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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu, Tru-
va yolcu uçağının dört anarşist tarafından Sof
ya'ya kaçırılma olayına ve bu olayların tekerrür 
etmemesi için ilgililerce gerekli tedbirlerin alın
masına dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'm, bankalara 
yatırılan tasarruf mevduatı konusundaki gün
dem dışı demecine Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu cevap verdi. 

İçel Üyesi Lûtfi Bilgen, içel'in Jandarma ör
gütüne mensup bazı subay ve assubaylann 
39 Ağustos Zafer Bayramında halk temsilcile
rine karşı gösterdikleri üzücü tutumlar hakkın
da içişleri Bakanının dikkatini çekmek üzere 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eği
tim Bakanı Prof. Sabahattin Özbek'e, Adalet 
Bakanı Fehmi Alpaslan'ın; 

Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Devlet Bakanı 
Zeyyat Baykara'nm; 

Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e de Baş
bakan Ferid Melen'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanı seçimleriyle ilgili Danış
ma Kurulu kararına ait Başkanlık tezkeresi ka
bul olundu. 

istanbul Üyesi Cemal Yıldırımın, Cumhuri
yet Halk Partisinden ve 

Tabii Üye Mehmet Özgünes'in de Millî Bir
lik Grubundan istifa ettiklerine dair önergeleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın, uçakların 
kanun dışı yollarla kaçırılmasının önlenmesine 
dair La Haye Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
ve 

Toptancı halleri kanun teklifinin birer Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergeleri 
ve 

Türk - Amerikan Kredi Andlaşması konusun
da araştırma yapan Komisyonun görev süresi
nin iki ay uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi kabul olundu. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Truva yolcu 
uçağının Sofya'ya kaçırılma ve kurtarılma olay
larına dair gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer"in, Zonguldak kö
mür havzasında grizu patlaması sonunda can
larını kaybeden işçilerin ailelerine Genel Ku
rulun başsağlığı dileğinin iletilmesine dair öner
gesi kabul olundu. 

L972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
ve 
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Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın 
daki kanun tasarıları ile 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde, 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelde ve 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması baklanda ka
nun teklifleri öncelikle görüşülerek maddeleri 
onaylandı ve tümleri açık oya sunularak, oyla
rın ayrımı sonunda, kabul olundukları bildiril
di. 

151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi kabul olundu ise 
de, Hükümet ve Komisyon yetkililerinin Genel 
Kurulda bulunmamaları nedeniyle, ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 

BİRİNCİ OTURUM 

Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından, 
saat 15,30'da toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Kozlu ve Üzülmez kömür ocaklarında grizu 

patlaması nedeniyle hayatlarını kaybeden işçile
rin ruhlarını taziz için iki dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu. 

Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, Kozlu ve 
Üzülmez kömür ocaklarında vukubulan grizu 
patlaması olayına ve 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk de, son günlerde 
bâzı besin maddelerine yapılan zamlar ve bu 
zamların dar gelirli vatandaşlarımızı daha zor 
yaşama şartlarına mâruz bıraktığına dair gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

Elâzığ üyesi M. Salim Haze:. dağlının, Elâ
zığ Emniyet mensuplarının adliyeye baskı yap
mak için adliyede gösteride bulunduklarına 
dair gündem dışı demecine, Adalet Bakanı Feh
mi Alpaslan cevap verdi. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş, Amerika Birle
şik Devletlerinde neşredilen yanlış bir Türkiye 
haritası ve 
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Memurları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar ko
nusundaki genel görüşme önergesi, ilgili baka
nın; 

6/570, 6/567, 6/575, 6/580, 6/2, 6/3, 6/10 
esas sayılı sözlü sorular, ilgili bakanların ve so
ru sahiplerinin; 

6/9 esas sayılı sözlü soru, ilgili bakanın; 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede

niyle gelecek birleşime bırakıldı. 
26 . 10 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere Birleşime saat 16,22'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Mehmet İ'naldı Hüseyin Öztürl' 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Ccnnhca 

müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

THY Aı aştırma Komisyonu üyeliğine, Cum
hurbaşkanınca S. Ü. Halil Tunç seçildi. 

151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Komisyon 
Başkanlığının talebi üzerine, Komisyona iade 
olundu. 

Gruplar yetkililerinin, gelecek toplantının 
1 Kasım Çarşamba günü yapılmasına dair öner
gesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender 
Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile bu kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro 
Kanununun uygulanmasındaki aksaklıklar ko
nusundaki genel görüşme önergesinin görüşül
mesi, Hükümet yetkilisinin bulunmaması nedeni 
ile, ertelendi. 

Osmanoğlu 1936 doğumlu, Ahmet Şen hak
kında af kanunu tasarısının 1 nci maddesi tek
rar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı so
nucunda çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın 
tekrarlanacağı bildirildi. 

II — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 
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Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu da, son uçak 
kaçırma olayında Bulgar Hükümetinin davranı
şı ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki müna
sebetlerin yeniden incelenmesi konularında gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Mehmet izmen'e, Devlet Bakanı 
ismail Arar'm vekillik etmesinin uygun görül-

1.11.1972 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,45'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hayrı Mumcuoğlu Bahriye Üçok 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye

si Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute

metlere teslimine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/73) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamhıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun 97 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Grup Başkanı arkadaşları

mızdan istirham ediyorum, Millet Meclisi mü-
zakeratının sayın üyeler tarafından izlendiği 
söylenmektedir. Filhal çoğunluğumuz yoktur, 

bu nedenle Birleşimi açmaya imkân bulamayo-
rum. Grup başkanları arkadaşlarımız lütfedip 
sayın üyeleri davet ederlerse iyi olur. 

Yarım saat sonra toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 15,10) 

— 654 — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Bahrîye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıoa (Kastamonu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz tahassul etmiştir, müzakerelere başhyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak ili Kozlu ve Üzülmez kö- I 
mür ocaklarında grizu patlaması nedeniyle ha- \ 
yatlarını kaybeden i§çilerin ruhlarını td&iz için 
iki dakikalık saygı duruşu. 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Zonguldak ilimizin Kozlu ve Üzülmez kömür 
ocaklarında cansiperane çalışmaları sırasında 
aziz hayatlarını kaybeden değerli işçi kardeş
lerimizin muazzez hatıraları için Yüce Senato 
üyelerini iki dakikalık saygı duruşuna davet 
ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

2. — Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Kozlu ve Üzülmez kömür ocaklarında vuku bulan 
grizu patlaması olayına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istekle
ri var. 

Söz Sayın Çalışma Bakam Ali Rıza Uzuner'
in, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Başta Yüce Meclislerimiz olduğu halde, tüm 
ulusumuzu derin acılara boğan ve Zonguldak 
ilinin Kozlu ve Üzülmez bölgelerinde 23 EMm 
1972 günü birbirini izleyerek meydana gelen; 
23 işçimizin şehit düşmesi, 67 işçimizin de 
ağır, ya da hafif olarak yaralanması ile sonuç
lanan grizu patlaması olayları hakkında kısa bil
gi arzında bulunmama müsaade buyurmanızı 
istirham ederim. 

Bu acı olaylardan ötürü Yüksek Heyetini
zin başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerini de 
kabul buyurmasını dilerim. 

Çok sayın senatörler, olay günü içinde bir
birini izleyen grizu kazalarının acı haberini, 

kaçırılan uçağımız nedeniyle toplantı halinde 
bulunan Bakanlar Kurullunıda alır almaz, Sa
yın Başbakanın direktifleri ile Hükümet adı
na görevli olarak Bakanlığım müşaviri ile Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürünü, İM 
yüksek mühendis işgüvenliği müfettişini, (ki, 
bunlardan biri maden, diğeri de makine yüksek 
mühendisidir) bir de Birleşmiş Milletler Kal
kınma Programı özel Fona ait iş sağlığı ve 
güvenliği merkez projesinden bir yıl süre ile 
yurdumuza eksper olarak gönderilen yabancı 
miaden uzmanı Mr. Ja. North Cott'u da yanıma 
alarak Zonguldak'a saat 19.00 da hareket et
tim. Havanın yağışlı ve sisli olmasından ötürü, 
24 Ekim 1972 günü saat 0,2'de Zonguldak'a 
varıldı. Doğruca ilk kazanın meydana geldiği 
Kozlu bölgesine gidildi. Bu bölgenin incir ve 
Çay panosunun — 425 ve 360 kotunda meyda
na gelen grizu patlamasının oluşunu, gerek 
Bölge Müdüründen ve gerekse Zonguldak'ta 
görevli Bakanlığıma bağlı iş güvenliği müfet
tişlerimizde uzmanlarımızdan aldığım bilgiye 
göre şöyle kısaca özetleyebilirim. 

