelim; «Türkiye bağımsızdır.
Bunu Türk düşmanları der.» diyelim.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Diyemez
ler.
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Ve gençler arasındaki bu kardeş kav
gasını önleyelim. Arkadaşlarım, Allah var, Allah, Al
lah, Allah var. Türk Devleti bağımsız değil ise, Cenevreye gittik, Viyana'ya gittik, falan yere gittik,
Amerika, Rusya, Fransa, 'italya, Almanya, İngiltere...
«Kıbrıs'tan askerinizi çekiniz.», diyor. Eğer biz ba
ğımsız olmasaydık, bunların karşısında direnir miy
dik? Eğer biz bağımsız olmasaydık, Türk Silâhlı Kuv
vetleri Kıbrıs'a çıkar mıydı?
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — O zaman
iktidar başka idi.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Alierji
duyuyorsunuz alierji; dinleyin, dinleyin beyler.
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Yani, bağımsızlığın ölçüsü nedir arka
daşlarım? Bunu anlayamadım ben.
BAŞKAN — Saym Bakan, Sayın Bakan...
DEVLET BAKANI GîYASETTİN KARACA
(Devamla) — Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri ve alkışlar).
VELİ UYAR (Yozgat) — Çayıralan'da hâkimlik
yaparken böyle söylemiyordunuz.
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3. — Konya Üyesi Fakih Özlen'în, üniversiteler
deki öğrenci ve Seydişehir olaylarına dair gündem
dışı demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun cevabı.
BAŞKAN — Sayın. Fakih Özlen. Altı yedi da
kika demişsiniz, buyurun efendim.
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bir buçuk sayfa
efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim buyurunuz.
FAKÎH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
Geçen hafta bir gazetede, Hazreti Muhammed'e
ait iki cümle gözüme çarptı: «Yaşamamda iki şey
öğrendim...
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yobaz
derler, söyleme böyle şeyler.
FAKİH ÖZLEN (Devamla) — ... «Biri, çok af
fetmek, diğeri, hiç unutmamak,» buyurmuşlar Pey
gamberimiz.
Çok affetmek, affedebilmek hususunda çeşitli ve
çetin sınavlardan geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi ve
onun uzun yılar denenmiş bir üyesi olarak, hiç unut
mamam lâzım gelen siyasal olaylardan bazılarını ve
onların sorumlularını unutmak olasılığına karşı, tu
tanaklara geçirterek tescil etmek için söz almış bu
lunuyorum.
Koalisyon Hükümeti, daha ilk günlerde, uzaktan
yakından merhabam veya akrabam veya hemşehrim
olan birçok küçük memuru - aralarında, takdirname
ler almış ilkokul öğretmenleri, görevlerinde başarıla
rı sicillerine geçmiş nüfus memurları ve pek çok ben
zerleri dahil - şu kasabadan bu kasabaya muhacir et
meyi, hüner ve icraat saydı. Günümüzün çevrintili,
çalkantılı toplum ve siyasal yaşamı içinde önemse
meye değmez, bulanık yüreklerin seviyesiz ve soysuz
icraatları sayıp sineye çektim. Hatta, Ankara'da Hü
kümetin başındakilerin çoğunun bunlardan haberi bi
le olmayabilir diye kendimi avutmaya çalıştım. Dev
let adamlığı vasfının, üst kademe ile uğraşmasına ce
vaz verilse bile, ilkokul öğretmenleriyle uğraşacak
seviyeye alçalabileceğini havsalam almıyordu.
Hepinizin olduğu gibi benim de yükseköğrenim
çağında çocuklarım var. Hiç birisi öğrenci olaylarına
karışmamış elan bu çocuklarımdan ikisi halen yük
seköğrenim yapmaktadır. Eve geç kaldıkları her ak
şam, acaba bir olay mı var, bir şeyler mi oldu, telâ
şımızı bu telâşı duyabilecek ana ve baba yüreğine
sahip olabilenlerin takdirine bırakarak, Parlamenter
I
olma şerefinin sorumluluklarına geçiyorum.
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Dil •• ve-Tarih Coğrafya Fakültesinin son senesin
de okuyan çocuğum geliyor, «Baba, öğrenci olma
yanlar da dahil,- silahlı adamlar kapı yoklamasından
bir işaretle sereserpe geçiyor; dersine veya imtihanı
na girmek isteyen hakikî öğrencileri tepeden tırnağa
arıyorlar. Rektörümüz, polis taraf tutuyor, ben ne
yapabilirim?»; diye dert yanıyor. «Öğretim yapmak
ta olan bir doçentimiz, dersi tatil edip sınıfı boşaltma
emrine karşı, silahlı zorbaların verdiği emre karşı
geldiği için gözlerimiz önünde kıyasıya dövülüyor,
hiç kimse buna karşı ses çıkaramıyor. Bu durumda
okumak, fakülteyi bitirmek isteyen pek çok öğrenci
derslere giremiyor, girmelerine mani oluyorlar, sok
muyorlar, siz bunları seyretmekle mi görevlisiniz?»
diyor. Bir Senatör olarak verilecek bir cevap... (C.H.P.
sıralarından, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'ya hi
taben «Kaçma, dinle» sesleri).
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Siz din
leyin siz. Yapan da sizsiniz. Bunları yaptıran siz de
ğil misiniz? Siz yaptırıyorsunuz.
BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar...
FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Yapılacak bir şey
söyleyemiyor, sorumluluk duygusu... (A. P. ve C. H. P.
sıralarından karşılıklı gürültüler)
BAŞKAN — Çdk rica ederim arkadaşlar.
FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Olan her vatan
daş gibi utanç duyuyorum. Daha dün, bu satırları
konuşmayı düşünürken Dil ve Tarih, Coğrafya Fa
kültesinin altı üstüne getirilmiş, cam ve çerçeveleri
indirilmiştir,
17 . 3 . 1976 günü, Beşevlerdeki İktisadî ve Ti
carî İlimler Akademisinde otuz, kırk kişi yeğenimin
üstüne çullanmış, kıyasıya dövmüşler, öldürülmekten
şimdilik zor kurtarmış kendini. Çocuk, 15 günlük
muvakkat rapor alarak, başı gözü sarılı, evinde yatı
yor. «Suçluları tanıyorum ve polisler de tanıyor, fa
kat ben söyleyemem, ölümle tehdit ettiler» diyor. Po
lislerce, suçluları yakaladıkları takdirde sürülmekten
korkuyorlar. Bendeniz Senatör dayı olarak, çalacak
bir kapı, adalet arayacak bir makam bulmakta, ço
cuğa bir teselli, bir umut vermekte dahi aciz gösteri
yorum.
Bunu, yaşadığım müddetçe unutmayacağım.
Memleketim Konya'nın Seydişehir ilçesi ve bilhas
sa Taracçı kasabası ise aylardır herhangi bir düşman
ordusunun işgali altında görünümdedir. Düşman işga
linde dahi, masum çocukların da bulunduğu aile
ocaklarına, evlere gece yarıları dinamit atılacağını
sanmıyorum. Yani, zorbalar, caniler Seydişehir hal-
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kına düşman işgalini bile aratmaktadırlar ve bu ne
idüğü belirsizler, Koalisyon ortaklarının, hepsinin Sey
dişehir'e uzantılarının yataklıkları ve himayeleri al
tındadırlar.
Her gün gazetelerde çıkan, «Eşkiyalar filan okulu
bastı, falan lisede şu kadar yaralı var, falanca fakül
tede bir öğrenci öldürüldü»1 haberleri ise, TRT'nin
anlaşılması zor suskunluğuna rağmen, ahvali adiyeden
oldu.
Bu cinayet ve saldırıların ortasında, Ortadoğu
Teknik Üniversitesinin, - şeytan kulağına kurşun, in
şallah kısa sürmez, devamlı olur - öğrenime devam
etmesi ise, nispeten tarafsız olmaya gayret eden jan
darma ile, Hükümetin zulüm aleti haline gelmiş bu
lunan sivil yönetim arasındaki büyük farkın ve mil
liyetçilik zırhına bürünmüş katillerin silâhla gireme
diği bir yerde huzur ve öğrenimin yapılabildiğinin ba
riz delilidir.
6 - 7 Eylül hadiseleri zamanında Demokrat Partili
ekalliyetlerden bir İstanbul Milletvekili kürsüye çık
mış, İncilden bir parça okumuştu Meclis kürsüsün
den : «Bugün başkalarının başına gelenler, yarın,
herkesin başına gelebilir» demişti ve o zamanki Par
lamento, da bu lafa kös dinlemişti.
Sayın senatörler;
Bugün öldürülen, dövülen, yaralanan, okumasına
ve imtihan vermesine mani olunan çocukların ana ve
babalarının başına gelenler, yarın, bizlerin hepimizin
de başına gelebilir ve o zaman iş işten geçmiş olur.
Milliyetçi Hareket Partili talihsiz bakkal babanın ba
sma gelenler gibi... Bu sene okutularnayan gençler ye
ni sene gelecek kuşaklarla birlikte başımıza akla gel
medik sorunlar açabilirler.
Sayın senatörler;
Memleket bir uçtan öbür uca taşlan bağlı, köpek
leri sahk köylere dönmüştür. Katiller, eşkiyalar, hır
sızlar ve zorbalar Koalisyon Hükümetinin himayesi
altında, başvurulacak makam ve şahıslar ise ya taraf
tutmakta veya sindirilmiş durumdadırlar.
Bunun sonu nereye varır? Nereye varacağını kes
tiremiyorum; ama bir gün tarihin bizlerden ve tuta
naklardan bilgi istemesi ve sorumlu sorması mukad
der olursa, bu gidişin tek ve baş sorumlusunun servet
ihtirası devlet ihtirasını gölgede bırakmış, lekekmiş
bulunan A. P. Genel Başkanı Sayın Başbakan Süley
man Demire! ve kendisini.. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler.)
BAŞKAN — Sayın hatip, maksadınızı taştığınız
için sözünüzü kestim efendim... Sözünüzü kestim
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efendim. Kestim sözünüzü, zabıtlara geçmij'or efen
dim. Boşuna konuşuyorsunuz.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Lekeli se
nin Başkanın. Sözünü gel i al. Lekeli sizsiniz. Lekeli
nin başı sizsiniz. Ayıp be. (Gürültüler, anlaşılmayan
müdahaleler)
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. Sözünü
zü kestim efendim. Kürsü tahkire vesile olamaz efen
dim. Maksadınızı taştınız sayın hatip. Maksadınızı taş
tınız efendim.
Bu kürsü burada olmayanları tahkire vesile ola
maz efendim.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım...
(Gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler.)
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Beyanınızla
bağlı kalınız. Altı dakikayı da geçti efendim.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Tedbir
kanunları geliyor, o zaman göreceksiniz.
Sözünü geri al, Hükümet Başkanına; «Lekeli» di
yemezsin.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
FAK İH ÖZLEN (Devamla) — Sınıf arkadaşım
rahmetli ve kıymetli Cemil Keleşoğlu'nun Konya Va
liliği yaptığı 1957'lerde Konya meydanındaki bir açık
hava toplantısında kendisine hitaben okuduğum Ziya
Paşa'nm bir mısraını bugünkü sorumlulara da ithafen
tekrarlayarak sözlerimi bitiriyorum.
Zalimlere bir gün dedirir kudreti Mevlâ
Tallahi lekad aserekâllahü Aleyna.
Dinleyenlere ve kaaîe alacaklara teşekkürlerimi ve
saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar,
A. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Sunuşlara geçiyorum efendim. Sıra
takip edeceğim efendim.
A H M E T CEMİL KARA (Trabzon) — Birkaç
gün sonra tedbirler kanunları gelince bakalım ne ya
pacaksınız? Onları himaye edecek misiniz, göreceğiz.
O zaman da sol elinizi kaldıracak mısınız?
TURİZM VE TANITMA
BAKANI
LÛTFİ
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sajnn Başkanım...
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, söz mü istiyorsunuz
efendim?
TURİZM VE TANITMA
BAKANI
LÛTFİ
TOKOGLU (Kocaeli) — Ahlâkın en basit kaidelerini
ihlâl edecek kadar kürsüyü işgal etmiş olan bir kim
seye müsade ederseniz bir cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (C. H. P. sıra
larından- gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler)
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FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? Sayın Başkan, müsaade
