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1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, 
son zamanlarda başgösteren banka soygunla
rına dair gündem dışı demeci. 299:301 

2. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Ye
ni Ortam Gazetesinde «Ben bir işkenceciydim» 
başlıklı yazı serisi ve bazı okullarda çıkan olay
lara dair gündem dışı demeci. 301:303 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce
nin, kasaplık hayvan satıcı ve alıcılarının duru
muna dair gündem dışı demeci. 303:: 

4. —• Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın,- Or
man köylüsünün durumu ve Orman Kadastro 
Komisyonlarının çalışmalarına dair gündem dışı 
demeci. 304:305 

Sayfa 
5. —• Kütahya Üyesi Ahmet Özmumcu'nun, 

Türk Siliâhlı Kuvvetlerine verilmesi gerekli yan 
ödemelere dair gündem dışı demeci. 305 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üç-
ok'un, 3 . 12 . 1974 tarihü 10 ncu Birleşimde 
«Hacca gidecek vatandaşlarımıza Diyanet iş
leri Başkanlîğmca yapılması gerekli uyarı.» ko
nulu gündem dışı konuşmasının yanlış anlaşıl
dığına dair gündem dışı demeci. 305:307 

7. — Görevle yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı Başba
kan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nm vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/557) 307 

8. — Millî Savunma Bakanı îlhami San-
car'a, İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/558) 307 

9. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a, 20 
nün izm verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/559) 307:308 

10. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının. 25 . 5 . 1974 tarih ve 306 sayılı 
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Sayfa 
Milletvekili Seçimi Kanununun 9 ncu Maddesi
nin 9 ncu bendi ile 13 . 7 . 1974 tarih ve 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 nci Madde
sinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun tek
lifinin, havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
beşer üye alınmak suretiyle kurulacak bir geçi
ci komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(2/79, 3/560) 308 

11. — Bursa Üyesi Şeref Kayalar ve arka-; 
daşlarmın TRT hakkında Senato araştırması is
teyen önergesi (10/15) 308:311 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Bahriye Uçoku'un, bazı öğretim üyeleri 
ve profesörlere dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/300) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 7/3434 sayılı Karar-

Sayfa 
V. — Sorular ve Cevaplar 312 
A) Yazılı Sorular ve Cevaplan 312 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, Zincidere (Talaş - Kayseri) 
göîetinin yapımına dair soru önergesi ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın 
yazılı cevabı. (7/277) 312 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Hilmi Nalbantoğlu'nun, Karayolları Genel 
Müdürlüğünde çalışan teknik görevlilere dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Vefa Ta-
nır'ın yazılı cevabı (7/289) 312:317 

nameye dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/301) 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Özer Derbil'in, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi yöneticilerine dair sözlü soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/54) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, yüksek öğrenim 
gençliğinin başlattığı boykotlarla ilgili olayların ne
denleri; 

Bitlis Üyesi Kâmran İnan, Başpiskopos Makari-
os'un Kıbrıs'a dönmesinin sakıncaları; 

Ağrı Üyesi Kasım Küfrevî, Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Bahriye Üçok'un 3 . 12 . 1974 tarihli 10 ncu 
Birleşimde «Hacca gidecek vatandaşlarımıza Diyanet 
İşleri Başkanlığınca yapılması gerekli uyarı» konu
sunda yapmış olduğu konuşmanın kamuoyunda ya
rattığı tereddütler; 

Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu, Devlet Üret
me Çiftliklerinin çalışmaları ve yurt sathına yayıl
ması: 

Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan, 4 . 12 . 1974 tari
hinde Ankara Üniversitesi gençleri arasında cereyan 

eden hadiseler konularında gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cihat Alpan, Millî Sa
vunma Komisyonu Üyeliğine seçildi. 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun teklifinin reddine mütedair İçişleri Ko
misyonu Raporu kabul olundu, teklifin düştüğü bil
dirildi. 

12 . 12 . 1974 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahnye Üçok 

SORULAR 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili 

Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu bendi 
ile 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 
ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi : 2/162; C. Senatosu : 2/79) (İçişleri 

ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Müddet: 3 er 
gün) 

Rapor 
2. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi

ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (Sıra sayısı : 404) (Dağıt
ma Tarihi : 12 . 12 . 1974) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sekiz sayın üye gündem dışı ko
nuşma talep etmişlerdir. Bundan evvel Yüksek He
yetinizce alınan bir karar gereğince bir birleşimde 
en çok iki sayın üyeye söz verilmesi kabul edilmişti. 
Ancak, Hükümet buhranının yarattığı boşluk dola-
yısıyle muhterem üyelere gündem dışı söz vermek 
durumunda kalıyoruz ve bunu tatbik ediyoruz. 

Yalnız, Tüzüğümüzün gündem dışı konuşma ile 
ilgili maddesini okuyorum: 

«Madde 54. — Bir üyenin gündem dışı bir diye
ceği olursa, gündeme geçilmeden önce, mevzu ve 
mahiyetini yazılı olarak Başkana bildirir. 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlıdır.» 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddeden, bir sa

yın üyenin gündem dışı bir diyeceği olursa; yani 
kısa bir diyeceği olursa, gündem dışı söz ister ve 
buna söz verilir manası çıkmaktadır. Ancak, bazı 

sayın üyeler konferans verircesine uzun konuşmala
ra girişiyorlar ki, bu konuşmalar bu maddenin mef
humuna aykırı düşüyor. 