Olay, Ereğli Kömür işletmesi Kozlu Bölge
si incir Harmanı Bölümü —360 ve — 425 met
redeki Çaydamar adlı panoda oluyor. Çalışılan 
damarda yaklaşık olarak 2,5 aydan beri üre
tim yapılmakta. Bu süre içerisinde alınan gri
zu ölçüleri sürekli güvenlik sınırlarının altında 
seyretmektedir. Olaydan aşağı - yukarı iki üç 
gün öncelden beri daha evvel çalışılan üst kot-
lardaki imalâttan SO geliri saptanmış ve bu 
SO geliri kontrol altıma alınmıştır. Olay günü 
bölümün güvenlik gözetleyicisi işyerine çok ya
kın bir yerde baraj önünde SO kontrolünü ya
parken ufak çapta bir hava basıncına uğruyor 
ve bir patlama olduğu kanısına vararak çalışı
lan panoya giriyor. Pano şefini bulup eski 
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panoda patlama olduğunu söyleyerek işçilerin 
tahliyesini istiyor. Durum ocak ilgililerine ha
ber veriliyor. Bölüm mühendisi ocakta bulunu
yor. Kendisi de işçilerin hemen boşaltılmasını 
isteyerek olay yerine geliyor. Bu sırada baca-
lardaki bütün işçiler boşaltılıp panonun hava 
giriş yoluna indiriliyor. Tam bu anda pano 
içerisinde ikinci bir patlama oluyor. Bu pat
lama sonucunda anayoldaki işçilerden 12'si olay 
yerinde ölüyor, 41 işçi de yaralanıyor. Daha 
sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan üç işçi 
daha ölerek, ölü sayısı 15'e çıkıyor. Bu grizu 
patlamasının muhtemelen bir üst kotta, eski 
üretimde toplanmış bulunan metan gazından 
ortaya çıktığı sanılıyor. Bir teknik komite ay
rıntılı incelemelerini sürdürmektedir. 

Ayrıca, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca 
da takiibedilerek gerekli kanunî kovuşturmayı 
yapmanın yanında, bilirkişiye durum inceletti
rilerek adlî kovuşturmaya da girişilmiş bulu
nulmaktadır. 

Sayın senatörler, diğer olaya gelince: Kaza, 
EKİ Üzünmez bölgesinde Çaydamar bölümünde, 
Çaydamarında - 196 ve - 160 çay ayağında 23 
Ekim 1972 tarihinde ve saat 13,15'te meydana 
geliyor. 19 . 10 . 1972 günü - 196 ve - 150 Ku
zey çay panosunda saptanan ocak yangını ba
rajlarla kapatılmıştır. 22 Ekim 1972 günü saat 
22,00 de brajlardan - 196 kotundakmin hava 
sızdırdığı görülmüş, bunun için gerekli tedbir
lerin alınması kararma varılmıştır. Bunu izle
yen vardiyalarda da gerekli çalışmalar südürül-
müştür, 23 Ekim 1972 günü yangın yerinden 
300 metre ileride saptanan bir baraj yeri için 
gerekli ölçmeler ve hazırlıklar yapılmaya baş
lanmıştır. Bu sırada yangın yerinde, yangından 
dolayı meydana gelen grizu patlaması sonucu 
ortaya çıkan hava şoku dalgasından, baraj ye
rinde çalışan mühendis, nezaretçi ve işçilerden 
8 tanesi şehit düşmüş, 29 tanesi de yaralanmış
tır. Şu anda her iki kazada toplam olarak 23 
ölü, 67 yaralı saptanmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, gerek şehitlerin, gerekse 
gazilerin kurtarılmasında, özellikle Zonguldak 
ili EKİ müessesesi, askerî birlikler ve belediye 
ve bunların yanında cefakâr ve vefakâr işçi 
kardeşlerimiz örnek bir işbirliği yaparak kur
tarma ameliyesini sürdürmüşlerdir. 

Her iki kaza üzerinde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Müsteşarı ile, Türkiye Kömür 

26 . 10 . 1972 O :2 

r İşletmeleri G-enel Müdürü, müşavirleri ve EKİ 
Müdürü ile diğer teknik elemanlar da olay ye
rinde incelemelerde bulunmuşlardır. Bu tetkik
ler devamı etmektedir. 

Sayın senatörler, Kozlu'da incelemelerimi 
kaza yerinde bitirir bitirmez, aynı gece Amele 
Birliği Hastanesindeki yaralı işçi kardeşlerimizi 
ziyaret ettim. Görüntü çok açıklı idi. Savaşta 
bir cephe, sahra hastanesi durumunu andırıyor
du. Başta başhekim olmak üzere, Hastanenin bü
tün hekim, hemşire ve yardımcı personeli alarm 
halinde takdire değer büyük bir çaba içinde, ya
ralıların ıstıraplarını dindirmeye ve hayatlarını 
kurtarmaya çalışıyorlardı. Hastanenin gerekli 
bütün ilâçları tamamdı. Ne yazık ki, korkunç 
kazada beyni akan ve karaciğeri yaralanarak 
operasyon geçiren 2 işçimizin hayatı kurtarıla
mamıştır. Yüksek Huzurlarınızda, Amele Birliği 
Hastanesi hekim, ve tüm personeline teşekkürü 
belirtmeyi görev sayıyorum. 

Aşın yanmadan ötürü suni böbrek cihazları 
ile tedavileri gerektiği Amele Birliği Hastanesi 
Sağlık Kurulunca kararlaştırılan yaraklardan 
Ankara'dan ve diğer illerimizden getirttiğimiz 
ve birçoğu Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
ambulanslar ile 12 işçimiz Ankara'ya, 16 işçimiz 
de İstanbul'a nakledilmiştir. Yaralı işçilerimizi 
taşımak üzere Sayın Başbakanın delâletleri ile 
Silâhlı Kuvvetlerimizin gönderdiği 6 helikopter, 
hava muhalefeti dolayısıyle, Bolu'ya kadar git
miş ve fakat oradan Zonguldak'a geçmesi müm
kün olamamıştır. Bu yakın ilgiden dolayı Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine de şükranlarımı belirtmek 
isterim. 

Çok değerli arkadaşlarım, şehit olan işçi 
kardeşlerimiz lâyık oldukları bir törenle Zon
guldaklıların ve bütün törene iştirak edenlerin 
gözyaşları içinde, hazin bir şekilde ebedi isti
rahat yerlerine teşyi edilmişlerdir. Hastanede 
din kurallarına tamamen uygun olarak gasledil
miş, tabutlarının içi kurşunla kaplanmış, şanlı 
Albayrağımıza sarılmış ve hazin tören sonunda 
götürülecekleri yerlere göre 9 motorlu araca 
bindirilerek sahiplerine teslim edilmiştir. Bu ça
lışmalarda EKİ işçileri Sendikası gönüllü olarak 
görev almış ve müessesenin de tespit ettiği şa
hıslar mevtaları ailelerine teslim etmek üzere 

I igörevli kılınmışlardır. 
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Â2iz senatörler, Tanrı Türk Ulusuna bir daha 
böyle acı günler göstermesin. 

Şunu da arz edeyim ki, Zonguldak'ta maden 
işçilerimiz arasında, yeraltı kömür işçiliği, 
gelenekten oluşan ve toplum vicdanından fışkı
ran bir hamaset düzeyine yükselmiştir, işçiler, 
kazada ölmeyi haklı olarak bir şehitlik merte
besi sayıyorlar. Şehidolan arkadaşını gören işçi 
«Bize nasibolmadı» demek gibi, kahramanca bir 
üzüntü gösteriyor. Şehit düşen işçinin kardeşi 
ocaktan çıkmayarak çalışmasını sürdürebilecek 
ölçüde dayanıklılık gösterebiliyor. Türk Ulusu
nun büyük ulus olduğunu her olay ve özellikle 
bu izlenimlerimizi ispatlamaktadır. Şehit ve ga
zileri hürmetle anıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

3. — Sivas Cgesi Hüseyin Öztürk'ün, son 
f/ünlerde bâzı besin maddelerine yapılan zamlar 
ve bu zamların dar gelirli vatandaşlarımızı daha 
zor yaşama şartlarına mâruz bıraktığına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 4 gündem dışı 
konuşmak isteyen arkadaşımız var. Bunları sıra 
ile arz ediyorum. 