eder misiniz? Tüzüğün hangi maddesine göre söz ve
riyorsunuz?
BAŞKAN — Söyleyeyim efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Gündem dı
şı konuşmalara Hükümetin cevap verme yetkisi ve
hakkı yoktur. Bana bir Tüzük maddesi gösterin lüt
fen.
AHMET CEMİL KARA (Tra'bzon) — Yalnız siz
küfür edeceksiniz değil mi?..
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Gündem
dışı konuşmalara cevap verilmez. Hangi maddeye da
yanıyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, konuşuyor musu
nuz?..
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (istanbul) — Evet, sizin
kanun ve tüzük içinde hareket etmenizi istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, evvelâ üslubunu
zu Cumhuriyet Senatosunda ifası mümkün bir üs
lup içerisine alınız. Konuşuyor musunuz?..
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Hayır.
BAŞKAN — Şu konuşmanızda bile size çok gör
düğüm bir hitap tarzınız var. Rica ederim saygılı olu
nuz.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Hitap tar
zım bana ait. Duymuyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bağırmaya, tahkir etmeye kimsenin
hakkı yok.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Duymuyor
sunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Duyuyorum efendim. Kulaklarım
sağlam. Çok güzel işitiyorum. Evet efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — İçtüzükte,
Gündem dışı konuşan bir Senato üyesine karşı cevap
verme yetkisini kapsayan bir madde gösteriniz o za
man.
BAŞKAN — Saym Gündoğan, söylediklerinizi o
kadar güzel işittim ki; biraz evvel söylediğinizi aynen
tekrar ettiniz; ama cevabımı dinlemediniz.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Dinliyorum
efendim.
BAŞKAN — Dinlemediniz, tekrar aynı şeyi tek
rar ettiniz. Lütfediniz, buyurunuz, oturunuz; cevap
vereyim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Peki.
BAŞKAN — Gündem dışı bir meseleyi Gündeme
takdlmen kürsüye getiren sayın üyenin bir maksadı
vardır. Sayın üyeye gündem dışı konuşma hakkını ta
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yin eden maddenin de bu maksadı vardır. Nedir o
maksat? Ani bir mesele zuhur etmiştir veya Hüküme
tin gözünden kaçmış bir mesele vardır veya ilgililere
duyurulması lâzım gelen bir mesele vardır. İşte böyle
ahvalde gündemi dahi bir tarafa bırakarak, kısa ol
mak kaydıyle sayın üyelere gündem dışı konuşma
hakkı verilmiştir.
Amacı nedir? İlgililerin dikkatini çekmek, ilgilile
rin alâkasını çekmek, gerekirse tenevvür etmek/
Bu görüşmelerin muhatabı Hükümettir. Burada
bulunan Sayın Lûtfi Tokoğlu da Hükümetin bir üye
sidir. Bahsettiğiniz hususlarda cevap vermek hakkını
haizdir.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yok
efendim; 54 ncü maddenin son fıkrası; «Müzakere
açılmaz» der.
BAŞKAN — Lütfediniz devam edeyim, bitireyim,
ondan sonra efendim.
Ben 1961 yılında Cumhuriyet Senatosuna girdim.
Benden daha evvel giren arkadaşlarım var mı? '
ABDULLAH EMRE İLERİ (Nevşehir) — Önem
li mi bu yani?
BAŞKAN — Önemli, şu bakımdan önemli : 14
seneden beri burada cereyan eden hadiseleri unutarak
Riyasetten hesap soruyorsunuz. Meclis kürsüsünde
Gündem dışı konuşma vaki olduğu zaman, bir sa
yın bakan cevap vermiyor mu? Cumhuriyet Senato
sunda vaki gündem dışı konuşmalara hazır olan sa
yın bakanlar, zamanın iktidarının sayın bakanları çı
kıp cevap vermedi mi? 14 senelik maziyi unutarak
benden bu hesabı nasıl soruyorsunuz? Rica ederim
efendim.
Buyurunuz efendim, buyurunuz.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, dinlemiyorsunuz ki...
SIRRI ATALAY
(Kars) — Sayın Başkan...
(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler.)
BAŞKAN — Buyurunuz... Buyurunuz efendim,
tartışmaya mahal yok.
Buyurunuz Sayın Tokoğlu.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında söz istiyorum. İçtüzüğü yanlış tat
bik ediyorsunuz.
BAŞKAN — Bitti efendim, münakaşam yok si
zinle.
Buyurunuz efendim, buyurunuz.
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Bana bir tüzük maddesi gösterin» dedim, din
lemediniz.
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BAŞKAN — Sorunuz efendim, sonra Riyasetten
sorarsınız.
Buyurunuz efendim, buyurunuz Sayın Hatip.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Dinleme
diğiniz için bağırtıyorsunuz, sonra kınıyorsunuz. Size
ayıptır, dinleyiniz lütfen. Ben madde ile ilgili sual
sordum, cevabım verin.
AHMET CEMİL İCARA (Trabzon) — Senin her
hareketin ayıp.
BAŞKAN — Ayıp olan şey yerinizden bu çırpı
nışınızda, nizamı bozuşuııuzdur. Böyle takdir ettim,
verdim efendim. Bu takdir hakkı bana ait.
Buyurunuz efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Siz lâyüsel
değilsiniz Sayın Başkan. Siz Allah'ın vekili değilsiniz.
Yaptığınız iş de yanlıştır.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz Sa
yın Tokoğlu.
TURİZM VE TANİTMA
BAKANI
LÛTFİ
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan...
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan
müthiş taraf tutuyorsunuz.
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yaptı
ğınız tüzüğe aykırı bir davransştır, taraf tutuyorsu
nuz.
BAŞKAN — Arkadaşlarım, insaflı olmak zorun
dasınız. Sağ tarafa bağırdığım zaman hep beraber;
«Bravo Başkan»1 diyen sizsiniz. Aradan on dakika
geçmedi. Şimdi mi hata ettim, şimdi mi taraflı oldum
ben? Rica ederim efendim, nasıl ithamdır bu? Kendi
seçtiğiniz Riyaseti, kendi kürsünüzü kendiniz koru
yunuz rica ederim. Ben tarafsız vazife yapmak için
çalışıyorum.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — «Madde
gösterin bana» dedim, göstermediniz.
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, buyurunuz efen
dim.
TURİZM VE TANİTMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli se
natörler;
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sizin takdir hakkınız yoktur.
BAŞKAN — Beni tüzük dışma çıkaramazsınız
efendim, buna inanınız.
Buyurunuz.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tüzüğü bildiği
niz yok zaten, hep dışmdasımz.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
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TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOGLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli se
natörler;
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz vermeğe hakkınız
yok Sayın Başkan, bu hareketiniz Tüzüğe aykırı,.
(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahalaler.)
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Şu yüce Türk Milletini
temsil eden heyetin işgal etmiş...
BAŞKAN — Anlamadım efendim... Anlamadım
efendim; ne yapıyror Başkan?
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğe aykırı hare
ket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Hayır efendim, başka bir kelime
sarfedildi.
Başka bir kelime sarfettiniz
efendim.
(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler)
REFET RENDECİ (Samsun) — Nereden geldi
niz buraya? Biraz seviyeli olun.
BAŞKAN — Ben şahsımı korumuyorum, ben
şahsımı korumuyorum sayın üyeler, Cumhuriyet Se
natosunun Riyasetini koruyorum; rica ederimi
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — «Tüzükte
bir madde gösterin» dedim, gösteremediniz Sayın
Başkan. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdaha
leler)
BAŞKAN — Evvelâ sükûneti muhafaza ediniz
efendim. Ben, bana verilmiş takdir hakkını kullanı
yorum.
Buyurunuz efendim.
FİKRET G Ü N D O Ğ A N (İstanbul) — Buna hak
kınız yoktur Sayın Başkan, söz verme takdire kal
maz.
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Biraz ev
vel Bakan konuştu ya.
BAŞKAN — Gündem dışı söz taleplerini takdir
etmek Riyasete aittir.
FİKRET
GÜNDOĞAN
(İstanbul) — Hayır,
böyle bir madde yok.
TURİZM VE TANITMA
BAKANI
LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — Saym Başkan, değerli se
natörler;
Yüce Türk Milletini temsil eden... (C. H. P. sıraianndan gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler.)
BAŞKAN — Beyefendiler, şuna inanınız; gürül
tüyle, patırtı ile bir sayın üyenin hakkını elinden ala
mayacaksınız. Riyaset de haklarını sonuna kadar
kullanacak.
Buyurunuz efendim.
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NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Bakan
sizden gündem dışı söz istemedi, «cevap vereceğim»
dendi.
•BAŞKAN — Size ihtar ediyorum; oturunuz efen
dim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Bakan...
BAŞKAN — Oturunuz efendim, ihtar veriyorum
size, oturunuz.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Gündem dışı
söz istemedi, ihtar veremezsiniz.
BAŞKAN — Sükûneti bozduğunuz için size ihtar
veriyorum, oturunuz efendim.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Siz yarattınız
bu imkânı, sizden gündem dışı söz istenmedi.
ÎSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Oturma
oturma, kahraman olursun. Oturma, ayakta dur.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Yüce TÜrk Milletini temsil eden Yüce Heyetinizin
buluniduğu şu kürsü ve şu kubbenin bugün bir kere
'daha kütsliyeti ihlâl edilmiş bulunmaktadır. Burada çok
değerli bir senatör arkadaşım üslufbu beyanı ile Türk
Milletinin temsil yetkisini kötüye kullandığını ifade
etmek işiyorum.
Beraatı zimmet asılıdır. Bu, ahlâkın en basit bir
'kaidesidir. Halbuki, 'sayın üye burada ahlâkın
bu en basit kâdiesini ihlâl etm'c^ir. Bugün Tür
kiye Cumhuriyetinin Başbakanı, benim değerli Genel
Başkanım; 1965 yılından bugüne, bu memlekete yap
mış olduğu hizmetlerin içihde 300 milyar liralık bir
tasarrufu varıdır. Bu 300 milyar liralık tasarrufun her
gün, her an, (C. H. P. sıralarından «vay, vay, vay;
sunta da dahil mi?» sesleri) bir kuruşuna kadar he
sabı verilmiştir; ama üzüntü ile ifade etmek isterim
ki, Cumhuriyet Halk Partisi bunu görmezlikten gel
meyi bir politika taktiği olarak kabul etmiştir. Cum
huriyet Halk Partisi 9 aylık iktidarı zamanında, ikti
dara gelmeden evvel Sayın DemireFe, Türkiye Cum
huriyetimin Başbakanına itham ettiği bütün suçlamala
rı, iktidara geldiği zaiman teker teker hesabını sormak
imkânına malik olduğu zaman da, bu imkândan is
tifade etmemiş, daha doğrusu bu imkândan istifade
etmek imkânma ve gücüne sahip olmadığı için bundan
korkmuş kaçmıştır.
Şimdi muhalefete geçtikten sonra, yine senelerden
beri yrkıcı muhalefetini tdlcrarlamış ve yine şu mu
kaddes kürsüde mücerret, korkunç ve haıkikaten bu
kürsünün kutsiyetini ihlâl eden ithamlarda bulun
muştur.
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ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın
Başkan, Hükümet adına Bakan mı konuşuyor, De
mire! ailesinin avukatı mı konuşuyor? Takdir hakkjnı
nasıl kullanıyorsunuz? (A. P. sıralarından gürültüler.)
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — O sana ait
değil.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ
TOKOĞLU (Devamla) — ŞJmd'i, şunu ifade etmek
istiyorum; bir senelik iktidarımız zamanında yapıl
mış olan bütün işlemleri, bütün hukukî tasarrufları
tekabbül etmiş olan bir Hükümetin üyesi olarak ko
nuşuyorum. Yarın ithamınız karşısında alacağınız ce
vap çok yakındır. Gensoru müzakeresi yapılacaktır,
orada da hesabını soracaksınız, hesabını bin katiyle
alacaksınız..
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Soruştur
ma Hazırlık Komisyonundaki tutumunuzdan belli.
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Madem ki savun
ma yapıyorsun, suntayı da anlat..
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TOK
OĞLU (Devamla) — Bu ahval ve şerait içinde sayın
üye buradan hangi maksadı gütmekledir onu öğrenmdk isteriz? Bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti ve
Yüce Türk Milletine hizmet bakımından mı bu kür
sü işgal edilmektedir, yoksa 150 milyar liralık bir
Bütçeyi huzurlarınıza getirip, onun teker teker he
sabını vermiş ve 1976 senesinde Türk Milletini fuka
ralıktan kurtarma'k azminde bulunan bir Hükümetin
çalışmalarını mı kösteklemek istemektedir?
NACİ CİDAL (Hakikâri) — Ortadadır Zonguldak'
taki.
TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TOK
OĞLU (Devamla) — Ortadadır mesele, mesele orta
dadır. Oi'tada olan mesele de şudur; Cuhuriyet Halk
Partisinin temsilcisi olarak kürsüyü işgal etmiş olan
kimse, bu memleketlin âli menfaatlerini hiç bir zaman
dile getirmemekte; ama Hükümetin gücünü kırmak
için ahlâkın en basit kaidelerini dahi ihlâl etmektedir.
Bunu, Yüce Türk Milletine Cumhuriyet Haîk Par
tisini şikâyet etmek için arz ediyorum. Kendisine bu
sözleri yakıştıramadığım arkadaşıma teessürlerimi ve
teessüflerimi huzurunuzda arz etmek istiyorum.
Saygılar sunarım efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar «Bravo» sesleri).
4. — Artvin Üyesi Recai Kocaman'ın, usul hak
kında demeci.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Tüzüğün 58 nci
maddesi uyarınca usul hakkında söz istiyorum. Sesim
gür olsa buradan arz ederim•.
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BAŞKAN —• Usul hakkında, buyurunuz efendim.
RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Yüce Senatomuzda, İçtüzüğümüzün 54 ncü mad
desi kapsamı içinde uygulanması gereken gündem dışı
konuşma müessesesi yanlış uygulamalara konu olmak
tadır. Buna işaret etmek ve bundan sonraki uygula
malara ışık tutup, bundan sonra yapılması muhtemel
yanlış uygulamalara emsal olmamasını sağlamak amacıyle bir kaç dakikalığına yüce huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım;
İçtüzüğümüzün 54 ncü maddesi, bir üyenin gündem
dişi bir diyeceği olursa, Gündeme geçmeden önce mev
zuu ve mahiyetini Başkana bildirir, söz ister; söz ve
rilirse, konuşur denildikten sonra, son
fikrasmda;
«Gündem dışı konuşmalar üzerinde müzakere açıla
maz.» İbaresiyle büyük bir prensip vazedilmiştir.
Şimdi uygulamada her ne kadar gündem dışı ko
nuşmalar üzerinde müzakere açılmaz ilkesi, bir üye
nin konuşması üzerine diğer üyenin cevap veımeye
yeltenmesi halinde uygulanıyor ise de, bir üye konuşur.
bir diğer üye ben buna cevap vereceğim dediği zaman
sayın başkanlar haklı olarak, «Gündem dışı konuş
malar müzakere konusu olmaz.» diyorlar ve müza'kereye olanak vermiyorlar.
Ancak, bir üyenin gündem dışı konuşması üzerine,
buna cevap vereceğim iddiasıyle çıkan Hükümet üye
sine söz verilmektedir. Ben şimdi huzurunuzu işgal
etmekten amacım; bu uygulamadaki
yanlışlıktır.
Hükümet üyesine gündem dışı konuşmaya cevap ver
mek amacıyle söz verilmek, önümüzdeki İçtüzüğün hiç
bir maddesinde söz konusu değildir. Aksine, gündem
dışı konuşmaların müzakere konusu yapılmayacağını
emreden İçtüzük, bu emriyle gündem dışı konuşmaya
cevap vermek üzere söz isteyen Hükümet üyes : nin dahi
isteminin reddini gerekli kılmaktadır.
Bu itirazımıza karşı İçtüzüğün 59 ncu maddesinin
son fıkrasında mevcut bulunan bir hükmü belki uygu
lamak isteyeceklerdıir veyahut da bu hüküm uygulanır,
o amaçla Hükümete söz veriyoruz denilebilir. O hü
küm de şudur: «Bakanlar veya Hükümet adına gön
derilen birinci derecede sorumlu daire amirleri, komis
yon başkan ve sözcülerinden önce ve sıraya tabi ol
maksızın söz isteyebilirler.» diye bakanlara konuş
mada öncelik tanıyan bir hüküm var İçtüzüğümüzde.
Ancak, maddenin tümü (zamanınızı almamak için
okumuyorum, hepinizde İçtüzük var, tetkik mümkün
dür.) gözönüne alındığı zaman görülür ki. bu 59 ncu
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maddenin son fıkrasında öngörülmüş bulunan bakan
lara sıra dışı söz verme hakkım tanıyan hüküm, ka
nunların müzakeresi hakkında ancak söz konusu ola
bilir.
Bu nedenle, 54 ncü maddenin son fıkrasındaki,
gündem dışı konuşmaların müzakere konusu yapıla
mayacağına dair ana ilkeye istisna teşkil etmez ve
59 ncu madde uyarınca bakanlara cevap hakkı ta
nınmaz. Ancak, İçtüzüğümüzün bir 132 nci maddesi
vardır. Bu 132 nci madde, hükümetin iç ve dış po
litikaya ilişkin konularda gündem dışı olarak Yüce
Senatoya izahat vermek yetkisini öngörmektedir. Eğer,
Hükümet üyeleri 132 nci maddeye göre gündem dışı
söz jstemişlerse ve Sayın Başkanlık da bu madde uya
rınca Hükümet üyelerine söz ver m işse, buna hiç bir
diyeceğimiz elbetteki olmayacaktır.
Ancak, bu takdirde 132 nci maddenin daha son
raki ibarelerinde siyasî gruplara ve özellikle muha
lefet gruplarına tanınan cevap verme yetkisini kullan
ma hakkımızın söz konusu olduğunu Sayın Başkana
hatırlatmak iJteyeceğiz.
Konuyu dağıttım; İçtüzüğün çeşitli maddelerine te
mas ettiğim için konu dağılmış gibi oldu; konuyu
toparlamak isterim.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım;
Gündem dışı konuşma konuları hiç bir zaman
müzakere konusu olmaz. Bakanın dahi cevap verme
yetkisi yoktur. Biraz önce Sayın Gündoğan'm otur
duğu yerden vaki itirazına Sayın Başkanın verdiği
cevap İçtüzüğe tamamen aykırıdır.
Gündem dışı bir konu buraya getirildi de Bakan
buna cevap vereceğim dedi mi?. Başkanlığın, Bakanın
bu işlemini kabul etmesine cevaz verecek şu İçtüzük
te tek madde yoktur. Şu İçtüzükte mevcut bulunma
yan bir yetkiyi değerli Başkanımızın kullanması söz
konusu olmaz: kullanmaya yeltenirse hukuk dışı olur
sadece.
Tekrar ediyorum: «Gündem dışı konuşmalar mü
zakere konusu olmaz.» ilkesi caridir. Yanlış tatbikat
yapılıyor. Bir üyenin gündem dışı konuşma yapması
üzerine Bakana cevap verme yetkisinin tanınması İç
tüzüğe tamamen aykırıdır. Bakan veya Hükümet, İç
tüzüğün 132 nci maddesi uyarınca iç ve dış konulara
ilişkin olmak üzere izahat vermek istiyorsa 132 nci
madde kapsamı dairesinde kalkar gündem dışı iza
hatını verir, biz de gruplar olarak cevap hakkımızı ve
ye'.k'mizi kullanırız.
Şimdiye kadar olan oldu, tutanaklara 'geçti. Yüce
Başkanlıktan istirhamım budur. Cumhuriyet Senatosu-
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BAŞKAN — Efendim, bundan sonraki ayrı bu
ayrı. İki konu var. Burada diyelim ki, Maliye Bakan
lığını ilgilendiren bir kanun tasarısı var. O kanun
la ilgili olarak o bakanın burada bulunması veya
yeüki verdiği bir daire amirinin
bulunması lâzım;
ikinci kısım onu anlatıyor. Bunun dışında, her görüş
İstirhamım bundan ibarettir.
meyi başından sonuna kadar takip etmek ve düşün
Teşekkür eder, saygılar sunarım.
cesini bildirmek üzere de bir sayın bakanın veya
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul hak
Başbakanın burada bulunmasını 59 ncu madde uy
kında söz istiyorum efendim.
gun görüyor.
BAŞKAN — Bu konuda mı efendim.
Bugüne kadar her iki Mecliste yapılan tatbikat da
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet.
budur. Bu itibarla, yanlış bir muamele yapılmamıştır,
BAŞKAN — Bu konuda müzakere açmıyorum, ben
müsterih olunuz.
cevap vereceğim müsaade ederseniz..
Bazen heyecanlanıyoruz, ben de kusur edebiliyo
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, daha
rum; ama inanınız şu anda küsurum yoktur.
önce tutumunuzla ilgili söz istemiştim.
SIRRI ATALAY (Kars) — Var!
BAŞKAN — Tutumumla ilgili olan muamele geçti.
BAŞKAN — Usulü saptırmayalım.
Yeni bir muamele yapmıyorum. Geçmiş muamelele
Benim maruzatım bu kadar efendim.
rimde kusur olduysa tutumum hakkında Divandan
SIRRI ATALAY (Kars) — Kusurunuz var Sayın
sorunuz efendim.
Basjkan; «Kusurum yok» ded ; niz; izin
verirseniz
açıiklayayım?.
EKREM KABAY (Burdur) — Size yardımcı ol
BAŞKAN — Kusurum varsa sorarsınız hesabını
mak için söz istemiştim.
efendim.
• ıBAŞKAN — Şimdi Saym...
SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzüğe aykırıdır!.
SIRRI ATALAY (Kars) — Önergem vardı Sa
BAŞKAN — Sayın Atalay, ben zamanınıza ait çok
yın Başkan?
BAŞKAN — Önergen izi! gördüm efendim. Usul j tatbikat bulurum.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen kaç
hakkında aynı konuda Sayın Kocarnan'a söz verdim;
defa tatbik ettin!.
şimdi cevap veriyorum:
BAŞKAN — Geliniz şu güzel zamanlan beyhu
Şimdi, 59 ncu maddeyi Sayın Kocaman gibi an
de münakaşalarla harcamayalım.
lamıyorum. Bu maddeyi okuyup arz edeceğim ve ne
5. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı
anladığımı da söyleyeceğim. Ayrıca, 59 ncu maddeyi
Seyfi
Öztürk'e, Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erko14 seneden bu yana her iki Mccîislte de benim an
van'ın
vekillik etmesinin uygun görülmüş
olduğuna
ladığım ve uyguladığım şelkilde anladılar ve uygula
dair
Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi.
(3/760)
dılar. Bu itibarla, 14 yıllık bir tatbikatla da görüşümü
BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları var,
tahkim etmiş ölüyorum.
okutuyorum.
Çeşitli başkan vekillerinin ve çeşitli başkanların bu
Cumhuifyet Senatosu Başkanlığına
lunduğu sıralarda saym bakanlara gündem dışı bir
Görev ile Tunus'a giden Devlet Bakanı Seyfi Özkonuşmaya cevap olmak üzere söz verildiğine yüz
türk'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
lerce misal bulmaya hazırım.
let Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın vekillik etme
Şimdi, bakınız 59 ncu madde ne diyor:
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun
görülmüş
«dBajbakan yahut onun yetki verdiği bir bakan
olduğunu arz ederim.
veya birinci derecede sorumlu daire amirlerinden
Fahri S. Korutürk
biri...» (Ya başbakan ya onun yetki verdiği bir bakan
Cumhurbaşkanı
veya yetkili kıldıkları birinci derecede daire amiri enin-.
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
den biri.) «Hükümet adına..» Ne için?. «Düşüncesini
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan imar ve
bildirmek üzere, her görüşmenin başından sonuna ka
İskân Bakanı Nurettin Ok'a, Enerji ve Tabiî Kaynak
dar hazır bulunur.» Bu bitıLü.
lar Bakanı Selâhattin Kılıç in vekillik etmesinin uy
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Devam edin
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
efendim,:
resi. (3/759)

