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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu Baş

kanlığının, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Muhsin 
Batur'un Grup üyeliğinden çekildiğine; 

C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üye Muhsin Batur'un gruplarına katıld;-
ğma dair tezkereleri ve 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Muhsin Batur'un, 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, Tarım - Orman 
Köy İşleri Komisyonu üyeliğine seçildi. 

25 . 11 . 1974 - 2 . 12 . 1974 talihleri arasında 
Bulgaristan'! ziyaret edecek Parlamento Heyet:ne 
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7. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, Sadi Irmak 
Hükümetinin kuruluş şeklinin Parlamentoya ve de
mokrasiye olan saygınlığı zedelediğine, Başbakan Sadi 
Irmak'm Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nihaî Erim hakkın
daki beyanlarına ve Nihat Erim Hükümetlerinin, ic
raatı konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Sayın Niyazi Unsal, Hükümet üzerinde kişisel gö
rüşlerini açıklamak üzere gündem dışı söz talebinde 
bulunmuşlardır. 

Sayın Unsal, mevzu1 eğer Hükümetin- tenkidi 
mahiyetinde ise umumî müzakere açılacak. ora:*?, gö
rüşlerinizi beyan edersiniz. Şayet kısa bir beyan ise so. 
vereyim. 
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gısızlıktii". 

Senato çatısı altmda bulunması Ulus adına, demokrasi 
adına talihsizliktir. Sayın Irmak, onun hangi tecrü
besinden yararlanacaktır?. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Unsal; affedersi
niz. kimden bahsediyorsunuz? 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Biraz dinlerse
niz şimdi anlaşılır efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, burada bulunmayan kimse
leri kastederseniz, başka vaziyetler ihdas etmiş olur
sunuz. Onun için... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Hayır, söyledik
lerim açık. 

BAŞKAN — Onun için istirham edeceğim, müte
caviz konuşma olmasın. Onu rica edeyim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Oldu. 
Sayın Irmak onun hangi tecrübesinden yararla

nacaktır?... «Bu Anayasa lükstür, Türk halkına çok
tur.» diyen hukuk anlayışından mı yararlanacaktı? 
Bunu Türk halkına ilân etmelidir. Bu kabinede şüp
hesiz çok değerli üyeler vardır; ama genel görünü-

5 şe bakılırsa, üyelerin yaşı ve öz geçmişleri dikkate 
ahınrsa; ümitli olmaya hiçbir işaret göremiyoruz. 

Seçimlerden 3 ay sonra kurulan Ecevit Hüküme
tinde, Millî Selâmet Partisi kızgın bir halka gibi 
Cumhuriyet Halk Partisinin boynuna geçti, 8 aydır 
çıkaramıyor. Bu Hükümet güvenoyu alır, işler hale 
gelirse halkın boynuna daha kızgın bir halka olarak 
geçecektir. Eğer Sayın Ecevit'in deyimi ile, Meclis 
halktan 10 yıl geride ise, bu Hükümet de Meclisten 
50 yıl geridedir. Hükümet, Hükümet işlerini 50 yıl 
gerinin kapalı kapıları arkasında değerlendirecek bi
çimdedir. Bu toplumu böyle görmeye, bunca emek 
ve uğraşlarla kurulan düzeni daha fazla yozlaştırma
ya kimsenin hakkı yoktur. Nedir bu her dönemin 
muteber kişilerinin özelliği? Kimdir bunları böyle 
el üstünde tutan ve ikidebir, başköşeye oturtturan? 
işte ulusun hali: Binlerce insan iş bekliyor, binlerce 
köy yol, su, okul ve insanca yaşam bekliyor. Bunlar
dır bu ortamı yaratanlar. Bir hamle yapana çelme 
takacaksın, sorunlara çağdaş açıdan bakanları kara
layacaksın, ne yapıp yapıp böylelerini bir oyuna ge
tireceksin; ondan sonra sorunların üstüne bağdaş ku
rup, Atatürk nutukları atacaksın... Bu oyunu anla
dık artık. Bunun için tüm Parlamentoyu bu Hükü
met biçimiyle ve bu anlayışın sahipleriyle mücadele
ye çağırıyorum. 

Böyle Hükümet kurulmaz, böyle demokrasi ol
maz. Demokrasi, tüm kurallarıyle işlemelidir. Türki
ye düzeni, yorgun savaşçıların elinde yazlaştınlamaz. 
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195Q'de siyasetten çekilen bir kimsenin görüşü, 1974 
Türkiye'sine hâkim olamaz ve Türkiye bir anda 24 
yıl gerilere itilemez. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik 
sorunlarını, böyle hükümetlerle çözeceğim diyenleri 
Türk Ulusu adına kınıyorum. Gençlere neden oy hak
kı vermediğimiz ve onlara bir ölçüde neden karşı ol
duğumuz şimdi daha iyi anlaşılıyor. 

Sayın senatörler; 

Türkiye hiçbir zaman uyku beşiğinde kalmaya
caktır. Buna böylesi tutumlarla, böylesi hükümetlerle 
kimse de ninni tutamayacaktır. Tekrar ediyorum, 
bu muhtırasız 12 Marttır. Bu modeller ve bu 
kafalar çok denenmiştir, bu denemeler Türk 
halkına çok ağıra rnalcl muştur. Tekrar dene
meye kimsenin hakkı yoktur. Gelişmelere ayak 
uyduramayanlar lütfen köşesine çekilip otursun; 
Türk toplumunun geleceğini demokrasinin geleceği
ni tehlikeye düşürmesinler. 