24 Ekim'de Sayın Hüseyin öztürk, 25 Ekim' 
de Sayın Hazerdağlı, bugünkü tarihle Sayın 
Mehmet Özgüneş ve Sayın Fethi Tevetoğlu söz 
istemişlerdir. 

Söz sırası Hüseyin öztürk'ün. 
Sayın Öztürk, «Son günlerde bâzı yiyecek 

maddelerine yapılan zamlar ve fiyat artışları 
dar gelirli yurttaşlarımızı daha zor yaşama 
şartlarına mâruz bırakmıştır; bu nedenle gün
dem dışı söz istiyorum» demektedirler. Buyu
run Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Son günlerde tüm besin maddelerinde baş
layan fiyat artışı, geçim sıkıntısı içinde bocala-
•layan dar gelirli yurttaşlarımızı daha çok peri
şan edecek ortamlara doğru itmektedir. Bu 
olumsuz gelişmeler karşısında Hükümetin olum
lu bir davranış ve karar içinde olmayışı, bu 
uyarı mahiyetindeki konuşmamı yapmama sebe-
bolmuştur. 

Hâlâ tüm iaşe maddeleri için rasyonel ve 
ekonomik bir sistemin ülkemizde kurulamamış 
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olması piyasa istikrarsızlığını olumsuz yönden 
etkilemektedir. Bu hal devamlı olarak üretici 
ve tüketicinin aleyhine, aracının lehine işleyen 
ortamların yaratılmasına sebebolmaktadır. 

Bugün makarna fiyatlarında kiloda 40 ku
ruş zam yapılmış olduğu basında ilân edilmek
tedir. Fasulyenin kilosu birden % 40-50 ara
sında bir pahalılaşma ile 7,5 - 8 liraya çıkmış, 
beyaz peynir ise 16 liraya satılmaktadır. Tere
yağının kilosu 30 - 35 lira. Margarin karaborsa
da; 10 liradan aşağı fiyata satılmıyor ve bulu
namıyor. Pirinç fiyatları hızla yükselmektedir. 
Viyolona, Fahra, Gazitere, Karakılçık, hattâ 
Bersani pirinçlerini piyasada bulmak bile müm
kün değil. Pirinçlerin bulunamaması yanında, 
fiyatının günden güne artışı karşısında piyasa
yı kontrol altına alacak bir hareket de görül
müyor. Bersaninin kilosu 590 - 600 kuruşa çık
mış. Maratelll 450 kuruştan satılmaktadır. Bun
lar kısa zamanda % 40-50 oranında zam gör
müş durumda. Bakkallarda İse bunların kilosuna 
asgarî 100 kuruş ilâve edilerek satılmaktadır. 
Son bir hafta içerisinde bu fiyatların artışı 
yüzde 30'dan az değildir. 

1971 yılının Ağustos ayında yine burada 
yaptığım bir konuşmada, et fiyatları için Hü
kümetin verdiği narlım 15 • 18 lira olduğunu 
ve bu şekilde piyasada yürütüldüğünü ifade et
miştim. Fakat bir et endüstrisi kurulamazsa 
bu fiyatların hiîda artacağım da arz etmiştim. 
Bugün görülüyor ki, bir et endüstrisi kurula
mamış olduğundan, et fiyatları 23 liraya çık
mış; yani asgarî yüzde 50 bir artış olmuştur. 
Demekki, bir yılda ynzdo 50 artış olmuş. 

Son günlerde içme sularının bile fazla fi
yatla satıldığı görülmektedir. 

Son dokuz yıl içinde toptan eşya fiyatla
rında; istanbul'da yüzde 110, Ankara'da yüz
de 100 artış olmuştur. Bunlar, Devlet istatistik-
Isrinin saptadığı sonuçlardır. Dar gelirli yurt
taşlarımızın dokuz yıldır gelirlerindeki artış 
yüzde 50 olmuş mudur? Olmamıştır. Ne gezer... 
Dar gelirli vatandaşlarımızın sosyal sefalete, 
ekonomik çöküntüye sürüklenişinde; fiyat ar
tışları ters orantılı olarak işlemekte, kötü etki
lerini yapmakta ve vatandaşın yaşantısı dalıa 
da kötüleşmektedir. Bu ekonomik çöküntü, 
sosyal ahlâkin daha fenaya doğru gidişini etki
lemiştir ve -etkilemektedir. 
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Fiyat artışlarında iyi bir kontrol siîsltemi-
nin kurulmamış olması işletilmemesi piyasayı 
başıboş duruma getirmiş görünmektedir. Bu 
başıboşluktan faydalanan aracılar istedikleri 
gibi at oynatmakta ve kendilerini de muteber 
kişiler olarak kabul ettirme hünerin] göster
mektedirler. Üreticinin «maliyette etki yapan 
harcamalardaki artışın ürün fiyatlarına tesir 
ettiği» tarzında beyanlarının anlamsızlığı or
tadayken; daha bir hafta önce Cumhuriyet 
Halk Partisinin Millet Meclisindeki, üreticinin 
ürettiği mahsullerinin taban fiyatlarına iste
nen zam karşısında Hükümetin davranışım 
dikkate alınca bugünkü zam ve pahalılığın, 
fiyat artışının aracı ve tefecinin lehine olduğu 
şu günlerde açıkça anlaşılmaktadır. 
Ürün, ürün üreticinin elinden çıkmış ve ara

cının, tüccarın elindedir. Fiyat artışları bun
lar üzerinden yapılmaktadır, ve bunun fayda
sını aracı ve tüccar görmektedir Üreticinin mali
yete etki yapan harcamalarındaki artıştan de
ğil, ambalajlama ve taşıma ücretlerini de bun
ların üzerine koyarsak, bunların da çok üze
rinde bir artış olmaktadır M, bu pahalılık 
böyle giderse dar gelirli vatandaş daha da sı
kıntıya girecektir. 

Yakacağı odundan içeceği suya kadar har 
gün yapılan zam ve fiyat artışları şu güzelim 
ülkeyi fakir fukara için çalışılmaz bir ülke 
haline getirmektedir. Eli iş tutan insanlar im
kân bulsalar başka ülkelere gitmesini önleye
mezsiniz. Nitekim yabancı ülkelere gitmek 
için sıraya girenlerin sayısını görüyorsunuz. 
1964 yılında sıraya girenler ancak bugün git
me imkânını bulabilmekteler. 

Kış gelip kapıya dayanmış; odunun, kö
mürün fiyatı dar gelirli yurttaşı, şaşkına çe
virmiş, çaresizlik içinde bırakmıştır. Yiyecek 
maddelerinin vitrinlerdeki fiyatlarına dair ge
lirli yurttaşın bakmak cesaretini bile göste
rememesi bir gerçektir. Genç kızv genç deli
kanlı, genç kadın boynunu büküp, içini çekip, 
kafasını eğip gidiyor; ama içi kan ağlarak, 
dert yüklü gidiyor. Sıkıyönetime rağmen kap
kaççı tüccar, esnaf bir anda fiyatları yük
seltiyor. Sabahleyin baktığınız fiyatlar 24 
saat geçmeden değmiyor. Bu nasıl başıboşluk, 
bu nasıl kontrolsüzlük .. Ayakkabı fiyatları 
geçen seneye göre asgarî yüzde 100 artmıştır. 
Gayet basiıt ayakkabılarda dahi yüzde 50 ar

tış var. tyi yapılmış ayakkabıların fiyatlarında 
geqen seneye göre yüzde 100 artış var. 

15 gün önce Bahçelievler pazarından kilosu 
450 kuruşa aldığım barbunya fasulyesi, bugün 
bakkallarda ve manavlarda dokuz liraya satıl
maktadır. 15 gün içindeki bu artışın sebebi ne
dir? Bu kapkaççılığın kaynağı nedir?.. Kontrol
süzlük mü, başıboşluk mu, yoksa aracı tüccarın, 
esnafın kayrılması mıdır? 