nun iç çalışmalarının Anayasası, Amentüsü İçtüzük
tür. Lütfen bundan sonraki uygulamalarda İçtüzıüğün
çizgilerinin içine girelim ve bundan önceki yanlış uy
gulamalar, bundan sonraki yanlış uygulamaların tevali
etmelerine kötü emsal olmasın.
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dair kurulan Komisyonumuz toplanarak Başkanlık
Divanı seçimini yapmıştır.
Aşağıda isimleri yazılı üyeler, isimlerinin karşı
sında yazılı Başkanlık Divanı üyeliklerine seçilmiş
lerdir.
Saygıyle arz olunur.
İbrahim öztürk
Ankara
Araştırma Komisyonu Başkanı

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görev ile yurt dışına gidecek olan îmar ve İs
kân Bakanı Nurettin Ok'un dönüşüne kadar; îmar
ve İskân Bakanlığına,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Selâhattin Kılıç'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz
ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair
Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi.
(3/758)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne
kadar;
Dışişleri Bakanlığına, Ulaştırma
Bakanı
Nahit
Menteşe'nin vekillik etmesinin,
Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
8. — Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakaııı Kemal Demir'e, Gümrük ve Te
kel Bakam Orhan Öztrak'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/757)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görev ile Kıbrıs'a giden Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Dr. Kemal Demir'in dönüşüne kadar
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Gümrük ve
Tekel Bakam Orhan Öztrak'ın vekillik
etmesinin,
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
9. — Ankara İmar Limited
Şirketinin, Arısoy
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaatler
ve keyfî davranışlar hakkında kurulan Senato Araş
tırması Komisyonu Başkanlığının,
Komisyonlarının
görev bölümüne dair tezkeresi. (3/761)
Yüksek Başkanlığa
•18 . 3 . 1976 günü saat 14.00'te, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun
14 . 1 . 1975 günlü ve
19 ncu Birleşiminde Ankara İmar Limited Şirketine