Hepinize saygılar sunarım. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. U. Nihat Erim'in, 
Erzincan Üyesi Niyazi Ünsai'ın gündem dışı beya
nında kendisine sataşılması nedeniyle demeci. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. İJ.) — Sa
yın Başkan, şahsan ve ismen bana sataştı, söz istiyo
rum. (A. P sıralarından «Doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Erim bir dakika, sizi anlıyo
rum. yalnız sıradaki arkadaşlar konuşsunlar, zatiâli-
nizc söz vereceğim... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Söz vereceğim efendim. (A. P. sıralarından «Şim
di söz vermek lâzım Sayın Başkan.» sesleri). 

Buyurun Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; 
Benden önce gündem dışı konuşan Sayın Unsal, 

nedense benim adımı ve şahsımı hedef tutarak bir 
saldırışa geçmek lüzumunda bulundular. Gündem 
dışı söz istemelerinin maksadı, yeni Hükümet hak
kında idi, halbuki yeni Hükümetten çok benimle uğ
raşmaya önem verdiler ve benim suçum olarak da: 
«Balyoz harekatı» diye (Kendilerinin koyduğu tabir
dir bu) böyle bir hareketten bahsettiler, kitap düş
manlığından bahsettiler, o devirde binlerce aydısm 
ezildiğinden bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok güzel hatırlarsınız, henüz zihinlerden çıka

cak kadar uzaklaşmadı; «Balyoz» sözü, İsrail Başkon
solosu Elrorn'un kaçırıldığı gece Hükümet Başkan-
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ligi adına radyodan okunan bildiride geçmiştir - ve 
bundan maksat: Elrom'u kaçırmış olanların, memle
ketimizde misafir olan ve memleketimizin haysiye
tine, şerefine emanet edilmiş olan bir yabancı devlet 
temsilcisinin Türkiye tarihinde ilk defa olarak böyle 
bir harekete mâruz kalması karşısında, işin daha da 
feci bir hal almasını önlemek için, Hükümetin ne ka
dar kararlı olduğunu göstermek için kullanılmıştır. 

O zaman Hükümetin maksadı; Elrom'u öldürtme-
mekti. Elrom'u öldürülmeden, o akşam henüz öldü
rülmemiş olmaları ihtimaline binaen bu kaçırmayı 
yapanlar, onlara yataklık edenler, onlarla işbirliği 
yapanlar ürksünîer, vicdanları varsa biraz bundan 
müteessir olsun, korksunlar ve Elrom'u öldürmesin
ler diye şiddetlice, bir kelime kullanılmıştır. Bunu kı
nıyor; yani Eirom'u kaçıranları, niye o gece Hükü
met Başkanlığı olarak biz övmedik, niçin ne duruyor
sunuz öldürmedinizse hâlâ; öldürün, öldürün, diye 
radyodan tebligat yapmamış olmamızı kınıyor. Buna 
müteessir bu zat. Ası! hazin manzara budur. 

Ben, Türkiye Parlâmentosunda 1945'den beri şe
refle, haysiyetle, vakarla vazife görmüş bir insanım 
ve Türkiye'nin en karanlık devrelerinden birini ya
şadığı bir zamanda Başbakanlık etmiş olmaktan if
tihar duymaktayım. Eğer biz. o devirde canımızı or
taya koyarak o türlü hareket etmeseydik, bugün Tür
kiye ne halde olurdu takdirlerinize' bırakırım. Mil
let takdir ediyor. 

Anayasadan bahsediyorlar; Anayasayı tahrip et
mişiz. Anayasayı külliyen değiştirmişiz. 

Arkadaşlar; 
Geçen gün Çclikbaş arkadaşım bu kürsüden oku-

I du, Anayasa değişikliğine rağmen, bugün Türkiye'de 
I neler yapılıyor, neler yayınlanıyor, ne türlü teşkilât 

kuruluyor: serbestçe dağıtılıyor. Bunu söyleyenlerin 
insafına müracaat ederim. Daha ne türlü bir serbest
lik Anayasada bulunmalı, ne yapmak istiyorlar? Tür
kiye'yi güpegündüz darbe ile, Türkiye'yi güpegündüz 
eylemle, anarşiyle, bomba ile, dinamitle ele geçire
medi kleri için mi Anayasanın değişikliklerine karşı
dırlar? Bunun ötesinde her şeye müsaade ediyor. De
mek ki. bugün hâlâ Anayasa bütün o değişikliklere 
rağmen, müsaade ediyor ve ben soruyorum. Eğer cid-
diyseier, haysiyetli, şerefli iseler, Anayasa tadilâ
tında burada ve Millet Meclisinde, o tadilâta mad
de madde oy veren arkadaşların isimlerini bir gözden 
geçirsinler. Kimler var orada? Hangi maddelerine 
itiraz etmişler, hangi maddelerine oy vermişler. Ben 

I isim zikretmek istemiyorum, kimseyi rencide etmek 

134 — 
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istemiyorum, rahatsız etmek istemiyorum; ama lüt
fen o tutanaJdan alsınlar baksınlar ve Anayasaya 
Halk Partisinden; (Haydi öbür partiler bilinçli de
ğil) bilinçli olan Halk Partisinden bugün aralarında 
olan ve olmayan kimlerin oy verdiklerine bir bak
sınlar da, ondan sonra bu kürsüye gelsinler. 