Taban fiyatlarının artırılmasında' direnen 
Hükümet ortada görülmüyor. Piyasa ekonomi
sinde gerçek bir rekabetin yaratılması ve ihti
yacı karşılayacak mal potansiyelinin sağlanması 
için alman tedbirler ortada gözükmüyor. Bu ted
birler ortada gözükürse piyasada fiyat yüksel
mesi önlenir. 

Tarım üretiminin artırılıp, değerlendirilme
si için sanki tüccar ve aracı, köylünün elinden 
ucuza aldığı malların fiyatının artışına etki ya
pacak ; yoluna, araçlarına, pazarlama işine, depo
lama işlerine masraf ve ürünlerin işlenmesi, am
balajlanması gibi fiyat tanzimine etkili olacak iş
leri yapmış da, onun karşılığı olarak bu 15 - 20 
gün içerisinde fiyatlarda yüzde 50 - 100 yüksel
me olmuş... Hükümet de bu durumun karşısında 
hiçbir ses çıkarmadan duruyor. Sanki bunlar, 
köylünün elinden aldıkları ürüne karşı etkili ola
cak bir şey yapmış da, ona karşı bu f iyatlann ar
tırılmasında bir hak kazanılmış gibi bir durum 
ortaya çıkıyor. Bu, bir beceriksizliğin, bir kont
rolsüzlüğün sonucu olsa gerek. 

Sayın Ticaret Bakanı, ekonomi dengemizin 
bozulması endişesi ile köylünün ürünlerinin ta
ban fiyatlarındaki artışa karşı çıkmayı ve buna 
karşı gösterdiği titizliği, bugünkü hayat paha
lılığı ve fiyat artışları karşısında niçin göster
mez? Bu Hükümet üyesi, 36 milyonluk büyük 
bir kitlenin; Türk Milletinin mi, yoksa üçf beş-
yüz aracının, tüccarın mı yanındadır bilemiyo
ruz. Türk ulusunun mutluluğunun sağlanması 
için yapılan yeminin anlamı bu mudur? Şu mü
barek Ramazan günlerinde ısınmak için odun, 
kömür bulamaz, içecek çorba bulamaz, hattâ ya
nına yaklaştığı her yiyecek maddesinin karşısın
dan bakıp geçer, kasaptan 100 - 200 gram et alır 
(M, onu da hepsi alamaz) duruma düşürülmüş 
olan halkın bugün içinde bulunduğu durumdan 
kurtulması için neden bir çaba gösterilmez anla
mıyorum. Eğer Hükümet etmek bu ise, halka sa-
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hifc gıkmak bu ise, Devletin görevi bu ise, bu 
yanlış bir yoldur. Halka sahip çıkmak nerede 
kaldı, Anayasanın Devlete verdiği yükümlülük 
nerede kaldı, nasıl düzendir bu? 

Sermayesi, köylünün sattığı malların fiya
tını artırıyor. Hükümet, köylünün tek gelir kay
nağı olan tarım ürünlerinin taban fiyatını don
duruyor. Sermaye sınıfı bu ortamda semizleni-
yor, dar gelirli vatandaşımızın açlıktan ağzı ko
kuyor; biri. yiyip biri bakıyor, arkasından kıya
met kopuyor. 

Sayın senatörler, sosyal patlamalara çanak 
tutuluyor. Ticaret Bakam da bu gerçekler kar
şısında bilmem ne düşünüyor? Herhalde kendi 
kafasında yarattığı ekonomi kuyusuna düşmüş, 
çıkamıyor. Bu gidişle kendisi de boğulacağa ve 
bu pahalılıkla milleti de boğacağa benziyor. 

Öte yandan, toplu sözleşmelerle alınan işçi 
ücretleri artışı ve sendikal haklar rafa konmuş, 
memurların, emeklilerin, dul ve yetimlerin, dar 
gelirli, küçük sanatkâr ve esnafın sosyal ve ka
zanılmış hukuksal hakları verilmez olmuş. Hü
kümet ise uykuya dalmış gibi bir rahatlık için
dedir. Bu sorunların çözümüne niçin bir çare 
aranmıyor ve neden sayın basın bu husus üze
rinde önemle durmuyor? Bu hakların verilmesini 
savunanlar olsa bile, onları susturmak için mo
dası geçmiş; fakat bugün moda olması için ça
lışılan «Bozguncu, komünist» damgaları vurula
rak susturulmak yolu basında, aydınlar arasın
da, hakkını isteyen memurlar üzerinde de estiril
mektedir. 

Hâlâ bir et endüstrisi kuramamış, tanzim sa
tışlarını. kooperatifler aracılığı ile sağlayamamış, 
fiyat kontrolünü yapamamış, mevcut yasaları bu 
yönde halkın yararına işletip, uygulayamamış 
hükümetlerin gelecek günlerini ben endişe ile 
karşılıyorum. Hükümetlerin bu durumda yapa
cağı iş; ya buna çare bulmak, ya da çare bula
cak güçleri bir araya getirerek kendi yanına al
mak olmalıdır. Bunun için de, Parlâmentoyu 
mu, Türk usulusunu mu, yoksa bu işte yeterli, 
güçlü olan teşekkülleri mi seçecek; orasını ken
dileri bilirler. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin malûmu; bu 
hayat pahalılığı böyle giderse, gerçekten Türk 
ulusunun o güzel töreleri, güzel ahlâkı, insanlık 
anlayışı, birbirine karşı olan sevgileri ve milli
yetçilik duyguları bile «Biri yer, biri bakar.» 

kavgasına kadar gidebilecek sosyal patlamalara 
sebebolacaktır. Ki, bunlar, şimdiye kadar olan
lardan daha da kötü olacaktır. Buraya sızacak 
olan ideolojilerin, zihniyetlerin rahatça yayılaca
ğı ortamın doğacağı endişesiyle bunu arz etmek 
istiyorum. Bu pahalılığa mutlaka bir çare bu
lunmalıdır. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunduğunuz 
için teşekkür ederim. 

Sayın Hükümetin, bunun üzerinde titizlikle 
durması ve biran önce çare bulması da dileğim-
dir. 

Saygılar sunarım. 

4. — Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nın, 
Elâzığ Emniyet mensuplarının adliyeye baskı 
yapmak için adliyede gösteride bulunduklarına 
dair gündem dışı demeci ve Adalet Bakanı Fehmi 
Alpaslan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazerdağlı. 
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Geçmişte eşine az rastlanmış veya böyle 
bir hâdise kaydedilmemiş olduğu için huzuru
nuzu kısaca işgal etmek mecburiyetini duy
dum. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen haftanın 
sonunda Elâzığ'da önemli bir hâdise olmuştur. 
Emniyet görevlileri, adliyede suç işleyen bir 
polis arkadaşlarının; tevkif edilmiş ve tevkife 
itiraz edilmiş olması üzerine tahliyesi 
sırasında âdeta Adliyeye baskı yapmak 
için adliyede gövde gösterisi yapmak cüretin
de bulunmuşlar ve bu hâdise Elâzığ'da büyük 
bir infial yaratmıştır. Bu hâdise, hâkimlerin, 
savcıların, halkın gözün önünde olmuştur. Bu
nun sonuçlarının vahim neticelerini arz etmek 
için huzurunuzu kısaca işgal edeceğim. 

(Muhterem arkadaşlarım, hâdisenin evveli
yatından bahsederek vaktinizi almayacağım. 
Bir suçlu vatandaş, zabıtaca kavuşturulmak
tadır. Bu, her balamdan suçludur, zabıta ko
vuşturmakta haklıdır. Aranması sırasında an* 
nesi ve kardeşleri bunun saklanmasına yardım et
mişlerdir ve bunlar hakkında da kovuşturma ya
pılmıştır. Zabıta karakola çağırmış, kardeşleri
ne yardım, menfi mukavemet suçunu teşkil et
tiğinden dolayı da, asıl suçludan başka onlar 
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da adliyeye getirilmişlerdir. Zabıtaca buraya 
kadar yapılan kovuşturma haklıdır. Ne yerile
cek, ne kınanacak hiçbir tarafı yoktur. Adliye
de savcının kapısı önünde polise menfi muka
vemetten suçlu olan sanıklar, (Menfi mukave
met suçları, ne dereceye kadar sabit olan suç
lar oldukları hepimiz tarafından bilinir). Bir 
avukata müracaat etmişler, avukatğ hüviyetle
rini tespit edip, vekâletname yaptırmak ister
ken oradaki emniyet görevlisi polis memuru 
(ismi bende var.) Avukatın yüzüne tükürerek, 
kolundan tutup fırlatmak suretiyle görevini 
yapmasına mâni olmuştur. Bu hâdise bir suç
tur. Adliyede bir görevlinin, görev yapan di
ğer bir avukata yaptığı, haksız, kanunsuz bir 
muameledir. Nitekim, kovuşturma yapılmış ve 
polis memuru tevkif edilmiştir. Bu da normal 
bir muameledir. Buraya kadar olan işlemlerde 
bir anormallik yoktur. Asıl vahim olan bundan 
sonraki hâdisedir muhterem arkadaşlarım. 