Bu itibarla, bendeniz de Birleşimi idare eden Baş
kanınız olarak müdahale mecburiyetinde kaldığım 
zaman üzülüyorum. Uzun konuşmalardan tevakki 
olunmasını istirham ederken, söz isteyen sekiz sayın 
üyeden kısa maruzatlarını beyan etmek suretiyle kür
süden inmelerini rica edeceğim. Beni, uzun konuş
malarından dolayı müdahaleye mecbur bırakmama
larını hassaten istirham ediyorum. 

/. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligilin, son za 
martlarda başgösteren banka soygunlarına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Sayın Hüsnü Dikeçligil, son zamanlarda başgös
teren banka soygunları dolayısıyle gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 
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C. Senatosu B : 13 

Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 

ortak Hükümeti zamanında, «Ümidimiz Karaoğlan» 
diye dışarıdan bağırılıyordu. Sayın Bülent Ecevit'in 
Başbakanlığı, «Güçlü Hükümet» dedikleri zamanda 
bu kürsüye çıkmıştım, zabıtları elimde. O zaman 
başlayan banka soygunculuğu hakkında Hükümetin 
nazarı dikkatini celbetmiştim. Aynen 12 Mart 1971 
öncesine benzediğini belirtmiştim ve yine bu arada 
milliyetperver, banka soygunculuğunun karşısında 
olan vatanperver, halisane Türk evlâtlarına bühtanda 
bulunulduğunu da ifade etmiştim. Şimdi bu gözle 
görülür bir hal aldı, bunu kimse inkâr edemez. Her 
vatanperver, ciddiyetle bu banka soygunlarının üzerin
de durmak mecburiyetindedir. Durmadığı takdirde, 
Müslüman Türk Milletinden almış oldukları reyler 
haramdır ve bunlar Türkiye'yi kasıtlı bir badireye 
sürüklemek isteyen insanlar sayılırlar. 

Beyefendiler; 
Banka soygunları bugün bazı yerlerde şekil değiş

tirmiştir. Meselâ, Şişli'de birkaç kişi Migros'u soy-
muştur; bunun arkasındaki faşizm idaresi ortadan 
kalkmamıştır, Kızıl faşistler ve onların eli vardır. 

Yine bu soyguncular 12 Mart öncesi de onlara 
mensuptular, aldıkları Beytülmalm parasıyîe silâhlanı
yorlardı. Türk Milletinin sinesinden ç.ikan bu satılmış 
insanlar, bağımsızlıktan bahsedip de, kursaklarıyîe 
Rusya'ya bağlı olan insanlardır. Vatanı satmak iste
yen ve her tarafta kol gezen şakiler yine onlardı. 

Nurhak Dağlannın etrafında gerillâ kuran ve bun
dan önce bir arkadaşımın söylediği gibi, şeriatçılar 
değil, onun mezhebine bağlı olan bölgenin insanlarıy
dı. 

Kızıldere'de toplananlar da yine o fikrin insan
larıydı. Bunların en önemlisi, Ceyhan İş Bankasının 
soyulması kefiyetidir. Ceyhan İş Bankasını soyanla
rın kılığına baktığınız zaman, onların Türklük ve İs
lâmlıktan uzaklaştığını görürsünüz. Onların bu mem
leketin evlâdı olmadıklarını ve dolayısıyla başkaları 
tarafından tamamen eğitildiklerini idrak sahibi olan 
her arkadaşımız idrak eder. Nitekim Devlet Güven
lik Mahkemesindeki ifadeleri de öyle. 

Bakınız, evlât sahibi oluyorsunuz, üniversitelerde 
okutuyorsunuz, mimar yetiştiriyorsunuz. Anasının ba
basının söylediği gibi, bu mimar olan evlât anasının 
babasının içini kan ağlatıyor ve bunlara ışık tutanlar, 
«Bunlar sosyalisttir.» diye müdafaa edenler, elbette 
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bu memleketin hayırlı evlâtları değildir; bilâkis bu 
memleketin varlığını ortadan kaldırmak isteyen, son 
Türk Devletini ortadan kaldırarak Rusya'ya bağlamak 
isteyen şakilerdir. Bunlarla mücadele etmek herkesin 
vazifesidir. 

Dışarıda seçim diye konuşuyorsunuz, yine sol eller 
havaya kalkıyor; bunlara dikkat etmenizi istirham 
ederim. Tarafsız TRT de' bunları bal gibi gösteriyor. 
Eğer taraf sızsa TRT, bizirn söylediklerimizi söylesin, 
Hüseyin Öztürk'ün söylediklerini değil. 

Beyefendiler; 
Bunların karargâhı neresidir biliyor musunuz?... 

Afşin. Afşin neresidir?.. Ben Afşin'i çok iyi bilirim, 
buradaki insanların anlayışlarını, zihniyetlerini, inanç
larını da çok iyi bilirim. Yine karargâhlarını o bölge
lere de kuruyorlar ve oraları yerleşme bölgeleri ola
rak seçiyorlar. Bunlar kime rey verdiyse, yine Hükü
met tarafından tetkik edilmeli, araştırılmalı ve bu 
gibi mihrak noktaları meydana çıkarılmalı. Bu Hükü
metin vazifesidir, vazifesi olmalıdır. 