Ben Başbakan olarak Anayasa tadilâtı teklif et
mekte yetkili değildim. Anayasa bana böyle bir yet
ki vermemiştir; ama ben, Anayasa tadilâtının lâzım 
olduğuna kaani idim. parti liderlerine arz ettim, tek
lif ettim. Komisyon kurdular partiler aralarında, Cum
huriyet Halk Partisinin temsilcileri de vardı o komis
yonda, bugün aralarındadır. Birlikte hazırladılar ve 
bizim telkin ettiğimizden de değiştirerek başka tür 
lü hazırladılar ve burada geldi serbestçe müzakere 
edildi, oy verdiler. Oy vermeyenler oldu: içlerinden 
yalnız bir kişi. daha başından çıktı, «Ben külliyen 
aleyhindeyim bu tadilâtın, bu tadilât yapılmasın, bu
günkü Hükümete bir defaya mahsus yetki verilsin» 
dedi, yalnız bir kişi. O, bugün Mecliste değildir; ama 
sağdır. O bir kişi sonuna kadar bu tutumunu muha
faza etti. Onun dışındakilerin hepsi, ya tümüne oy ver
diler, ya maddelerine oy verdiler, ya bir iki maddesi
ne oy vermediler; ama diğer maddelere oy verdiler. 
300"den fazla oy nasıl çıktı? 

Efendim, muhtıra verilmişti... E., verilmişti... Muh
tıra verilmişti, o Anayasa tadilâtına oy vermeyenlere, 
oy vermeyenlere... Vermeyenler de vardı, 450 kişi için
de. Sorarım size, o hükümetlere güvenoyu vermeyen
lere ne yapılmıştır, ne türlü bir baskı yapılmıştır, ne 
türlü bir tehdit yapılmıştır? Hiçbir şey yapılmamış
tır. 

Demek ki. cesaretleri eksikmiş, inançları eksikmiş, 
korkakmışlar da rey vermişler mi diyelim?.. Hayır, ben 
demiyorum, inanmışlar da rey vermişler. Ama o gün 
o türlü hareket edenlerin konuşmaya hakkı yoktur. 
o safta bulunanların da çıkıp Anayasa tadilâtını, «sa
de lâzımdır» diyenlere bu türlü sataşmaya hakları 
yoktur, dürüst olmaz... 

Ben, «Bu. Anayasa lükstür» demedim, bu Ana
yasada öyle hükümler vardır ki; alındıkları İtalyan ve 
Alman anayasalarını aşmıştır. Alındıkları İtalyan ve 
Alman Anayasa maddelerindeki haklara mukabil ge
tirilmiş olan zabıta tedbirlerini kısıtlayış tedbirleri al
mamıştır. Bugün bombalar içinde, dinamitler içinde, 
sabotajlar içinde, adam kaçırmalar, banka soygun
ları içinde çalkalanan Türkiye'de bunlar lükstür de
miştim. Lüks olduğuna Cumhuriyet Halk Partililer de 
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kani olmuşlar ki, oy verdiler, değiştirdiler o madde
leri. Bugün artık lüks değildir, bugünkü Türkiye'nin 
ihtiyacına cevap veren bir Anayasa haline gelmiştir. 

Kimi aldatıyorlar bu edebiyat ile buraya çıkıp... 
Bugüne kadar bunları gazete sütunlarında yazıyorlar
dı, yayın yapıyorlardı. Ben hep sustum, bekledim ki, 
buraya gelsin. İşte geldi ve bana bu açıklama imkânı
nı verdiği için, bu talihsiz arkadaşa teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 

Kitap meselesi : Benim resmen emirlerim var
dır, «Mahkeme kararı olmadan kitaplara dokunma
yın» diye. Ama o gün yetkilerini kullanarak, o gün
kü icaplara göre hareket ederek davrananları suçla
mayacaksınız, onlarla işbirliği yapacaksınız. İşbirliği 
yaptı sizin hükümetiniz : En mutena yerlere getirdi. 
Yapmayın diyeni suçlayacaksınız, bunun samimiyet 
neresinde? 

Af Kanunu konuşulurken işkence konusuna da te
mas ettiler bu kürsüde. Çıktım, verdiğim emri oku
dum. Millî Birlik Grupunun Sayın Başkanının bana 
daha Haziran 1971'de yaptığı bir ihbar üze
rine Genelkurmay Başkanlığına, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığına, MİT Müsteşarlığına, İçişleri Bakan
lığına verdiğim emri okudum ve dedim ki; «Bu emre 
rağmen o gün hareket edenlerin elini o gün yakardı. 
Bugün de yakar, affetmeyin bunları, affın dışında 
bırakın.» Niye affettiniz? 