Polis memuru tevkif edilmiş, tevkife, kanu
nî yollarla itiraz edilmiş, kararı Ağır Ceza Mah
kemesi verecek. Elâzığ karakollarında ne kadar 
polis memuru varsa ( Mübalâğasız arz ediyorum, 
ilgililerin beni tekzibetmesini istirham ediyo
rum.) Hükümet konağı ile Adliye binası ara
sındaki dar sokağı ve Adliye binası karidorla-
rmı doldurmak suretiyle âdeta bu polis memu
runun tahliyesi için Adliyeye manevî baskı 
yapmaya kalkışmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi akla gelen 
şey şu: 'Bu polis memurlarının orada ne işi 
vardı? Acaba onlarda «Avukatlar arkadaşları
na arka çıktılar ve polis memurunu tevkif et
tirdiler.» düşüncesi mi hâkimdir? «Ha, siz ar
kadaşlarınıza böyle arka çıkar, bizim arkadaşı
mızı tevkif ettirirseniz, bizde arkadaşımıza ar
ka çıkar ve tahliyesini sağlamak için de gövde 
gösterisi yaparız.» demek için mi gelmişlerdir, 
yoksa hâkime karşı bir baskı yapmak için mi 
burada bulunmaktadırlar? Evvelâ sormak lâ
zımdır; bu polis memurlarının bu anda hiçbir 
görevleri yok mudur? Elâzığ nihayet 100 bin 
nüfuslu küçük bir vilâyettir. Polis miktarı da 
100 - 200 arasında veya biraz daha fazladır. 
Ama 100 ilâ 150 civarındaki polis memurunun 
o anda hiçbir görevi yok mudur ki, Adliye bi
nasının koridorlarına dolmuşlardır? Yoksa bu 
arkadaşlar, tahliye sırasında arkadaşlarına avu-

26 . 10 . 1972 O : 2 

katlar tarafından bir tecavüz mü yapılacağına 
inanıyorlardı? Yani avukatlar gidecekler, ceza
evinden tahliye olacak arkadaşlarına herhangi 
bir hakaret mi yapacaklar, onu linç mi edecek
ler?... Bu endişe ile mi orada bulunmuşlardır? 
Eangi tedbir için lOO'den fazla polis Adliye 
binasında, önünde ve Hükümet konağı önünde 
kuyruk halinde gövde gösterisinde Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı olarak 
bulunmuşlardır? Bunu öğrenmek için huzuru
nuzu işgal ettim. 

İlgililerin bunun üzerinde durmalarını ve 
düşünmelerini istirham ediyorum. 

Beni asıl düşündüren, bunların da dışında 
yarın memlekette birçok hâdiseler olabilir. Bil
farz taraftarları bulunan bir öğrenci tevkif 
edilebilir, o zaman bütün öğrenciler; taraftarı 
bulunan bir işçi temsilcisi tevkif edilebilir, o 
zaman da bütün işçiler Adliye binasını doldura
bilir, önünde durabilirler. Vatandaşı, kanunun 
çizdiği çerçeve içerisinde dağıtmakla görevli 
bulunan polis memuru, kendisinin yaptığı ha
reket karşısında, gelip bunlara ne diyebilecek
tir? «Siz, kendi meslektaşınızın tahliyesini sağ
lamak için kanunu tatbikle görevli zabıta oldu
ğunuz halde yaptınız, biz de yaparız, ne deme
ye hakkınız var?» dedikleri zaman, acaba bi
zim bu emniyet görevlilerimiz ne hale gelecek
lerdir? Devlet otoritesi ne hale gelecektir? Asıl 
beni düşündüren burasıdır. 

ilgililerin dikkatini çekmek için söz aldım. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Adalet Bakanı Sayın Fehmi Alpaslan, bu

yurunuz efendim. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Artvin) — Çok Sayın Başkanım, saygıdeğer 
arkadaşlarım; 

Sayın Hazerdağlı'nm yüksek huzurunuza 
getirdiği cidden ağır ve çok üzücü hâdise, bir 
telgrafla Adalet Bakanlığına da intikal etmiş 
bulunmaktadır. »Telgrafı alır almaz, Sayın İç
işleri Bakanı ile temas kurmak suretiyle, mese
leyi tam ciddiyeti içerisinde tahkike tevessül 
edilmiş bulunulmaktadır. 

Polis de olsa, başka bir memur da olsa, 
Devletin kanunlarına riayetsizlik eden kim 
olursa olsun, kendileri hakkında kanunî müey-



C. Senatosu B : 97 28 . 10 . 1972 O : 2 

yideler behemahal tatbik edilecektir. Hattâ | 
bunların sayısı çok da olsa, kanunların hâkim 
kılınması uğruna, feda edilmeleri hususunda 
zerrece tereddüt gösterilmeyecektir. Bundan 
emin olmanızı rica ederim. 

Yalnız, Sayın Ha zer dağlı'nm kendilerine 
hâkim olduğunu ifade ettikleri bir endişeleri
ni yüksek huzurunuzda karşılamak isterim. 

Bir defa; «Henüz kesin neticeyi bilmiyo
rum, ama polis memurları gösteri şeklinde 
oraya toplandılar; arkadaşlarının tahliyesini 
sağlamak amacı içerisinde bu toplantıyı yap
tılar» dedikleri zaman, işte ben Yüksek Huzuru
nuzda bir camianın temsilcisi sıfatıyle o nokta
da ziyadesiyle hisleniyorum. Eğer hakikaten bir 
hâkim, kapısında bir kitle toplanıyor diye hü
küm tesis edecekse, ona Türkiye'de hâkim de
mek caiz olmaz. Türkiye'de ciddî hâkimler var
dır ve hâkimlerin daha büyük ciddiyet içerisin
de, meseleleri karşısında cesur, vakur ve mes
leklerinin haysiyeti içerisinde iş yapan vasıf
larıyla kendilerini göstermeleri zamanı gelmiş
tir, geçmektedir. Bunu, huzurunuzda mesuli
yet taşıyan bir insan olarak arz ediyorum. Me
selenin hassas noktası budur. Yoksa, suç işlenir, 
suç işleyen de cezasını görür; o kadar ehemmi
yetli değildir. 

Bir etkilenme var mı, yok mu hususunu da 
soruşturma konusu yapmaktayız. Çok tahmin 
ediyorum ki, ve çok temenni ediyorum ki, 
böyle bir etkilenme mevzubahsolmasm. 

Arkadaşımın bir başka noktada da endişesi 
var. «Bugün bir polis memuruna yapılan kanu
nî muamele karşısında arkadaşlık duygusuyle 
tezahürat vukubuluyor, baskı havasının yaratıl
ması isteniyor; bu, yarın bir öğrenci için, öbür 
gün de bir işçi için olabilir» dediler. 

Arkadaşlar, polis memuru kanunlara riayet 
ettiği sürece, Devletin orada görevli bir unsu
rudur. Ama polis memuru Devlet değildir. Po
lis memurundan da suç sadır olursa, Devlet, onun 
kafasında da yumruğunu hissettirecek derece
de kuvvetlidir. «E canım, Devletin kuvveti işte 
polisiyle, jandarmasıyle olur» diye düşünüyor
sanız, Devleti bu anlamda anladığımız müddet
çe Türkiye'nin yaşamasına da imkân kalmaz. 
Devletin kendisine mahsus bir otoritesi vardır 
ve Devlet bu otoritesini kullanabildiği nispette; 
eli silâhlı ister memur olsun, ister dağdaki eş-

kiya olsun, o otoritesini işte bu gibi şehirlerin 
başında böyle demir gibi, çelik gibi hissettire
cek güçleri, kuvvetleri her zaman bulma imkâ
nına sahiptir. 