_
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Başkan : İbrahim Öztürk
Sözcü : Orhan Tuğrul
Kâtip : Mehmet Bilgin
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
10. — Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/763)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 29 Ocak 1976 tarih ve 3349 sayılı yazınız
cevabı.
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler (Sağlık, Ça
lışma, Sosyal Güvenlik) Komisyonu 18 Mart 1976
tarihli 6 ncı Birleşiminde yapmış olduğu Başkanlık
Divanı seçimi neticesinde, isimleri aşağıda yazılı sa
yın üyeler Başkanlık Divanına seçilmişlerdir.
Saygıyle arz olunur.
Halil Tunç
Sosyal İşler Komisyonu
Başkam
Başkan : Halil Tunç (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
Başkanvekili : Talât Doğan (Rize)
Sözcü : Kemal Kılıçoğlu (Hatay)
Kâtip : Ahmet Cemil Kara (Trabzon)
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu efendim.
11. — Ankara İmar Limited Şirketinin,
Arısoy
Kolektif Şirketi lehine sağlamış olduğu
menfaatler
ve keyfî davranışlar hakkında kurulan Senato Araş
tırması Komisyonu Başkanlığının,
Komisyonlarının
çalışma süresinin sona erdiği tarihten
itibaren
22 . 4 . 1976 tarihine kadar uzatılmasına dair tez
keresi. (3/762)
BAŞKAN — Oylanacak bir bildiri var,
yorum efendim.