Sizin maksadınız, gerçeği ortaya çıkarmak değil: 
belli bir taktik, belli bir strateji ile Türkiye'yi bölmek 
isteyenlere, parçalamak isteyenlere.. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) Türkiye'deki hür demokratik düzene 
«faşisttir» diyerek; bilmem hangi düzeni Türkiye'ye 
getirmek isteyenlere sahayı açık tutmak, hazırlamak 
ve bunun planını tatbik etmek ise, bu oyuna bu Par
lamento, bu Senato ve bu Millet gelmeyecektir ar
kadaşlar. 

Biz daha ölmedik, hayattayız ve zamanı geldiği 
zaman konuşmasını biliriz. 

Hepinize saygılar sunarım, sayın arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

3. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbaş'ın, 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalarının İçtüzük hüküm
leri uyarınca yürütülmesini teminen Başkanlık Diva
nınca alınması gerekli tedbirlere dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Sayın Fethi Çelikbaş, Senato çalışmalarımızın 
Tüzük hükümleri uyarınca yürütülmesini teminen 
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Başkanlık Divanınca alınması gerekli tedbirler hak
kında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri: 

Parlamenter demokratik rejimin formu, arenası 
adı üzerinde parlamentodur. Parlamentonun İcra Ve
killeri üzerinde bir murakabe hakkı vardır. Parlamen
ter.-in vazifesi yalnız teşriî vazife olmaktan ibaret 
değildir ve İcra Vekilleri Heyeti bakanlar, Parlamen
toya karşı sorumludur. 

Keyfiyet böyle olduğu ve İçtüzüğümüz buna ait 
çeşitli hükümler ihtiva ettiği halde, maalesef geçen 
dokuz aylık tatbikatta, bunun bu yolda örneklerini 
görmek fevkalâde sınırlı kalmıştır. 

Şimdi, misallerini vereceğim : Bendeniz, 14.3.1974 
tarihinde TRT ile ilgili bir sözlü soru önergesi vere
rek, Başbakandan cevap istedim. Sayın Ecevit hükü
metten ayrılıncaya kadar buna cevap alamadım, se
kiz küsur ay,.. 

î 2 . 4 . 1974 tarihinde gene Başbakana tütün po
litikası ile alâkalı olarak bir sözlü soru tevcih et
tim ve Hükümetten ayrılıncaya kadar cevabını ala
madım. 

17 Temmuz 1974 tarihinde de bugünün sıkıntıla
rı dehşetengiz olan ve önümüzdeki aylarda devam 
edecek olan malî politikamızla ilgili olarak sözlü so
rulara cevap almak imkânını bulamayınca. Sayın Ma
liye Bakanından yazılı bir soru ile bazı konulara cevap 
istedim. Hükümet ayrıldı gitti. Sayın Maliye Bakanı 
lütfedip cevap vermedi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Parlamentoya saygı, Anayasa ve İçtüzük hüküm

lerine uyarak murakabeye gönül rızası ile kabullen
mekten başlar. Yoksa dille Parlamentoya saygı ol
maz arkadaşlar. 

İçtüzüğümüzde sözlü soruların ne kadar zamanda 
cevaplandırılmasına dair, yazılı soruların da, notla-
riyie beraber ne kadar zaman içerisinde cevaplandırıl
ması gerektiğine dair sarih hükümler vardır. Bunları 
işletemediğiniz müddetçe demokratik parlamenter re
jimi gerekleriyle uygulamak imkânı olmaz ve sadece 
seçim mücadelesi, adı üzerinde seçim mücadelesi es
nasında vatandaşların sinirini gergin tutan hava dört 
yd müddetle devam eder gider. 

Avrupa'da niçin seçim mücadelesi demişler? Her
ke:. ne biliyorsa söyleyecek, seçim yapılacak, mücade
le paıiamentoya intikal edecek. Türkiye'de bu mura

kabe mekanizması işlemediğinden bir türlü yürüme
mektedir. E., bunu yürütmek kime düşer?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millet Meclisinde Meclis Başkanlık Divanına, Se

natoda Başkanlık Divanına düşer: Bunun için rica ede
ceğim; sözlü soruların, yazılı soruların verildiği tarih 
soruların gündeme alındığı zaman kaydedilsin ki, 8 ay
da bir soruya cevap vermeyen Sayın Bakan, Meclis 
umumî efkârı karşısında biraz küçük düşsün arkadaş
lar. Yoksa hiç uğramaz. Müddeti geçtikten sonra Baş
kanlık Divanı yazı yazsın; «Şu tarihte aidiyeti dolayısıy
la Bakanlığınıza tevcih edilen sözlü soruya henüz cevap 
verilmemiştir, yazılı sorumuzun cevabı gelmemiştir.» 
desin, uyarsın; ta ki bakanlar, hükümet gelsin, biz 
de murakabe vazifesi yapabilelim. 