Arkadaşımın bu hâdiseden dolayı üzüntü
lerine yürekten katılıyorum. Tedbirler husu
sundaki tavsiyelerini ciddiyetle yerine getirme
nin peşinde olduğumuzu arz ediyorum. Ama 
!bir noktada lütfen endişe buyurmasınlar ki; 
zamanı iclareımizde ne isçisi, ne talebesi, ne de 
bizzat polis memuru, hiçbir suretle Devleti kar
şısında bulacak bir harekete tevessüt edemeye
ceklerdir. Ederlerse mutlaka ve mutlaka basla
rı ezilecektir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

5. — Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Ame
rika Birleşik Devlilerinde )teşredilen yaıdış bir 
Türkhje haritasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet özgüneş, Ame
rika Birleşik Devletlerinde yayınlanan bir Tür
kiye haritası üzerinde gündem dışı söz talebin
de bulunmuşlardır. Buyurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Yer yüzünde ciddiyeti ile tanınan ve mil
yonlarca basan National Georgraphic Maga
zinin Haziran 1972 tarihli sayısında «Kılıç 
ve Vaz-u Nasihat» diye, cidden mecmuanın cid
diyetine yakışan güzel bir makale neşredilmiş
tir. 

Mecmua, bu makaleye bir Orta - Doğu in
sanları diye iki yüzlü harita koymuştur. Ha
rita üzerinde Orta - Doğu'daki her millet, bir 
erkek veya kadın resmiyle temsil edilmiş, ay
rıca haritanın kenarlarına birtakım tarihî not
lar konulmuştur. 

Burada, Türkiye ile gerek resmin seçilişi ba
kımından, gerekse etrafa konulan notlarda ta
rihin tahrif edilişi bakımından bu harita eğer 
National Geographic Magazine'de neşredilme-
seydi veya şimdi arz edeceğim bir başka olay ol
masaydı, eşini Avrupa'da, Amerika'da şimdiye 
kadar çok gördüğümüz bir kısmı cehaletin, bir 
kısmı da Ehli Salip taassubunun neticesi olan 
Türk düşmanlığının bir eseri der geçerdim. Ve 
yine şimdi arz edeceğim husus olmasaydı, bir 
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yazı yazar bu mecmuaya gönderir ve bu neşriya
tının doğru olmadığını belirtirdim. Ancak mec
mua cidden, ciddiyetine uygun bir şekilde 10 
Niısan 1972 tarihli bir yazı ile bu haritayı bizim 
Wasningtıon Elçiliğimize göndermiş ve bu hari-
itada bulunan hususlar tasvibe değer mi, değmez 
mi diye sormuştur. Washingbon Elçiliğimiz bu 
yazıyı bizim oradaki Basın Ataşeliğimize hava
le etmiş ve Basın Ataşeliğimiz de bu haritadaki 
busuBİarın doğru olduğunu ve tasvip edildiğini 
belirtmiştir. İşte asıl üzüldüğüm nokta burası
dır. 

Cidden, Türk fentlerinin hiç bir zaman ula
şamadıkları birtakım imkânları dışarıda sağla
dığımız dış memurlarımız, binde bir ayaklarına 
gelen bir millî fırsatı kaçırmayarak buna gerek
li önemi verselerdi, zannediyorum en azından 
vazifelerini yapmış olurlardı. Ne yazık ki, Was-
hinjgton Elçüiğimizin mensupları, bilhassa Ba
sın Ataşeliği bir lâubalilik içerisinde Ve belki de 
okumadan dahi, belki de okuduklarını anlama 
iktidarından mahrum olduklarından dolayı bu 
haritayı tasvip etmişler ve milyonlarca nüsha 
basılan bu harita bütün dünyaya yayılmıştır. 

Harita üzerindeki hataları bir bir burada sa
yacak değilim. Yalnız şunu belirtmeden geçe
meyeceğim : 

Türkiye, bu haritada Milletler Kulesi; (Ba-
bil Kulesi) olarak gösterilmiştir. Bunda o ka
dar ifrata varılmıştır ki, Niğde vilâyetimizin 
Kuzeydoğu bölgesinde Bulgarların yaşadığı, Gü
neybatı bölgesinin de Arnavutlarla meskûn ol
duğu gösterilmiştir. Aynı şekilde, Türkiye'nin 
diğer bölgeleri, maalesef Türkle alâikası olma
yan birtakım ırkların ve kavimlerin yerleşme 
salhaları ve halen onların iskân ettikleri, yaşa
dıkları yerler olarak gösterilmiştir. O derece ce
halettin içerisine girilmiştir ki, Türkiye'nin bir
çok bölgeleri de; sanki Türkmenle Türk birbi
rinden ayrı imiş gibi, bâzı yere Türk konulmuş, 
bâzı yere Türkmen konulmuş. Sanki Türkiye, 
Türklerin nerede ise azınlıkta olduğu ve bunun 
dışında büyük ekseriyetin başka ırklarla mes
kûn bulunduğu bir bölge olarak gösterilmek is
tenmiştir. 

Tekrar edeyim M, burada mecmuanın bir 
kötü niyeti yoktur. Nitekim 10 Nisan 1972 ta
rihli yazısıyle, bunu bizim Washington Elçimi
ze göndermekle iyi niyetini de ispat etmiştir. 

Ancak ne yazık ki, Washington Elçiliğimiz ge
rekli önemi vermemiştir. 

İkincisi: «Burada her milleti temsilen bir 
resim konmuştur.» demiştim. Maalesef Türk 
Milleti için konmuş olan resim asla isabetli de
ğildir. 

Ayrıca, Ermeni ırklarını temlsilen konulan 
resmin yanına yazılmış olan yazılar tarih bakı
mından doğru değildir. Ben bir şovenlik yap
mak veya iftihar edileyim diye milliyetçilik duy
gularımı tebarüz ettirmek için buraya çıkmış 
değil'im; ama ortalıkta bütün dünyanın kabul 
ettiği birtakım gerçekler vardır ki, o gerçekle
rin tahrif edilerek buraya konulması ve bilhas
sa bunun bizim elçiliğimiz tarafından tasvip 
edilmesi doğru değildir. 

Şimdi, ben Hükümetten şunları öğrenmek is
tiyorum : Acaba Hükümet Ibu durumdan ha
berdar mıdır? İkincisi; haberdar ilse, (ki, haber
dar olduğundan ben haberdarım) bu takdirde 
bu yetkililer hakkında, Washington'da oturup 
bu memleketin parasını rahatlıkla alan ve bir 
haritayı şöyle incelemek zahmetinde dahi bu
lunmayan kimseler 'hakkında yapılmış olan mu
ameleler nadir? Bunları öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Adalet Bakanı iSayın Alpaslan, buyurun. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın özgüneş'in cidden memleke
tin haysiyeti ile ilgili hassasiyetine teşekkürler 
arz ederim. 

Kendileri 'henüz bilgi sahibi olmadığım bu 
konuyu «Hükümet bilir» diye buyurdular. Ben
deniz bir Hükümet üyesi olarak bilmiyorum; 
ama Sayın Başbakana arz etmek suretiyle Dışiş
leri Bakanlığı nezdinde gerekli1 teşebbüslerin 
yapılmasına tekrar yardımcı »lacağımı arz et
mek isterim. 

6. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, son 
uçak kaçırma olayında Bulgar Hükümetinin 
davranışı ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
münasebetlerin yeniden incelenmesine dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, buyurunuz. 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet (Senatosunun sayın üye
leri; 
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ıSon menfur uçak kaçırma hadisesi hakkın
da Türk ve dünya tamında günleridir haberler, 
yazılar yorumlar yayınlanmış, vazifeli makam
lar ve kişilerce çeşitli konuşmalar yapılmış ve 
beyanat verilmiştir. Hâdisenin acı gerçeğini 
yakın geçmişte bizzat yaşamış bir muhterem 
arkadaşımız da, bu yüce kürsüden Hükümetin 
dikkatini çeken ilk uyarıcı konuşma yapmıştır. 
Benim bugün aynı konu üzerinde yüksek huzu
runuza çıkışım bir başka çok mühim nokta üze
rinde Hükümetimizi ve Hariciyemizi dikkate 
davet içindir. 