Şimdi, Devlet Güvenlik Mahkemesinde ifade ve
ren İmam Aygün'un ifadelerini size aynen okuyorum 
ve okumakla vazifemi yaptığıma kaniim. İmam Ay-
gün aynen şöyle diyor : «Biz halk için çarpışan kim
seleriz, bizi siz yargılayamazsınız, bir halk mahkemesi 
kurulsun.» Bundan önce yakalananlar; yani 12 Mart 
öncesinde yakalananlar, M. S. P. - C. H. P. ortak 
Hükümeti zamanında affedilenler de aynen Sıkıyöne
t im Mahkemesinde böyle konuşuyorlardı, böyle söy
lüyorlardı. Bunlar bırakıldı; bunun müsebbibi olan
lar elbette tarih huzurunda günahlı olacaklardır, ta
rih bunları iyilikle yadetmeyecektir; bilhassa dindar 
geçinen M. S. P. mensuplarını. 

Serpil Hanımefendi ne diyor?.. Hanımefendiliğe 
de kurban olsun, ona yazıktır, bu Türk Milletinin ek
meğine de yazıktır. Bunların Sıkıyönetim Mahke
mesinde verdikleri ifadeler aynen şöyledir: 

Bunlar 263 000 lirayı aldıktan sonra, Filistin'e 
kaçacaklardı, Filistin'de gerillâ talimi görecekler, al
dıkları paralarla silâh alacaklar ve Türkiye'ye gelip 
önce İncirlik'teki hava alanını, ondan sonra diğer üs
leri uçuracaklardı. 

Bunlar kime hizmet etmektedir?.. Buraya çıkarak 
gündem dışı konuşup, bu gibi insanları koruyan in
sanların, «Ben milletin senatörüyüm.» demeye hakkı 
yoktur, çıkıp bunları tel'in etmekle vazifelidirler. Ma
alesef bunların içerisinde, ne kadar doğru bilmiyorum, 
gazetelerde okudum. İçişleri Bakanlığının tetkik et-
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meşini istirham ederim, C. H. P. Ceyhan İlçe Başka
nının da bulunduğu söylenmektedir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — İda
re heyetindenmiş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arkadaşım 
söylüyor, idare heyetindenmiş. Eğer bu partiye men-
supsa, elbette onu içerisinde tutan insanlar suçlu ola
caktır, suçlu kalacaktır. Bir partiye mensup olanlar 
banka soyamaz, banka soygunculuğundan sonra da 
partinin içerisinde durarak «Ben partiliyim.» diyemez 
ve Türkiye'nin hakkını savunamaz. Bu gibi insanlar 
Türkiyen'in içerisinde Türk Milletine yakışır bir ida
re tarzı kuramâz've memleketi ayakta tutamazlar. 

Şu halde; Sayın Başkan da işaret etti, sözümü kı
sa kesmek mecburiyetindeyim. Başka zaman elimizde
ki vesikalarla, üniversiteleri basanların, üniversitelerde 
boykot yapanların içyüzünü gençlik kollarının dağıt
tığı vesikalarla ortaya koymayı kendime vatanî bir 
borç sayıyorum ve bunu her parlamenter de borç 
saymalıdır; bilhassa arkadaşlarımız. Türkiye bugün 
bir millî mücadele veriyor ve bu mücadele iç müca
deledir. Son bağımsız Türkiye Devletini yıkmak iste
yenlerin karşısında Parlamentonun dimdik durması 
lâzımdır, Hükümet buhranına son verilmesi lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün bir banka daha soyulmuştur. Bu bankayı 

soyanlar, şuna emin olunuz ki, kızıl faşistlerdir, ko
münistlerdir. Sosyalistler, her zaman karşısında olan 
insanlara «Faşist, gerici, şeriatçı.» damgasını vurur
lar. Bu, tam manasıyle tespit edilmiş, lügatlara geç
miştir. Faşizm idaresi yeryüzünden kalktığına göre, 
artık hakiki faşist komünist Rusya'dır, sosyalist, Rus
ya'dır. Bunun arkasında çok meseleler yatmaktadır. 
Solzhenitsyn'in kitabını okumak lâzımdır. 60 mil
yon insan öldürülmüştür; elbette Rusya'nın idaresin
de bulunan insanların da hürriyetlerine kavuşmala
rını istemek bir vatan borcudur, millî borçtur. Çekos-
lavakya, Polonya, Macaristan, Baltık memleketleri 
de hür olacaktır. Oradaki bütün Türkler de hürri
yetlerine kavuşacaktır. Bunu isteyen, anasının sütü 
gibi helâl reyler almış vatanperver, milliyetperver 
senatörler, milletvekilleri olacaktır. Bunu istemeyen
ler ise, Rusya:nın uşaklığını yapan kimseler olacak
tır. Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 
2. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'm Yeni Or

tam Gazetesinde «Ben b<r işkenceciydim.» başlıklı 
yazı serisi ve bazı okullarda çıkan olaylara dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN -1- Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Sayın Niyazi Unsal, Yeni Ortam Gazetesinde 
«Ben bir işkenceciydim.» yazı serisiyle, bazı okullar
da çıkan olaylar üzerinde gündem dışı söz talep et
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan 

ve muhterem senatörler; 
«Elimde bir yazı var; 4 Aralıkta Millî Eğitim Ba

kanlığına gönderilmiş. Yavuz Selim Öğretmen Oku
lundan beş öğretmenin imzası var altında. 