Şayanı şükrandır ki. Parlamento tecrübesi ve Par
lamentoya saygısı gerçekten bu hareketiyle sabit oian 
bir başka Bakan arkadaştan sorduğum vazıh sual. 
müddeti içerisinde cevaplandırılmıştır : Sayın Ulaş
tırma Bakanı Ferda Güley, 25 .4 .1974 tarihinde 
Türkiye'de deniz ticaret filomuzun geliştirilmesiyle 
alâkalı olarak verdiğim yazılı soruya müddeti içeri
sinde cevap vermiş ve zapta geçmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Eğer demokratik rejimi yürütmekte kararlı isek: 

(Ki. tüzüklerimiz bunu âmirdir) meydanlarda, kongre
lerde vesairelerde konuşmadan evvel Parlamento üye
lerinin Hükümeti murakabe isteklerine lütfen Bakan
lar, Başbakanlar saygılı olsunlar. Müddeti içerisinde 
verilen sözlü ve yazdı sorulara cevap vermek alışkan
lığını kazansınlar arkadaşlar. Bu alışkanlığı kazandır
manın yolu, demin arz ettiğim gibi Başkanlık Divanı
nın davranışına bağlıdır. 

Ben, Senato Başkanlık Divanından, bundan sonra 
verilecek sözlü ve yazıl; soruların verildiği tarihin 
gündemle birlikte konmasını ve müddeti içerisinde 
cevaplandırılmadığı takdirde ilgili bakana yazı yaza
rak vazifeye davet etmesini rica ediyorum. Çünkü 
Parlamentoların vazifesi kadar. Bakanların da, so
rumlu oldukları heyetlere kadar vazifeleri vardır, on
ların vazifesi parlamenterlerin vazifesinden çok daha 
ağırdır. 

Bunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN —• Divan adına Sayın Çelikbaş'a teşek
kür ederiz. 

Divanımız da bu mesele üzerinde her zaman titiz
likle durmaktadır. Ancak, Tüzüğümüzün bu meseleyi 
halle kâfi gelmediği kanaatma vardık. Tüzük üzerin-
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de yapılacak değişiklik çalışmalarına pek yakında 
başlıyoruz. 

Biliyorsunuz ki, sözlü soruya cevap verecek Ba
kan hazır olduğu halde soru sahibi iki defa hazır bu
lunmazsa; sözlü soru, yazılı soruya çevrilmiş olur; 
fakat bakan bulunmadığı zaman soru gündemde kal
maya mecburdur. Çünkü Tüzük başka şeklini düşün
memiş : Bakan gelmediği müddetçe gündemde bekli
yor. Bu bir boşluktur, bir eksikliktir. Bu eksikliği gi
dermek için çalışmalara başlıyoruz efendim. 

İkincisi; yazılı sorulara müddetinde cevap verilme
diği zaman 3'e. 4'e kadar tekit yazısı yazıyoruz. Maa
lesef yine cevap alamadığımız zaman elimizde sadece 
sözlü veya yazılı soru sahiplerinin bu kürsüden gün
dem dışı konuşmalarından başka bir çare yoktur. 
Bunu da zaman zaman arkadaşlarımız yapıyor, ama 
Tüzükte bu. meseleyi halletmek için neler yapmamız 
gerekiyorsa onun. çalışmalarına yakında başlıyo
ruz ve Anayasa Komisyonuna gönderip kısa zaman
da Tüzüğün bu mevzulardaki boşluklarını doldurma
ya çalışacağız. 

Bu. durumu arz ederim ve bu hususta bizi yeniden 
uyardıkları için Sayın Çelikbaş'a teşekkür ederim. 

FETHİ ÇELİK BAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan. 1950'den 1957'ye- kadar aynı maddeleri 
uyguladık. Aynı maddelere göre Bakanlar gelip ce
vap vermeleri lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bendeniz daha ileri
sini konuşmak istemiyorum. Halledeceğiz inşallah. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) —: Muhterem Başkan, istir
ham ediyorum, Sayın Unsal gündem dışı konuşmasın
da... 

BAŞKAN — Efendim, o mesele geçti. Rica ediyo
rum. başka meseleye geçtik. 

ALİ O ü U Z (İstanbul) —• Unsal konuşmasında, 
bilhassa partimizin ismini zikrederek münasip olma
yan elfazda, tecavüzde bulunmuştur. Birkaç cümle ile 
de bana müsaade buyurmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Efendim, zamanını geçirdiniz. Başka 
bir birleşimde s&z alıp konuşmak hakkını haizsiniz. 
Şimdi müsaade edin. usulüne uygun hareket edelim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Divan sözlü 
sorularından sonra da söz vermek hususunda bir te
mayül izhar el1.İler. İstirham ediyorum, bana da söz 
veriniz cevapsız kalmasın. 

4. —• Mardin Üyesi Sait Mehnıeîoğlu'nun, 
20 . 11 . 1974 tarihinde Mardin'in Silopi ilçesindeki 
sel âfetinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Sayın Sait Mehmetoğlu, 20 . 11 . 1974 tarihinde 
Mardin Silopi ilçesinde vukubulan •-.:',!en hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarla ilgili günde, ı dışı söz tale
binde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Mehmetoğlu. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Say<n Baş

kan, Senatonun saygıdeğer üyeleri; 
İki gün önce Mardin yöresinde sel âfeti vukubul-

muş, bilhassa Silopi ilçesinde büyük tahribat yapmış
tır. Yılın 365 gününü çadırlarda geçiren bir aşiret ko
lundan 35'in üstünde vatandaşımızın hayatını kay
bettiğini teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hem cehri
lerime başsağlığı dilerim. 