Batı kaynaklarının verdiği haberler ve yap
tığı yorumlarla, olayın son safhasında hazır bu
lunan gazetecilerimizin yazdıklarına ve vakayı 
bizzat yaşayan aziz kardeşlerimizin anlattıkları
na göre, bu menfur uçak 'korsanlığı olayında Bul
gar Hükümetinin davranışı dikkatle incelenmeli, 
gar tHükümetinin davranışı dikkatle incelendi, 
dış münasebetlerimiz, komşuluk hak ve hukuku 
Türk Vatan ve Milletinin güveni ve menfaatleri 
bakımından objektif bir değerlendirmeye tabi 
tutıılmaİDıdır. 

Vatandaşlarımızın sağ ve salim kurtulmaları 
mutluluğu sonucu resmî ağızların Meclis kürsü
lerinden Bulgar Hükümeti hakkında yağdırdık
ları şükranlar son bulmalı ve gelecek daha men
fur, daha tehlikeli olayların vukubulmaması 
için, bir yandan daha tesirli iç tedbirler alın
ması ve uygulanması sağlanmalı, diğer taraftan 
komşuluğa, diplomatik anlayış, âdap ve ahlâka 
sığmayacak tutum ve tasarrufları bu ikinci 
olayda iyice meydana çıkan komşu hükümetle 
yapılacak ciddî müzakere ve anlaşmalar yolun
da Hükümetimiz Parlâmentonun tam desteği ile 
süratle faaliyete geçmelidir. 

En güvenilir ve itibarlı batı haber kaynak
larından biri olan BBC Radyosunun 24 Ekim 
Salı sabahındaki iki bülteninde aynen şu haber
ler verilmiştir : 

«Bulgar Hükümeti, bütün sorumluluğun 
Türk Hükümetince kendi üzerine atıldığı iddia
sını tekrarlamış ve Türk notasını reddetmiştir. 
Bulgar Başbakanı Türk Hükümetinin mantık
sız olarak vasıflandırdığı taleplerini reddeder
ken, uçak korsanlığının insanlığı tehdideden ta
raflarına da hiç dokunmamıstır. Böylece son 
korsanlık Türk ve Bulgar hükümetleri arasında 
çok ciddî bir sürtüşmenin başladığını göstermiş 

ve bu sürtüşmede Bulgar tarafı, dört korsana 
kendi rejiminin övülmesine ve Türkiye'nin ser
bestçe kötülenmesine imkân veren muhteşem 
bir plâtform hazırlayarak, basın toplantısı yap
tıracak kadar da ileri gitmiştir. 

Dört komünist korsan bu plâtformdan fay
dalanmakta tereddüt etmemişlerdir. Konuşma
ları baştan sona kadar iyi komşuluk anlayışının 
dışında ve Bulgar Hükümetinin himaye kanadı 
altında cereyan eden bir kötüleme zinciri halin
de idi. Korsanlar; bizim uçağı teslim edişimiz-
deki ilk sebep, yolcuların da bizler gibi ve pek 
çok Türk gibi sümürülen bir sınıftan olmaları
dır. Türk Hükümetinin bu kadar insanın haya
tını hiçe sayan bir tutumda olduğunu bütün 
dünyaya bir daha göstermiş olmayı yeter saya
rak uçağı teslim ettik, demişlerdir. Daha sonra 
da demokrasinin yıkılmasının ve yerine mark-
sist, leninist bir düzen kurulmasının Türk hal
kının saadetinin tek yolu olduğuna inandıkları 
bu savaşta yer aldıklarını tekrarlamışlardır.» 

BBC nin bu haberinden sonra bizim basını
mızda, radyo ve televizyonlarımızda da yer alan 
haber ve tavırların ortaya çıkardığı, gözlerini
zin önüne serdiği ve değerlendirmemize sundu
ğu tablo açıktır. Komünist Bulgaristan uçak 
korsanlığını kendi halk yığınlarına demokratik 
rejimin kötülenmesi ve gerçek saadetin Mark
sist, Leninist düzende olduğu yalanını yutturma 
propagandası için kullanmakta ve iyi komşuluk 
anlayışını, diplomatik mücameleyi alt üst eden 
bir tutum ve davranışla bu çirkin vesileyi de 
durmaksızın kendi ideolojik çıkarına sömür
mektedir. Bir komünist rejimi hükümetinden 
elbette bundan başka bir tutum beklenilemez. 
Fakat Bulgar Hükümetinin Marksist, Leninist 
rejimin demokrasiden çok üstün bir halk saa
deti yarattığı masalını dört uçak korsanına 
söyleterek yaptığı propagandanın halkımızda, 
büyük tehlike geçiren 60'tan fazla vatandaşı
mızda ve Bulgaristan'daki Türklerde ne gibi 
yanlış intibalar, yıkıcı neticeler husule geitrece-
ğini, Bulgarları şükran yağmuruna tutmaktan 
artık vaz geçerek dikkatle düşünmeye ve he
saplamaya mecburuz. 

Bu son uçak korsanlığı olayı, Bulgaristan'ın 
Türkiye'deki anarşistlere en güvenilir bir sığı
nak olduğu bilinen gerçeğini artık açıkça orta
ya koymuştur. «Bilinen» diyorum; çünkü ta 
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15 Ocak 1963'te bu kürsüden Sofya'da akdolun-
muş Sekizinci Komünist Kongresine kakılmış 
Türkiye Gizli Komünist Partisi Genel Sekreteri 
ve üç arkadaşı hakkında yaptığımız açıklama 
ve uyarma hatırlanmalı ve okunmalıdır. 

TÖS Genel Başkanının basında ve mahkeme 
huzurunda bizzat açıkladığı, yani itiraf ettiği, 
Bulgaristan'dan eserlerinin tercümesi bahanesi 
ile aldığı levaların kimleri ve hangi faaliyetleri 
beslediği, hazırladığı, kışlattığı artık bugün ol
sun anlaşılmalı, kabul edilmelidir. 

Korsanların sözcülüğünü yapan kızıl katilin, 
vurmak üzere pilotun göğsüne ateş edenin ve 
vatandaşımızı da yaralayanın kendisi olduğunu ! 
söylemesine rağmen, ihtişam ile serbestçe basın j 
toplantısına oturtıüuşu hangi milletlerarası hu- j 

kuk anlaşmasına sığmaktadır? Bunu bilmek is
tiyoruz. 

Bir de bilmek istediğimiz husus; mükemmel 
Bulgarca konuşan sözcünün bu dili nerede öğ
rendiği, Bulgaristan'dan göç etmiş bir ajan de
ğilse; nerede, ne zaman yetiştirildiği, eğitim ve 
öğrenim gördüğüdür? 

Çevrilen her oyunun iyi görüldüğü ve asla 
karşılıksız kalmayacağı Gospotinlere iyi bildi
rilmelidir, iyi duyurulmalıdır. Bulgar komşu
muz bundan önceki uçak korsanlarını muhake
me edeceğini bildirmişken, böyle bir muhake
meyi başlatmamış Ve o 4 kızıl suçluya çalışma 
imkânı vermiş ve bu hususu açıklayarak da, 
uçak korsanlığının Bulgaristan indinde ne mâna 
taşıdığını, turist davet eder gibi açıklamakta 
fayda bulmuştur. 

Bütün medenî âlemce insanlığın baş belâsı 
sayılan uçak korsanlığının, Bulgaristan elinde 
Türkiye'ye müteveccih bir teşvik ve kışkırtma 
âmili olarak kullanılışının hesabı Bulgar Hü
kümetinden sorulmalı ve hür âleme, Türk umu
mî efkârına bütün gerçek taraflarıyle duyurul
malıdır. 

Kızıl anarşistlere bütün Batı dillerine çevri
len bir basın toplantısı düzenleyerek destek olan 
Bulgar Hükümetinin ve uçağa giren, sonra tek
rar yolcuları kısıl korsanlara teslim eden Bul
gar polislerinin âdeta ortaklaşa bir çalışma 
içinde olduklarını gösteren tutumları, dünyada 
raslanan 500'e yakın uçak kaçırma hâdisesinin 
tek müstesna ve en menfur örneğidir, 

Tarihte Trııva Âtından çıkanlar gibi Truva 
uçağından Bulgaristan'a inen 4 kızıl anarşistin 
de oyunları, yalnız komünistçe değil, aynı za
manda Bulgarcadır. 