Bu öğretmenler yazılarının girişinde, «Okulumuz
da hepimiz yeni olan öğretmenleriz. Amacımız, eği
timi amaçları doğrultusunda yürütmek, yurda yarar
lı, yurt sorunlarını bilen, çağdaş bilgilerle donatılmış 
Atatürkçü öğretmenler yetiştirmektir.» diyorlar ve 
okullarında 29 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında 
çıkan olayların tanığı olduklarını yazıyorlar. 

Yazının sonunda, «Bizler Atatürkçü öğretmenler 
olarak, tahrikçi öğretmenlerin planında öğrencileri
mizin hakaretleriyle karşılaşıyoruz. Her geçen gün 
kişiliğimizden ve öğretmenliğimizden çok şeyler kay
bediyoruz. Bu baskı ve sinir ortamı, bizlerin bu okul
da yararlı olmamızı engellemektedir. 

Bu nedenle, can güvenliği endişesindeyiz. Ilıca' 
ya, Erzurum'a inince takip ediliyoruz ve bu ortamda 
eğitimcilik yapamıyoruz. Bizi bu okuldan alın.» di
yorlar. 

«Alın bizi» dedikleri okulda 276 saat ders açığı 
vardır; 276 saat ders boş geçmektedir. Gerçi bu saat 
çok değil. Tercan'daki bir lisemizde 234 saat boş ge
çiyor. Erzincan'da 43 köy okulu kapalı, 130 ilkokul 
öğretmeni açığı var. Erzurum'da 280 ilkokul öğret
meni açığı var. Sivas'da öyle; orada da 300'e yakın 
açık var. Olur; burası Doğu; daha fazla olabilir. Be
nim anlatmak istediğim de bu değil. Doğu'daki bu 
açıklardan, bu yokluklardan yıllar yılı söz ede ede 
dilimizde tüy bitti; ama konuşmadan öte, beklemek
ten öte, Doğu kimseden bir şey bulamadı, Doğu'da 
vukubulan bu durum kimseye anlatılamadı, Bu açık
lardan... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, biraz söz isteğinizin 
dışına çıktınız galiba. Rica edeceğim; söz isteğinizle 
ilgili yazıda «Yeni Ortam...» 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Geleceğim ora
ya efendim. 

BAŞKAN — «Geleceğim» olmaz efendim, rica 
ediyorum, ben İçtüzüğümüzün ilgili maddesini de 
okudum. Baştan istirhamda da bulundum. Burada 
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konferans vermeyeceksiniz, diyeceğinizi, söz isteyiş 
gerekçenize uygun şekilde lütfen beyan ediniz. Bu 
meseleler uzun meseleler, gündem dışına sığmaz, 
maddeye aykırı düşer. Ben bunu başından arz ettim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben iki konuda söz almışım. 

BAŞKAN — İki konuda olmaz efendim, bir ko
nuda olur. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Efendim siz söz 
verdiniz. 

BAŞKAN — Bu işkenceci ile ilgili olarak çıkan 
yazı üzerine... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben, çıkan olay
larla işkenceleri birbirine bağlayacağım, işkenceye 
geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, iki mevzuda söz ver
medim ben. Bu yazı serisi üzerine çıkan olaylarla 
ilgili olarak ben size söz verdim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Olayla işkence... 
BAŞKAN — Olaylardan Şark'taki okullara, 

derslere, bilmem nelere geçtiniz, rica ediyorum. 
Maddeye uygun olarak konuşalım, ama hakkını ve
relim efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim anlatmak 
isteğim : Öğrenciler baş istiyorlar. Abdülhamit gün
lerinde bunu Yeniçeriler isterlerdi, şimdi bir başka 
biçimde öğrenciler istiyorlar : «Şu' öğretmenleri iste
meyiz; alın. Şu öğretmenleri beğenmiyoruz; atm. 
Yoksa icabına biz bakarız.» diyorlar. Her ay birçok 
öğretmen bu faşist düşüncenin kurbanı oluyor. Ya
vuz Selim Öğretmen Okulundan altı öğretmen böyle 
alındı. «Beşini daha alın.» diyorlar. 

Bu altı öğretmenin seçimini yapan müfettiş, ken
dince olayı yatıştırmak için üç sağcı giuptan, üç de 
solcu denen gruptan seçmiş. Güya kendince denge 
kurmuş. Görün düzene hâkim olan düşünceyi, görün 
Cumhuriyetin vardığı yeri. Bir olayda, haklılık, ya 
da haksızlık ilkesi değil, gönül görme, yatıştırma, 
susturma, taviz verme anlayışı hâkim oluyor. Andı
ğım dönemlerde, kazan kaldırılan günlerde de baş
kaldıranlara karşı bu yöntem uygulanırdı; verin is
tediklerini, yapın dediklerini, susturun şunları... Şim
di de alın öğretmenleri, atın öğretmenleri, susturun 
şunları yöntemi aynen uygulanmaktadır. 