Hükümet haber alır almaz vatandaşlarımızın yar
dımlarına koşmuştur. Bu enerjik tutumlarından do
layı sonsuz şükranlarımı sunarım. bilhassa Sayın 
İmar ve İskân Bakanının hemen beni araması da ay
rıca beni duygulandırmıştır. Temennimiz, çekilmez 
bir hayatı taşıyanlara biran önce iskânla! in; sakla
malarıdır. 

Esasen bir müddet önce Hürriyet gazetesinin 26 
Mart 1974 tarihli nüshasında yapılan bir röportajda, 
«Göçebe hayatı yaşamaktan bıktık.» başlı'.'i bir yazı 
üzerine yine bu kürsüde gündem dışı bir konuşma 
yapmış ve ilgililerin durumlarını da dile getirmiştim. 
Her nedense Sayın eski Köy İşleri Bakanı cevap bile 
vermemişlerdir. Ancak, şahsî temaslarımla durumu 
incelemek imkânım buldum. İieri sürülen hususlar 
ise iskânla ilgili fasla Plânlama tarafından ödenek 
konmadığıdır. Kanımız davanın gereği kadar savu 
nulmamış olmasıdır. Bu gibi olayların silsile halinde 
devam edeceği tabiîdir. Esasen yörenin fizik yapısın
da da mevcuttur.-

Şimdi, Hükümetin bu konuyu önemle benimseme
sini ve göçerlerin istedikleri yörelerde iskânlarının 
sağlanmasını istirham ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

5. —• Danışma Kurulunun 20 . 11 . 1974 gün ve 
2 sayılı Kararı. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Danışma Kurulu raporunu takdim ediyorum. 
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Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 20 Ka

sım 1974 tarihli toplantısında alınan 2 sayılı Karar ve 
eki ilişikte sunulmuştur. 

Yüksek Genel Kurulun tasviplerine arz ederim. 

Saygılarımla. 

Tekin Arı burun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Karan 
Karar No. : 2 
Karar tarihi : 20 Kasım 1974 
Toplantı No: 2 

1. Profesör Sadi Irmak Başkanlığında kurulan 
Bakanlar Kuruluna ait Hükümet Programının, 24 Ka
sım 1974 Pazar günü saat 16,30'da Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunda okunması, 

2. Hükümet Programı üzerindeki görüşmelere 
28 Kasım 1974 Perşembe günü başlanması, 

3. Özel kanunları gereğince her yıl yapılmakta 
olan Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Dilekçe Karma 

Komisyonu seçimlerinin ilişik oran ve adetlere göre 
yapılması, 

Kararlaştırılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkam Y. Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Başkanvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
O. Nuri Canpolat 

(Bulunmadı) 
Kâtip 

A. Hikmet Yurtsever 
Kâtip 

Bahriye Üçok 
(Bulunmadı) 
İdare Âmiri 

Hüseyin Atmaca 
(Bulunmadı) 

A. P. Gr. Başkanvekili 
Oral Karaosmanoğlu 
M. B. Grupu Adına 

Muzaffer Yurdakuler 

Başkanvekili 
Zihni Beti! 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Ekrem Kabay 

Kâtip 
Hüsamettin Çelebi 

İdare Âmiri 
Tarık Remzi Baltan 

İdare Âmiri 
Mehmet Suphi Gürsoytrak 

C. H. P. Gr. Başkanvekili 
Salih Tanyeri 

Kontenjan Gr. Başkanvekili 
Cihat Alpan 
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«o 

Komisyonlar 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu 
Dilekçe Karma Komisyonu 
Kitaplık Karma Komisyonu 

A.P. 

80 
Oran Adet 

6.52 7 
3.04 3 

C.H.P. 

43 
Oran Adet 

3.50 4 
1.63 2 

M.B.G. 

16 
Oran Adet 

1.30 1 
0.60 1 

Kontenjan 
Gr. 

12 
Oran Adet 

0.97 1 
0.45 1 

Münhal 

6 
Oran Ade 

0.48 — 
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BAŞKAN — Danışma Kurulumuzun kararında : 
Bir : Şimdiye kadar Hükümet kuruluşlarında, Hü 

kümet Programı önce Millet Meclisinde, müteakiben 
de Cumhuriyet Senatosunda okunagelmiş olduğu ci
hetle bu defa da, Anayasanın verdiği müddet içeri
sinde Millet Meclisinde Pazar günü saat 15,00'te okun
ması kararlaştırılmıştır. Aynı gün saat 16,30'da da 
Cumhuriyet Senatosunda okunması, Hükümetle yapı
lan temasta kararlaştırılmıştır. Bu itibarla Cum
huriyet Senatosunun 24 . 11 . 1974 günü saat 
16,30'da toplanması gerekmektedir. Bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İki : Cumhuriyet Senatosu, Anayasa hükümleri ge
reğince Hükümet Programını müzakere değilde, kendi 
İçtüzüğündeki genel görüşme esaslarına göre müza
kere ettiği için. Anayasanın gösterdiği müddetlere tabi 
olmaksızın, (şimdiye kadar yapılan tatbikat) «Önce 
Millet Meclisinde Hükümet Programının müzakeresi 
yapılır» ve Anayasanın, «müzakerenin hitamından bir 
tam gün geçtikten sonra güvenoyuna başvurulur» hük
münden faydalanılarak, o aradaki bir gün içerisinde 
de Cumhuriyet Senatosunda Hükümet Programının 
müzakeresi yapılagelmiştir. Gene aynı teamüle uyul
ması hususunda Hükümetle de bir anlaşmaya varıl
mıştır. 