okutu

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu Kayseri eski üyesi Sayın
Hüsnü Dikeçligil'in Ankara îmar Limited Şirketinin
Arısoy Limited Şirketi lehine sağlamış olduğu men
faatler- ve keyfî davranışlar hakkında kumlan Araş
tırma Komisyonunun çalışma süresinin sona erdiği
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tarihten itibaren 22 . 4 . 1976 tarihine kadar uzatıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim.
İbrahim Öztürk
Ankara
Araştırma Komisyonu Başkanı
BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
12. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine ba
ğımsız bir yedek üye seçimi.
13. — AET Karma Parlamento
Komisyonunda
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim.
14. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi.
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Sayın Ruhi Tunakan?.. Yok.
Sayın Turhan Kapanlı?.. Yok.
Sayın İbrahim Kirazoğlu?.. Burada.
Sayın Talât Doğan?.. Burada.
Sayın Sakıp Hatunoğlu?.. Burada.
Şimdi de oylamaya nereden başlanacağına
dair
ad çekiyorum : Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum)
(Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'ndan başlana
rak oylar toplandı)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var
mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Oy sepetlerini
Tasnif Kuruluna tevdi ediyoruz.

(Oyların ayrımı yapıldı)
BAŞKAN — Bazı kanun tasarılarının öncelik ve
BAŞKAN — Seçime geçiyoruz.
ivedilikle görüşülmesi için yapılmış teklifler
var;
Her üç seçim için de ayrı birer sepet konacak
ancak bu teklifleri yapan Bütçe ve Plan Komisyonu
ve kürsüye davet edilmek suretiyle sayın üyeler oy
kullanacaklardır.
!i Başkanı Sayın Yiğit Köker veya Komisyon Sözcüsü
şu anda burada
bulunmadıklarından bu teklifleri
Adayları okutuyorum :
muameleye koyamıyorum.
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız bir
Oylama sonuçlarını arz ediyorum :
yedek üye seçimi için adaylar :
Aynı anda yapılan üç seçimden AET ile ilgili
1. — Bekir Sıtkı Baykal (Ordu)
olana 93 sayın üye;
2. — Naim Talû (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine Bağımsız bir
AET Karma Parlamento Komisyonunda açık bu
yedek üye seçimi için yapılan seçime 91 üye;
lunan bir asıl üyelik için aday : Sayın Zeyyat BayVe Kitaplık Karma Komisyonu için yapılan se
kara.
çime de 88 sayın üye iştirak etmiştir.
Kitaplık Karma Komisyonu için Adalet
Parti
sinden Sayıp Sakıp Hatunoğlu, Cumhuriyet
Halk
Aynı anda yapılan, bu seçimlerden bir tanesine 93
Partisinden Sayın Mehmet Ali Pestilci ve Millî Bir
sayın üye iştirak ettiğine göre, o anda ekseriyetimiz
lik Grupundan da Sayın Kâmil Karavelioğlu aday
var idi. Bu seçimi makbul itibar etmemiz lâzım; an
dırlar.
cak tasnif sonunda Sayın Zeyyat Baykara 37 ve Sa
Bir tasnif heyeti seçilmesini teklif ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasnif Heyeti için ad çekiyorum :

yın Naim Talû da 37 oy aldığı için gerekli karar
nisabını dolduramamışlardır. Bu
seçimde diğerleri
gibi yenilenecektir.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ancak şu anda ekseriyetin mevcut
olup olmadığı hususunda
tereddüt hâsıl olmuştur.
Yoklama yapacağım efendim.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Yapılan oylama sonucunda yeter
sayı olmadığı anlaşıldığından Birleşimi 25 Mart 1976
günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma Saati : 16.45
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