Vatanlarımızın kurtarılışına teşekkür eden 
Hükümetimizin, Türk Devletine ihanet, Türk 
halkına eziyet ve Bulgar Hükümetine hizmet 
eden uçak korsanlarına kucak açanlara, kanat 
gerenlere Türk Milletinin teessüflerini bildir
mesi de yerine getirilecek millî bir vazifedir. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
I Milli Savunma Balamı Mehmet İzmcn'e, Devlet 
\ Bananı İsmail Ararın vekillik etmesinin uygun 
j görülmüş olduğuna dair C u mira rbaşl: anlığı tez-
| keresi, f 3/176) 

Başta kızıl şair Nazım Hikmet Verzanskı'nm 
1964'te Sofya'da basılmış «Yaşamak güzel ğey-
dir Kardeşim» paçavrası olmak üzere, yüzlerce 
beyin yıkayıcı kızıl matbuanın Bulgaristan'da 
hazırlanıp, gaflet içinde hâlâ riayet ettiğimiz 
TİR, yani Trans International Anlaşmasınca 
Türk - Bulgar sınırını muayenesiz geçen uzun 
kapalı kamyonlar içinde, daha kimbilir nelerle 
beraber Türkiye'ye sokulduğu herhalde ilgilile
rin malûmudur. 

Türkiye'deki namlı anarşitlerin boy resimle
rinin çeşitli Bulgar şehirlerindeki duvarlara 
asıldığı, vitrinlere yerleştirildiği ve altlarına 
saçma sapan övgülerin yazıldığı, yine asılan 
üç anarşistin boy resimleri ile halka tanıtılıp, 
altlarına da Türk Hükümetini, Devletini ve re
jimini kötüleyen en alçakça cümlelerin oturtul
duğu sabittir. 

Ta 10 Kasım 1964 günkü bir oturumda; «Ne 
vehim ne iftira; gerçeğin açık ifadesi şudur: 
Türkiye'miz bugün vahim bir sol tehlike ile yüz-
yüzedir, Bunu hep beraber görmeye, her şeyi 
ile tespite, önlemeye ve bertaraf etmeye mecbu
ruz.» diye bu kürsüden yaptığımız uyarma ve 
talep, o zamanki Sayın Adalet ve Sayın Sanayi 
bakanlarınca: «-Benim karamsar bir tablo çiz
diğim, yoksa her şeyin yolunda, düzeninde ol
duğu, telâşa, mübalağaya lüzum bulunmadığı» 
şeklinde cevaplandırılmıştı. 

Bugün de Hükümetimizi, Hariciyemizi Bul
garistan'ın ortaya çıkan kısıl oyunu karsısında 
uyarıyor ve dikkate, vazifeye davet ediyoruz. 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Bir tezkere var, takdim ediyorum. 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı Mehmet izmen'in dönüşlüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı ismail Arar'm vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur, 
efendim. 

S. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı hak
kında açılan Senato Araştırma Komisyonunda 
görevli iken Millî Savunma Bakanlığına ata
nan Sayın Mehmet izmien'den boşalan Komis
yona, Grubumuz Üyesi Sayın Halil Tunç gö
revlendirilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Grubu Başkanı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — Halil Tunç'un seçimini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değişirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/612; C. Se
natosu 2/27) (S. Sayısı 142) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 26 . 10 . 1972 tarihli Birle

şiminin ivedilik kısmında bulunan 151 sıra sa
yılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Komisyonumu
za iadesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Aydın 

Celâlöttin Coşkun 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

9. — Gruplar yetkililerinin, gelecek toplan
tının 1 Kasım Çarşamba günü yapılmasına 
dair önergesi. (4/67) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa gereğince 1 Kasım Çarşamba günü 

davetsiz toplanacağız. Gündemde her hangi 
âcil bir mevzuun olmayışı nazara alınarak 
31 Ekim Salı günü toplanılmamasını arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanı C. H. P. Grubu Bşk. V. 
Ahmet Nusret Tuna Hıfzı Oğuz Bekata 

Millî Birlik Grubu Bşk. M. G. P. Bşk. V. 
Fahri özdüek Sami Turan 

Kontenjan Grubu Başkanı 
Fahri Korutürk 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir, eferidim. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro' Kanununun uygulanmasındaki aksak
lıklar konusundaki genel görüşme önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Hükümet?... Yok. 

Bir denetim müesisesesi olması ve Hükümetin 
bulunmaması nedeniyle görüşülmesine imkân 
yoktur, efendim. 
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V. - GöRÜŞÜLE] 

2. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sa
yısı : 130) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Os
manoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkın
daki Af Kanunu tasarısı açık oylarınıza arz 
edilecek. 

Tüzük hükmünü icra ediyoruz. Raporun 
kabulüne mütedair irade izhar etmek isteyen 
sayın üyeler beyaz oy; reddini isteyenler kır
mızı oy; çekimser kalanlar yeşil oy pusulasını 
kullanacaklardır. 

Oy pusulası olmayan sayın üyeler beyaz ve 
mühürlü kâğıda iradelerini yine arz ettiğim 
istikamette kullanabilirler. 

Oy kupaları kürsüye konsun, ad okumak 
suretiyle açık oy işlemi yapılacaktır, efendim, 

(1) 130 S. Sayüı basmayazt 17 . 7 . 1972 
tarihli 77 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

»« • « ' 

İŞLER (Devam) 

Nereden başlanacağına dair kur'a çekiyo
rum, efendim. 

Sayın özgüneş'ten başlıyoruz. 
Oy verme işlemine başlıyoruz efendim. 
(Tabiî Üye Mehmet özgüneşten başlanarak 

oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye

ler lütfen kullansınlar. 
Oyunu kullanımayan sayın üye var mı efen

dim?... Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz 
ediyorum : 

Çoğunluğun mevcudolmadığını gösteren açık 
oylama sonucuna göre, Onbirinci toplantı yılı
nın son BMeşimini kapatıyorum. Yeni döne
min hayırlı uğurlu olması temennisiyle Yüce 
Senatoya saygılar sunarım efendim. 

1 Kasım 1972 Çarşamba günü Anayasamızın 
83 ncü ve Tüzüğümüzün 1 nci maddesine göre 
ük Birleşim aktedilecektir. 

Hürımetlerimle. 

(Kapanıma Saati : 16,45) 

• • • 
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Osmanoğlu 1906 doğnımlu Ataıet Şen hafckmdta Af Kanunu tasarısının 1 nci maddesine 
oyların sonucu. 

verilen 

(Çoğunluk yoktur ) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

183 
29 
24 
4 
1 

152 
2 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
.Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

iskender Cenap Ege 
BALIKEStR 

Cemaletıtin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

[Kabul edenler] 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi özer 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Sait Naci Ergin 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 

[Reddedenler] 
SİVAS 

Hüseyin öztürk 

[Çekinser] 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cihat Alpan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Emü (i.) 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

[Oya katılmıyanlar] 
AMASYA 

Macit Zer en 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYA^IAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Maıısur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BALLKESİR 
Nuri Demireİ 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
Alâeddin Yılmaztürk 
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BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özşetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügii 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Anburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMÎR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğhı 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmeh (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

Fakih Özlen 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğam Barutçmoğltı 
Oral Karaosmanioğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

I Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaıöz (B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Iııebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk (î.) 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artuıkmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin B abur oğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Vahap Güvene (I.) 
Mehmet izm en (B.) 
Fahri Korutürk 
Sabahaddm Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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GÜNDEMI 

97 NCİ BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusundaki genel görüşme önergesi (8/1) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 

hakkında Af Kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) (Bitiş 
tarihi : 28 . 11 . 1972) 

2. — 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve içiş
leri komisyonları raporları (M. Meclisi 2/612; 
C. Senatosu 2/27) (S. Sayısı : 142) (Dağtma 
tarihi : 13 . 10 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara imar Limited 
Şirketine dair Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sayısı : 
1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararı
nın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Cum
huriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 1575'e 
ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) (Millî Sa
vunma Bakanlığı ile ilgili) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

7. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