Millet Meclisi, program okunduktan sonra geçe
cek iki tam günü, (kendi görüşlerine göre) Çarşamba 
günü olarak hesap etmişlerdir. Çarşamba günü onlar 
müzakere edecek, bir tam gün geçecek, o tam günde 

A) YAZILI Si 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal'nı, pancar müstahsiline satılan pancar yaş küs

pesinin beher tonundan şeker fabrikaları talebe yurt

ları için alman teberrulara dair soru önergesi ve Sana

yi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan'in yazılı ce

vabı (7/281) 

Perşembe günü olduğu için, Perşembe o gün bizde 
müzakere edilecektir. 

Şayet Çarşamba günü Millet Meclisindeki müza
kere bitmeyecek ve ertesi güne sarkacak olursa, Per
şembe günü mutat toplantı günümüz olduğu için, biz 
de Millet Meclisindeki müzakerelerin bitimine göre 
ayrıca durumumuzu ayarlamak imkânına sahip bu
lunmaktayız. Bu hususu da yüksek bilgilerinize arz 
ediyorum, 

Üç : Dilekçe Karma Komisyonuyle İktisadî Devlet 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna partilerin konten
janları nispetinde üye tefrik etmeleri hususudur. Bu 
hususları oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulu Raporu bu suretle tamamı itiba^ 
riyle yüksek tasviplerinize iktiran etmiş bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, sataşma dolayısıyle söz 
istediniz. Fakat vaktini geçirdiğiniz için, ben de baş
ka mevzulara intikal ettiğimden ve usulü bozmamak 
amacıyle zatıâlinize söz veremedim. Şu müzakereden; 
yani gündeme girdikten sonra hele geriye dönmemiz 
hiç mümkün olmadığı için, önümüzdeki birleşimde 
bu hakkınızı kullanmanız mümkündür. Bunun için 
rica edeceğim; yani gündeme geçtiğimiz için size ye
niden sataşma dolayısıyle dahi olsa söz vermem müm
kün değildir. Gelecek birleşimde rica edeyim. 

Gündemimizde görüşülecek başka mevzu olmadığı 
için 24 . 11 . 1974 Pazar günü saat 16.30'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,45 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı tarafından müddeti içinde yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletinizi istirham ederim. 3 Ekim 1974 

Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal 

•» mm& »• 

III. - SORULAR VE CEVAPLAR 
RU VE CEVABI 
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Soru : 
Türkiye Şeker Fabrikalarnca, pancar müstahsiline 

satılan pancar yaş küspesinin beher tonundan tayin 
ve tespit edilen bedelin dışında ton başına olmak 
üzere şeker fabrikaları talebe yurtları için 10 lira te
berru alınmaktadır. 

A) Beher ton için alınan 10 lira teberrunun hu
kukî mesnedi var mıdır? 

B) Bahismevzuu yurtlardan pancar müstahsili 
vatandaşların çocukları istifade etmekte midir? Et
mekte iseler, sayı itibarı ile ne kadardır? 

C) 1973 - 1974 kampanya döneminde tahsil edi
len teberru miktarının tutarı ne kadardır? 

D) Bahismevzuu teberrular hukukî mesnetten 
mahrum olduğuna göre bu yola tevessül eden ve et
miş olanların görevlerini kötüye kullandıklarını ka
bul ediyor musunuz, ettiğiniz takdirde bu haksız ha
reketi önlemek için ne gibi tedbir alındığının açıklan
ması. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Reisliği 

Sayı : 13/ŞK-4 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Eski
şehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 8 . 10 . 1974 tarihli 
ve 2366 - 4596/7 - 281 sayılı yazınız. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sa
yın Ömer Ucuzal'ın yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği önerge ile ilgili olarak yaptırılan inceleme 
sonucunda; , g | 

Söz konusu teberru, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. ve diğer Şeker şirketleri mensupları tarafından 
kurulmuş bulunan Şeker Sanayii Mensupları Hayır 
ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği tarafından 
toplanmaktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile 
bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Mües
seseleri Kurma Derneği, Dernekler Kanunu uyarınca 
kurulmuş olup, an asözleşm esine göre şehirlere uzak 
ve bu nedenle okul ve camiye daha çok ihtiyacı bu
lunan Şeker Fabrikalarından başlamak üzere, Şe
ker Sanayiinin bütün birimlerinde okul ve cami in

şa ettirmek, Üniversite ve Yüksek Okulların toplan
dığı büyük şehirlerde öğrenci yurtlan inşa ettirmek 
ve inşa edilen bu okul, cami ve öğrenci yurtlarını 
işlemek, onarmak ve yaşatmak derneğin konu ve ama
cını teşkil eder. 

Derneğin bugüne kadar inşa ettirerek hizmete 
açtığı okul. cami ve yurtlar aşağıda gösterilmiştir. 