VE

CEVAPLARI

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik- II Geçide yaklaşan herhangi bir tren Ankara'dan 1180
m'den, Eskişehir'den 1363 m'den itibaren flaşer, kamet Savas'ın, Eskişehir, şehir merkezindeki
demir
yolunda vııkuhulan kazaların önlenmesi için ne gibi I| rayoluna kırmızı ışık yakıp söndürmek suretiyle işatedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Ulaş- jI ret verdiği gibi ayrıca ikaz çanı da çalmaktadır.
2. — Kanunî mevzuat ve imkânların elverdiği
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/445)
ölçüde gerekli olan tedbirler alınmıştır.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
3. — Kazaların tamamen önlenmesi için bu keAşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı
rica LI simlerde alt veya üst geçit yapılması zorunluluğu
vardır. Alt geçidin çok pahalıya mal olacağı cihet
ederim.
le üst geçit köprüsünün inşası, bağlantı yolları ve
Saygılarımla.
Eskişehir
i kamulaştırma işleri ile beraber takriben 12 000 000
TL. lık bir meblağı gerektirir.
Hikmet Savaş
Demiryolu inşaatının tamamlanmasından sonraki
Soru :
gelişmeler dolayısıyle ihtiyaç duyulan bu tür geçitle
Eskişehir, şehir merkezinde
bulunan demiryolu
rin inşası mahallî belediyeler veya ilgili kuruluşlar
geçitlerinde son bir ay içerisinde birçok feci kazalar
tarafından yaptırılmaktadır.
olmakta can ve mal kaybına sebebiyet verilmektedir.
Bu kazaların önlenmesi için Bakanlıkça ne gibi
4. — Her yıl yayınlanan program kararnamele
tedbirler düşünülmektedir?
rinde «programa ek projeler listesinde yer almayan
Sakarya, Muttalip ve Ofis geçitlerine bekçi ko
herhangi bir proje için harcama yapılamaz, proje öde
nulması düşünülüyor mu?
nekleri başka amaçlar için kullanılamaz» hükmü yer
almış olup sözü edilen geçit inşası, TCDD İşletmesi
T. C.
j Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alma
Ulaştırma Bakanlığı
15 . 3 . 1976
dığından bu iş için harcama yapılması mümkün gö
Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü
rülmemektedir.
Sayı : 0590-619-6477
Ancak, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ge
Konu : Eskişehir şehir merkezindeki
reğince Bakanlar Kurulu Kararının istihsali ve Devdemiryolunda
vukubulan kazaların I
J let Planlama Teşkilâtınca TCDD İşletmesi
Genel
önlenmesine ilişkin Senatör
Sayın j
Müdürlüğünün yatırım programına alınması veya il
Hikmet Savas'ın önergesi.
gili belediye veyahut da ilgili kuruluşlarca yatırını
programına alınıp TCDD İşletmesi Genel
MüdürCumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine
İlgi : 23 . 2 . 1976 gün ve 3266-7498-7/445 sayılı I lüğüne sipariş verilmesi halinde adı geçen Genel Mü
yazınız.
dürlükçe yapılabilir.
Eskişehir Senatörü Sayın Hikmet Savas'ın Eski
5. — İlgililer mevzuatları icabı olan gerekli ted
şehir şehir merkezindeki
demiryolunda vukubulan
birleri aldıklarından tazminat verilmesi söz konusu
kazaların önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldü
edilemez.
ğünü içeren soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın
6. — Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu geçitlere
görüşü ilişiktedir.
bekçi konulmasını önermiştir. Bakanlığın, Eskişehir
Bilgilerinize arz ederim.
Valiliğine gönderdiği 20 . 11 . 1975 gün ve 510/5380Nahit Menteşe
2717 sayılı yazısında, halen geçitlerde çalışan yanar Ulaştırma Bakanı
söner ışıklı ve canlı uyarma sistemin, yolun yarısını
Eskişehir Senatörü Sayın Hikmet Savas'ın Eskişehir II kapatan otomatik bariyerîi sistemle değiştirilmesi ha
merkezinde meydana gelen kazaların önlenmesi için
linde takriben 500 000 TL. civarında olacağı tahmin
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin cevabî not
edilen masrafın, Maliye Bakanlığının 14 . 4 . 1966
1. — Muttalip ve Bağlar caddelerindeki hemze
gün ve 52894/17132 sayılı genelgesi uyarınca ilgili
min geçitlerde trafik kazalarının meydana gelmeme- I belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğünce karşısi için ışıklı flaşer ve canlı ikazlı sistem mevcuttur. II lanmasının gerekeceği bildirilmiştir.
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2. — Cumhuriyet Senatosu
Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Bakanliklararası Tü
tün Kurulu ve Millî Tütün Komitesi çalışmalarına
dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Or
han Öztrak'm yazılı cevabı. (71506)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını saygıyle rica ederim.
Prof. Fethi Çelikbaş
Cumhurbaşkanınca Seçilen
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
1. — 30 Mayıs 1969 tarih ve 1177 sayılı Tütün
ve Tütün Tekeli Kanununun 29 ve 30 ncu maddele
rinde derpiş olunan Bakanliklararası Tütün Kurulu
ve Millî Tütün Komitesi çalışmalarına hangi tarihte
başlamışlardır? Başlamışlarsa sebebi nedir?
2. — Yukarıda adı geçen kanunun 28 nci ve 6
Ocak 1970 tarih ve 1196 sayılı Tütün Tarım Satış
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün
Tarım Satış Kooperatifleri
Genel Birliği Kanunu
nun 7 nci maddesinde bahis konusu edilen «Tütün
Satış merkezleri» nin uygulanmasına ne zaman
geçilebilecektir?
T. C.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
19 . 3 . 1976
Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği
Sayı : 04-1-2322
Konu : Yazılı soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 19.2.1976
ve 8.3.1976 günlü 8147-3506-7/506 sayılı yazıları.
Senatonuzun
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi
Sayın Fethi Çelikbaş'm Bakanliklararası Tütün Ku
rulu ve Millî Tütün Komitesi çalışmaları hakkında
Bakanlığımıza yönelttiği 12 . 2 . 1976 günlü yazılı
soru önergesinin cevâbı 3 nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Orhan Öztrak
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cumhuriyet Senatosunun
Cumhurbaşkanlığınca Se
çilen Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş'm, Bakanliklararası
Tütün Kurulu ve Millî Tütün Komitesi çalışmaları
hakkında Bakanlığımıza
yönelttiği yazılı soru
önergesinin cevabıdır
1. — 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 31 nci maddesinde
Bakanliklararası Tütün
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Kurulu ve Millî Tütün
Komitesine ait işlemlerin,
Tüzükte gösterilecek esaslar içinde yürütüleceği be
lirtilmiştir.
Bu sebepten, sözü geçen Kurul ve Komitenin
faaliyete geçirilebilmesi için, 1177 sayılı Kanuna ait
Tüzüğün çıkması beklenmiştir.
Tütün ve Tütün Tekeli Tüzüğü 16 . 3 . 1975 ta
rihinde, bu Tüzüğe ait ekler ise 23 . 7 . 1975 tari
hinde Resmî Gazetede yayınlanmak suretiyle yürür
lüğe girmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğünde Tüzüğün 27 nci mad
desinin öngördüğü Millî Tütün Komitesi Genel Sek
reterliğine bağlı daimî bir büro kurulmakta olup, ya
kında faaliyete geçecektir.
2. — 6 . 1 . 1970 günlü ve 1196 sayılı Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri ile Tür
kiye Tütün Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanu
nunun uygulanabilmesi için evvelemirde bu Kanunun
1 nci maddesinde öngörülen Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri Anasözleşmesi, Ticaret ve Gıda - Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanmış ve
2 . 7 . 1973 günlü 7/1696 sayılı Bakanlar
Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleri ile, Türkiye Tütün Satış Kooperatifleri Genel
Birliğinin Anasözleşmedeki esaslara göre kurulması
işleri Ticaret Bakanlığında yürütülmekte olup, bu ko
nu ile Bakanlığımızın ilgisi bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Orhan Öztrak
Gümrük ve Tekel Bakanı
3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Trabzon Sosyal Sigortalar $ube
Müdürüne dair soru önergesi ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un yazılı cevabı. (7/510)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik
Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim.
Erzurum
Hilmi Nalbantoğlu
1. — Trabzon Sosyal Sigortalar Şube Müdürü
Burhan Kulaç'ın, 1976 yılında Kuruma ait bir ar
sayı alıp 1970 yılında kârla sattığı söyleniyor. Doğru
mudur?
2. — Trabzon Sosyal Sigortalar Şube Müdürü
Burhan Kulaç 1961 - 1968 yılları arasında dairesin
de çalışan memur Berden Erdil'e 7 yıl terfi verme
mişken, bu memurun eşinin 1968 yılında Trabzon
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Lisesinde lisan hocası olmasından sonra; Müdürün
bir erkek iki kız çocuğunun da lisede okuması ne
deniyle; Müdürün 7 yıl ücret terfiine layik görme
diği memuru çocuklarına okulda veli yaparak; ayrı
ca servis şefliğine getirdiği söyleniyor doğru mu?
Doğru ise, bu yetkilerini
fenaya kullanmak değil
midir?
Müdür bu hadisede ya terfie lâyık bir memuru 7
yıl terfi vermemekle suçludur veya terfi edemeyecek
bir memuru şefliğe getirmekle görevini kötüye kul
lanmamış mıdır?
3. — 1969 yılında Trabzon Şubenizi 4 ay süre ile
teftiş eden Genel Müdürlük Baş Müfettişleri Hami
Acar ile Yaşar Sirman bu Müdürün bölgeden mut
laka alınması hakkında rapor vermişler midir? Ver
mişler ise, 7 yıldan beri bu rapor gereği neden uygu
lanmaya konulmamıştır?
4. — 1971 yılında Şubenin tek Avukatı M. Zeki
Karakullukçu'mın Adana'ya nakledildiği yıl ve önce
ki yılda iyi bir eleman ve takipçi bir Avukat olduğu
gerekçesiyle Genel Müdürlükten 2 adet takdirname
aldığı doğru mudur?
5. — 1972 yılında
Trabzon Şube Müdürünüz
Burhan Kulaç için yapılan ihbarları değerlendiren
Çalışma Bakanlığına ait 3 müfettiş 32 gün tahkikat
tan sonra, Trabzon Müdürünüzü Trabzon Cumhuri
yet Savcılığına vermişlerdir. Delil yetersizliğinden ta
kipsizlik kararı verilmiş olsa bile bu kadar şaibeli bir
Müdürü ayni yerde ve görevde bırakmakla müesse
senizin yıpratılmış olduğunu sürdürmüyor musunuz 7
6. — Mezkûr Müdürün 1971 yılında tayin karar
namesinin çıktığı halde durdurulması doğru mudur?
Bu olayda Müdürün, C. G. P/si Trabzin İl Başkanı
olan kardeşi Avukat Mehmet Rıza Kulaç dolayısıyle
Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ma
rifetiyle, yerinde bırakıldığı söyleniyor, doğru mudur?
7. — Bu olaylar doğru ise, Bakan olarak düşünce
ve tutumunuz ne olacaktır?
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Genel Müdürlüğü
4.5.9/2939
22 . 3 . 1976
Konu : Hilmi Nalbanîoğlu'nun so
ru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : 25 . 2 . 1976 gün ve 7/510-3536-8227 sa
yılı Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli
yazıları.
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«İlgi» de kayıtlı yazınız ekinde alınan, Cumhu
riyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'
nun Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon Şubesi Mü
dürü Burhan Kulaç hakkındaki yazılı soru önergesi
incelenmiştir.
Yapılan incelemede :
1. — Kurum Trabzon Şubesi Müdürü Burhan
Kulaç'ın, 1967 yılında Kuruma ait bir arsayı alıp
1970 yılında kârla sattığına dair bir kayda rastlanamamıştır.
2. — Sözü edilen Şube Müdürü Burhan Kulaç'
in 1961 - 1968 yılları arasında dairesinde çalışan me
mur Mehmet Bedran
Erdil'in fiş memuru olarak
22 . 1 . 1957 tarihinde göreve başladığı ve normal
maaş terfilerinin yapıldığı, bilâhara Sosyal Sigorta
lar Kurumu Müdürler Kurulunun Kararları ile ra
portörlüğe, şef muavinliğine ve şefliğe naklen tayi
ninin yapıldığı anlaşılmıştır.
Mehmet Bedran Erdil'in Müdür tarafından Ser
vis Şefliğine getirilmesi söz konusu olmayıp, tayini
Kurum Müdürler Kurulu Kararı ile yapılmıştır. Ay
rıca ilgilinin 8 yıl ücret terfiine lâyık görülmediğine
dair bir kayda da rastlanmamıştır.
3. — 1969 yılında Kurum Trabzon Şubesi Mü
dürlüğünü 4 ay süre ile teftiş eden Kurum Genel
Müdürlük Başmüfettişleri Hami Acar ile Yaşar Sırman'ın bu Müdürün bölgeden mutlaka alınması hak
kında rapor verdiklerine dair bir kayda da rastlamlamamıştır.
4. — 1971 yılında Şubenin tek Avukatı M. Zeki
Karakuîlukçu'nun, Adana'ya nakledildiği yıl ve ön
ceki yılda iyi bir eleman ve takipçi bir Avukat ol
duğu gerekçesiyle, Kurum Genel Müdürlüğünden
iki adet takdirname aldığı doğru değildir.
5. — 1972 yılında Trabzon Şubesi Müdürü Bur
han Kulaç hakkında yapılan ihbarları değerlendiren
Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin hazırladıkları tah
kikat raporunda; adı geçen hakkında soruşturma ya
pılmasına mahal olamayacağı gibi, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 164 ncü maddesi hüküm
leri uyarınca takipsizlik
kararı verilmesinin uj^gun
bulunduğu belirtilmiş, ayrıca Kurum Genel Müdür
lük müfettişlerince yapılan soruşturmada da
aynı
sonuca varılmıştır.
Bu itibarla suçsuz görüldüğü sabit olan Şube
Müdürü Burhan Kulaç'ın aynı yerde ve görevde bı
rakılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
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6. — Mezkûr Müdürün 1971 yılında tayin Ka
rarnamesinin çıktığı halde durdurulması doğru de
ğildir. Bu olayda Müdürün C. G. P. si Trabzon il
Başkanı olan kardeşi Avukat Mehmet Rıza Kulaç,
dolayısıyle, Güven Partisi
Genel Başkanı Turhan
Feyzioğlu marifetiyle yerinde bırakıldığı söylentile