Bu öğretmenlerden biri okula daha bir ay önce 
verilmiş. Daha kimin ne olduğunu öğrenmemiştir, 
ama istenmediği için Doğubeyazıt'a sürülmüştür. Ay
nı durum okulların yüzde 95'inde vardır. Mimar Si
nan Okulunu kapatmak için vali daha dün telefon 
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etmiştir. Konya'da aynı olaylar kıran kırana devanı 
etmektedir. «Öz Türkçe konuşanları, yenilikten, dev
rimden söz edenleri istemiyoruz.» diyor Bozkurtlar. 
Adıyaman'da Atatürk rozetleri yakalardan sökülerek 
sokağa atılmış, yerine Bozkurt rozetleri takılmıştır. 
«Atatürkçüyüm.» diyen Başbakan bunları bilmeli ve 
duymalıdır. 

Yaşadığımız bilim dünyasında, okullarımız bi
limden söz edilemez duruma gelmiştir. Bilimden, çağ
daşlıktan söz eden öğretmenleri susturuyorlar. Öğ
retmenlere, bazı öğrencileri en faşist, en ilkel ve en 
iğrenç davranışları reva görüyorlar, uyguluyorlar. 
Erzurum'dan sürülen öğretmenlerin en belirgin su
çu, Sivas'tan Yavuz Selim Öğretmen Okuluna sürü
len 15 öğrenciyi saldırıdan korumalarıdır, bu öğren
cilerden, oruç tutmayanlarının yemek yemelerini sağ
lamalarıdır. Demek ki, Erzurum okullannda özgür
lük hâlâ yasaların teminatı altına girmemiştir. De
mek ki, Yavuz Selim Öğretmen Okulunda layikliği 
taşıyan Anayasa hâlâ uygulanmamaktadır. Anlaşılan, 
Anayasanın, yasaların gereğini yapanlaı, insanca ya
şamak isteyenler bunun cezasını çekiyorlar. 

Sayın senatörler; 
Öğretmenler tüm yurtta zor durumdadırlar. Eği

tim tam çıkmazdadır Öğretmenlerle öğrencilerinin 
arasına girilmiştir. Bu ara, gün geçtikçe büyümekte
dir. Köy enstitülerinin açtığı devrimci havayı dağıt
mak, onların yarattığı halkçı yanaşmıı kapatmak 
için 20 yıl öncesinden başlatılan bu çığır tehlikeli bir 
düzeye varmışta. Eğer bunda, yönetimi elinde bulun
duranlar vakit geçirmeden anlaşmazlarsa, ulus bu
nun acısını çok pahalıya çeker. Yalnız ulus değil, bu 
oyunu bilerek veya bilmeyerek hazırlayan herkes 
bunun acısını çeker. 

Bir konuşmamda, «İşkence vardır ve işkence 
emirleri buradan verilmektedir.» dedim. O zaman 
işkencenin mesulleri hep bir ağızdan bunu yalanla
dılar; ispatını istediler, yazanları, söyleyenleri ko
münistlikle suçladılar. Sonra bunun üzerine hep be
raber barış için bir af süngeri çektik, konuyu kapat
tık. Gel gör ki, el oğlu kapamıyor; Yeni Ortam Ga
zetesinde «İşkenceleri ben yaptım.» diye, yer göste
rerek, isim vererek, ilginç biçimde kanıtlayarak ye
niden yazıyor. 

Affedilen bir konuyu ben de yenilemek istemiyo
rum. Yukarıda anlattığım konular getirdi beni bu 
noktaya. 162 öğrenciye ü^ gündür aynı ameliyatha
nelerde uygulanan yöntemler getirdi beni bu nokta
ya. İkinci Dünya Nazilerinin, Hitler faşistlerinin he-
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sabinin yeni sorulduğu bir dünyada, yaptıkları yanı
na kâr kalanlar, ortamı uygun bulur bulmaz başını 
kaldırıyor hemen. 

Sayın senatörler; 
Biz, içerde kendimizi affetsek de, hoşgörsek de, 

hür dünya İnsan Hakları Yasasına inananlar bizi dı
şarıda affetmezler. 

Sadık Pekşen'in anılarını İnsan Hakları Yasası
nın altında imzası olan bir ulus dikkate almalıdır ve 
bunun üzerinde önemle, dikkatle durmalıdır. Yüce 
Meclisler de, tüm ilgililer de bu çağ dışı yöntemlerle 
mücadelede birleşmelidir. 

Okullarda olan olayların sorumlusu öğretmen ve 
öğrenciler değildir; hele öğrenciler hiç değildir. Bun
ların sorumlusu, yönetimi elinde bulunduranlardır. 
Bu eğitim düzenini tüm ikazlarımıza rağmen, tüm 
olmaz dememize rağmen, tüm yanlıştır diye vurgu
lamamıza rağmen uygulayanlardadır. 