Hizmete Giriş 
Okullar Yılı Özellikleri 

Alpullu 
Eskişehir 
Burdur 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Malatya 
Amasya 
Kayseri 
Konya 
Camiler 

Alpullu 
Uşak 
Susurluk 
Turhal 
Amasya 
Kayseri 

Öğrenci 
Ankara 

Şek 

carr 
» 
» 
» 
» 
» 

er 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

i 

Yurdu 

İlkokulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğrenci Yurdu 

1963 
1961 
1963 
1957 
1959 
1964 
1958 
1958 
1958 
1964 

1955 
1958 
1956 
1954 
1957 
1958 

1973 

550 
500 
350 
338 
500 
300 
400 
320 
350 
500 

616 

Öğretici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğrenci 

Bugüne kadar yaptırılmış olan okullarda binlerce 
çocuk okumaktadır. Bu çocuklar sadece şirket men
suplarının çocukları olmayıp, çevrede oturan çiftçi 
ve bütün diğer vatandaşların çocuklarıdır. 

Derneğin yurdumuza kazandırdığı son güzel eser 
de Ankara'da yaptırılmış olan modern talebe yurdu
dur. Bu tesisten yurdun en uzak köşelerinde, mahru
miyet bölgelerinde feregat ile hizmet eden Şeker Sa
nayi ve Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri men
suplarının çocukları yararlanmaktadır. Pancar Eki
cileri İstihsal Kooperatiflerinin Yönetim ve Denetim 
Kurullarında fiilen çalışan pancar üreticisi çiftçi üye
lerin çocukları da bu yurtta kalabilmektedir. 

Derneğin bu örnek çalışmaları başarı ile sür
dürülmekte olup. yeni okullar ve yurtlar açma ça
bası içindedir. 
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Derneğin çalışmaları olumlu sonuçlar verdiği ve 
ülkemizin gerçekten ihtiyaç duyulan birçok yerle
rinde okul ve cami gibi tamamen amme hizmetine 
tahsis edilmiş güzel eserler kazandırdığı herkes ta
rafından gözle görüldüğü ve bilindiği için gerek çift
çiden ve gerek çevreden daima teşvik ve destek gör
müş bulunmaktadır. Toplanan teberrüler konusunda 
şimdiye kadar hiç bir şikâyet de olmamıştır. 

Dernek, yukarıda belirtildiği gibi Dernekler Ka-

«..>., 

nununa göre kurulmuş hukukî mesnedi olan özerk bir 
kuruluş olup, anasözleşmesinin 21 nci maddesine is
tinaden teberru toplamaktadır. 

1973 - 1974 Yılında Derneğin makbuz mukabili 
topladığı teberrular 2.357.716,99 TL. olduğu anlaşıl
mıştır. 

2. — Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mehmet Gölhan 

»-«-« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

7 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 11 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN ÎŞLER 
IV 

A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şirketine da
ir Senato araştırması isteyen önergesi (10/2) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 
çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

12. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cetve
lindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/160) (S. Sa
yısı : 360) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

13. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/163) (S. Sa
yısı : 361) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

14. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/162) (S. 
Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1974) 

15. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
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12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı îzmirli'ye ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/161) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1974) 

16. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı haftalık karar cet
velindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e ait 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/159) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 6 . 1974) 

17. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı haftalık 
karar cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1974) 

18. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28 
sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/131) (S. Sa
yısı : 279'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

19. — Kütahya Milletvekili eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 
sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy-
mak'a 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sa
yılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

20. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı \e 140 sayılı 

Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisi 
yonu raporu (C. Senatosu 4/169) (S. Sayısı : 377) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1974) 

21. — Ali Rıza Uzuner'in, (Eski Çalışma Baka-. 
nı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 saydı Haftalık Karar Cetve^ 
ündeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu ra-* 
poru (C. Senatosu 4/168) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974). 

22. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savun
ma Bakanı) İlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Be^ 
kir Şirin'e ait kararın tatbik edilmeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek^ 
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/166) 
(S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1974) 

23. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/167) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 .1974) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Or
han Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haf-: 
talik Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar-! 
ma Komisyonu raporları (C. Senatosu 4/81 - 4/22) 
(S. Sayısı : 1574'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 6 . 1974) 

25. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-i 
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftaldt 

I Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Ku-i 
I rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. 
Sayısı : 1575'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 28.6.1974) 

26. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
I Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
I Genel Kurulunun 28 . 5 -L 1969 tarih ve 64 saydı 
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Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize 
Izbul'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/197) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife 
Doğdu'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/196) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

28. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/195) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

29. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/194) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

30. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/193) (S. 
Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

31. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tokmak'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge

nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/192) (S. 
Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

32. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/191) (S. 
Sayısı: 389) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

33. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/190) (S. 
Sayısı: 390) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 , 1974) 

34. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/189) (S. 
Sayısı: 391) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

35. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/188) (S. 
Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

36. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/187) (S. 
Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 



37. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/186) (S. 
Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

3S. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/185) (S. 
Sayısı: 395) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

39. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/184) (S. 
Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 . 1974) 

40. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun İ . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık karar 
Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayı
lı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4 183) (S. 
Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 1 . 11 .1974» 

4 — 
I 41. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
I dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 27 j 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul 
vekili Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın 

I tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 4/182) (S, 
Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 1 , 1 1 . 1974) 

I 42. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 . 1974) 

43. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
I Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 

Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri 
Öner'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. (Senatosu : 4/199) 
(S, Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