...•>
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rinin doğru olduğunu kanıtlayan bir husus bulunma
maktadır.
Bilgilerinize saygı ile arz ederim.

»e^<
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Ahmet Mahir Ablum
Sosyal Güvenlik Bakanı

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
48 NCİ BİRLEŞİM
23 . 3 . 1976 Salı
Saat : 15.00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız bir yedek üye seçimi.
2. — AET Karma Parlamento Komisyonunda
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim.
3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihi ve 11 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57)
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip
Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT idaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu.,
(6/32)
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu, (6/26)
4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ
Beler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/27)
5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin
Öztürk'ün, AEG, Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34)
6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdü
rüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.
(6/37)
7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile

Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı
emekli işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49)
8. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu. (6/50)
9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52)
10. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci
ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu.
(6/55)
11. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek ilçesi Çuğra mevkiindeki 1040
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy
İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu.
(6/56)
12. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59)
13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Fethi Çelik'baş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka-<
nından sözlü sorusu. (6/60)
14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
ruş^ (6/61)
15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir - Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram
Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Baş/bakandan
sözlü sorusu^ (6/62)
16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal'ın, İzmir'deki Bademler Köyü, Köy
Kalkınma Kooperatifine dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu. (6/64)
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10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham| di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme
sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/23)

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit
Köker'in, Kızılay Altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24)
12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem
den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş
tırması isteyen Önergeleri. (10/25)

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6)
2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
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)
3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi
Ömer Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri.
(10/13)
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14)
5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi î. Cenap
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15)
6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen
önergesi. (10/16)
7. — 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)

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26)
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14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması
isteyen önergesi. (10/27)
15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakam tarafından yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eğitim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen
önergeleri. (10/28)
16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerektirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29)
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17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Müdürleri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/31)

I

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan
I «Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon liraI nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen
I önergesi. (10/32)

I
19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
I Hamdi Özer'in, emekliye ayrılan işçilere ödenmesi
I gereken tazminatlara dair Senato Araştırması isteyen
8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar
I önergesi, (10/33)
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü I
I
Hamdi
Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğraporu. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975)
I
rencilerin
devam durumlarına dair Senato Araştır9. —- Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet ' ması isteyen önergesi. (10/34)
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş
21. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
tırması isteyen önergesi. (10/21)
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri-

I

nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35)
22. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36)
23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, su ürünleri ile meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması
isteyen önergesi. (10/37)

V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İSLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X 1, — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu değiş
tiren 202 sayılı Kanununun değişik geçici 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/301;
C. Senatosu : 2/96) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tari
hi : 8 , 3 . 1976).