Olayların emri, olayların işareti verilen beyanat
larda vardır. Bu işareti alanlar meydanlarda adam 
dövmektedir, liderlerin gözü önünde adam komaya 
sokmaktadır. Bir zamanlar en yetkili ve tarafsız ma
kamda oturan zat; «Sağcı gençlik milliyetçi ve va
tanperverdir, vatanperver gençlerdir» diyerek genç
leri cephelere çağırmış, tarafsızlığını ihlâl etmiştir. 
Şimdi başka liderler, «Sola karşı sağcı cephe kura
cağız.» diyorlar, çağrı üzerine, çağ dışı çağrılar yağ
dırıyorlar. Bu çağrıyı duyan militanlar saldırganlığı 
artırmakta, her gün bir yerde adam dövmekte, her 
gün bir yerde tehdit savurmakta ve özgürlüğü, in
sanca yaşamayı tehdit etmeye devam ediyorlar, inat 
ediyorlar. Bunun için kabahat saldırganlarda değil, 
saldırtanlardadır. Saldırtanlar bunun hesabını ulusa 
elbette vereceklerdir. 

Ben, tüm ilgilileri buradan ikaz ediyorum; gençle
rin eğitimi tehlikeli biçimde ilerliyor. Gençliğin so
runları gün geçtikçe kasıtlı olarak ihmal ediliyor, öğ
retmenler günbegün yozlaştınlıyor, Atatürkçü öğ
retmenler işinden ediliyor. Tüm bunlara ilgililer eğil
miyor, Meclisler eğilmiyor. Bunlarla ilgili teklifler, 
çalışmalar engelleniyor; ama tüm bunların yanında 
ulusa hiç bir yarar sağlamayacak yasalar Atatürkçü 
Başbakan olduğunu durmadan söyleyen Sadi Irmak 
tarafından jet hızı ile Meclislere getiriliyor. Aynı du
rumu, aynı titizliği tüm ülke sorunları için de gelin 
beraber yapalım, düğümlenen konulan beraber çö
zelim, bizi bölmek isteyenlere olanak vermeyelim. 
Gençlerin sorunlarına süratle eğilelim. Okulları, bi
limden söz edilir, özgürlükten, insanca davranma

dan söz edilir duruma getirelim. Bizi yasaları değiş
tirerek oy hakkına kavuşturacaklarımız değil, genç
ler kurtaracaktır, ülke sorunlarının halli kurtara
caktır. 

Sayın Başkan, 
Müsaadenize güvenerek bir konuyu burada işa

retlemek istiyorum. 
BAŞKAN — Ben beyanda bulundum* bundan 

sonra serbestsiniz, buyurun efendim. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Za

ten konferans gibi oldu, yarım saati geçti. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Az önce benden 

evvel konuşan sayın üye, dilediği biçimde söyledi, 
dilediği biçimde anlattı. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, o mevzuya geçemezsi
niz istirham ederim. Tüzüğe aykırıdır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben o mevzuya 
geçmiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar müzakere 
mevzuu edilemez, Tüzüğümüze göre. İstirham ediyo
rum Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben şunu demek 
istiyorum; işine gelen konuşmalara burada susar, işi
ne gelmeyen konuşmalara müdahale edersen, sen 
öteden beri ihlâl ettiğin tarafsızlığı tekrar, tekrar ih
lâl edersin. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim, rica ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Senin yönetimin 

kendi kafanda değil grupunun elinde. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Balkana sen di

yemezsiniz. Milletin kürsüsünde böyle konuşulmaz. 
BAŞKAN — Efendim herkes seviyesine göre ko

nuşuyor, ben cevap vermek istemiyorum 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Başkan dik

katli ol. 

3. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yücenin, 
kasaplık hayvan satıcı ve alıcılarının durumlarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Sayın Ahmet Demir Yüce, hayvan satışları 
hakkında gündem dışı konuşma talep ediyorsunuz. 
Bu mevzuu Kurban Bayramı dolayısıyle kurbanlık 
satışları hakkında mı yoksa ihracaatı hakkında mı? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Tür
kiye'deki bugünkü durum hakkında, alıcılar ve satıcı
lar hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zondukdak) — Sayın 

I Başkan, muhterem Senatörler; 
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Bugün huzurunuza insan ve hayvan sefaletini 
ifade etmek için gelmiş bulunuyorum. Hayvan üre
ten bölgelerden, tüketici büyük merkezlere, üretici
ler tarafından herhangi bir programa tabi tutulma
dan hayvan akımı devam etmektedir. Türkiye'de 
insanlar bir kilo eti ucuz alma'k için sırada bekler
ken, üretici de hayvanını satmak için sırada bekle
mektedir. Eğer, Ankara'da hayvan borsasının önü
ne gidecek olursanız orada insan ve hayvan sefale
tinin 20 nci Asrın ikinci yarısında en feci tabloları
nı görürsünüz. 

Hükümetin, hayvan taban fiyatlarını, et fiyatla
rını geç ilân etmesinden dolayı ve ot fiyatlarının, sa
man fiyatlarının bugün fakir üreticinin, köylünün 
temin edeceği nispetleri fersah fersah aşmasından 
dolayı Türkiye'de hayvanım ölmesin diye tüketici 
merkezlere hayvanını sevk eden ve binlerce hayva
nın aç susuz ve onun bakıcısı, sahibi olan insanla
rın kar ve yağmur altında perişan halinin doğması
na sebebiyet verilmiştir. 

Bugün Et ve Balık Kurumunun 12 bin ton ke
silmiş et istiap edecek olan Türkiye sathındaki bü
tün soğuk hava depolarını doldurmuştur. Bugün 
Soğuk hava depolarında 10 bin ton et stoktadır. Et ve 
Balık Kurumunun hayvan alım miktarı Ankara'da 
50 başa indirilmiştir. Hayvanlanyle gelip, hem hay
van, hem insan sefaletinin acısını çeken Et Balık 
Kurumu ilgilileri paralan olmadığı halde, Maliye 
Bakanlığının 1 milyar liralık krediyi vermemiş ol
masından dolayı, hayvan alımında sürat göstere
memektedir. Borsanın hayvan ve insan barındırma 
imkânları fevkalâde mahduttur. 50 baş hayvan ala
bilen Et ve Balık Kurumundan gayri, hayvan alımı 
birtakım sebeplerden dolayı 11-16 lira arasında 
tespit edilmiş olduğu halde bu fiyatların dununda 
alımlar ve satımlar cereyan etmektedir. Hayvan bes
leyicileri Devlet babanın verdiği fiyatlardan istifa
de edememektedirler. Besleyemediği hayvanını Kars' 
tan, Erzurum'dan getirip Ankara sokaklarına yığ
mışlardır. Kadidi çıkmış hayvanlar açlık içerisinde 
inim inim inlemektedir. 

Hükümetten rica ediyorum; onların bakıcıları 
günlerce karın, yağmurun ve soğuğun altındadır. 
Onları barındıracak yerleri lütfen Devlet bulsun. 
Ankara Belediye Reisinden; yalvarıyorum, bu gay
ri insanî sefil manzarayı ortadan kaldırsın, bu sömü
rünün önüne geçilsin, fakirin sömürülmesinin önü
ne geçilsin. Parlamenterler, lütfen gidiniz ve o feci 
manzarayı, ot yememiş olan hayvanların feci halini 
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görünüz. Allahın insanlara en büyük nimeti merha
mettir. Merhameti olmayan; ben insanım diyemez. 
Ankara'nın merkezinde insanların merhametini cel-
bedecek sahneler vardır. Buna Devletin, Hükümetin 
bir çare bulmasını, bu hayvan akımının önüne geç
mesini istirham ediyorum. 

Eğer Hükümet 1 milyarlık krediyi Et - Balık 
Kurumuna intikal ettirmiş olsaydı bu manzaraları 
görmeyecektik. Hükümet, besicilere avanslar şek
linde verip, hayvanını şu zaman getir, bu zaman 
getir diye programlasaydı bu hayvan akımı, hayvan 
sefaleti ve insan sefaleti olmayacaktı. Bunu ilgililere 
duyurmak istiyorum ve istirham ediyorum buna 
eğilinsin, buna bir çare bulunsun. 

Maruzatım budur, saygılarımı arz ederim. (Al
kışlar). 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, orman 
köylüsünün durumu ve Orman Kadastro komisyon
larının çalışmalarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Sayın Ömer Ucuzal; orman köylüsü ve Or
man Kadastro komisyonlarının çalışmaları hakkın
da gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın - Ucuzal-
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Orman köylerinde yaşayan 10 milyon nüfusu aşan 

topluluk geçmiş hükümetlerin bütün gayret ve çaba
larıyla iktisadî, malî ve sosyal durum itibariyle eski 
durumlarına nazaran hayli ferah bir noktaya gelmiş 
idi. Maalesef, 1974 yılında ne plan gereği, ne prog
ram gereği her işte olduğu gibi, orman sahasında da 
bir faaliyetin görülmediğine gün geçtikçe şahit olmak
tayız. 

Ecevit Hükümeti asgarî ücret tarifesini tespit et
miştir. Ziraî işçilerin de günlük ücretlerini tespit et
melerine rağmen, orman içinde çalışan vatandaşları
mız Kararnamenin bu hükümleri dışında bırakılarak, 
o bölgedeki şefin veya işletme dahilindeki işletme 
şefinin tutumuyla karşı karşıya bırakılmıştır ve çok 
yerlerde sabahtan akşama kadar orman içinde çalışan 
vatandaşlarımıza bugünkü şartlar içerisinde çok gü
lünç denecek bir ücret verildiği görülmüştür. Verilen 
ücretler, 10-15 lira gibi bir ücreti aşmamıştır. Halbu
ki, Orman İdaresinin kendisine göre bir tarifesi var
dır, kesimde, taşımada ve istifte. Bunların hepsinin 
altında bir ücret tahakkuku yoluna gidilerek sözde 
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idarenin menfaati sağlanmış ise de, aslında büyük bir 
adaletsizlik meydana getirilmiştir. 

Bu ücretle çalışmam diye direnen köylülere karşı, 
hepinizin bildiği gibi, orman idaresinin elinde güçlü 
bir silâh vardır. Köylünün yakım için ihtiyacı veya 
kereste ihtiyacı da o bölgenin şefinin vereceği karar
la yürürlüğe girer. Bu ücretle çalışmayız diyenlere 
karşı da, çalışmadığınız takdirde ihtiyacınız olan odu
nu veya keresteyi vermem, gibi bir tehditle vatan
daş karşı karşıya getirilmiştir. 

Yeni Hükümetin Başkanının huzurunuzda, 
«Emeğin aziz olduğunu» açıklamasına dayanarak bu 
durumu yüce huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Sa
bahtan akşama kadar elinde baltası veya arabasıyle 
birlikte, atı ile birlikte, yerine göre öküzü ile birlik
te çalışan vatandaşa da günde 15 veya 20 lira gibi 
bir ücret takdir edilmesi büyük bir adaletsizliktir. 

Şimdi yeni Hükümetten ricalarım : Hakları ihlâl 
edilmiş vatandaşlarımızın geçmiş hizmetlerinin yeni
den gözden geçirilerek değerlendirilmesi için, bölge
lere gerekli talimatın verilmesi. Bunun yanında Sayın 
Reisicumhurumuzca «îkinci defa görüşülmek üzere» 
Meclise gönderilen bir kanun vardır. Umumî Af Ka
nunu çıkmış ve herkes Umumî Af Kanunundan isti
fade etmiştir. Buna rağmen, ayrıca çıkmış olan Or
man Suçlarının Affı Kanunu hâlâ muallâkta durmak
tadır. Hükümetin bu tasarısına da sahip çıkmasını 
istirham edeceğim. 

Bunun yanında, geçen sene kabul buyurduğunuz 
1744 ve 6831 sayılı Orman Kanununda bir tadilat 
yapmıştık. Eski orman tahdit komisyonlarının ya
pacağı vazifeyi, bu getirdiğiniz hükümle orman ka
dastro komisyonlarına tevdi ettiniz. Bu değişiklik is
tikametinde bazı yerlerde komisyonların kurulmuş ol
masına rağmen, çalışmaları tamamen gerek Anayasa
da yaptığımız değişiklik, gerekse 6831 sayılı Kanun
da, yaptığımız değişikliğin hilâfına bir tutum içerisin
de cereyan etmekte, böylece uzun zamandan beri or
man idaresiyle köylü arasındaki ihtilâfların bir nok
tada bitip, her iki tarafa huzur getirmesini ve orman 
varlığımızı da koruma gayesini güden bu değişiklik, 
tatbikat sırasında nazara alınmayıp, eski sistemin ce
reyan ettiğine şahit oluyoruz. Bunu hem vatandaşımız 
söylüyor; hem de orman idaresinde görevli olan ki
şiler söylüyorlar ve bu tatbikattan şikâyetçi oldukla
rım beyan ediyorlar. 

Bu üç hususta Hükümetin dikkat göstermesini de 
arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. Beni dinlediği
niz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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5. — Kütahya Üyesi Ahmet Özmumcu'nun, Türk 
Silâhlı Kuvvetlerine verilmesi gerekli yan ödemelere 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üye
si Sayın Ahmet Özmumcu, Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne verilmesi gereken yan ödemelerin verilmesi husu
sunda Maliye ve Millî Savunma Bakanlıklarını uyar
mak maksadıyle gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Özmumcu. 
AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Malumları olduğu üzere 12 sayılı Kararname ve 

daha önce çıkarılan ek kararnamelerle sivil Devlet 
memurlarının almakta oldukları yan ödemeler, 1 Ha
ziran 1974 tarihinden itibaren artmıştır. Bu ödemeler 
bugün de yapılmaktadır. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun ek 3 ncü maddesine göre de, «Subay ve as-
subaylar, generaller de ek yan ödemeler almakta
dırlar». 

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetler personelinin al
makta olduğu bu yan ödemeler iş güçlüğü, iş riski zam
ları olup, bunlardaki artışlar için gerekli hazırlıklar 
Millî Savunma Bakanlığınca yapılmış ve Eylül ayın
da Maliye Bakanlığına gönderildiği halde bugüne ka
dar bundan bir sonuç alındı mı, alınmadı mı herkes 
şüphe ile bakmaktadır. Henüz bir karar çıkmamış-
tır. Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin de mağdur 
edilmemesi için bir an önce Sayın Maliye Bakanlığı
nın bu hususa eğilerek netice istihsal etmesini diler, 
hepinize saygılar sunarım. 

6. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üçok'un, 
3.12. 1974 tarihli 10 ncu Birleşimde «Hacca gidecek 
vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıl
ması gerekli uyarı.» konulu gündem dışı konuşması
nın yanlış anlaşıldığına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Sayın Bahriye Üçok, 3 .12 .1974 günü yaptık
ları konuşmanın yanlış anlaşıldığı ve bu konuşma hak
kında tavzih yapacaklarını beyan ederek gündem dışı 
söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Üçok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
3 Aralık 1974 günü gündem dışı söz alarak özetle 

Hacca giden yurtdaşlarımızın orada kestikleri kur
banların değerlendirilmediği, Suudî Arabistan Hükü
meti tarafından buldozerlerle kumlara gömüldüğü, 
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halbuki tslâm Dininde üç türlü hac biçiminden İfrat 
yöntemi ile Hacca niyet etmiş olanların kurban kes
melerine gerek olmadığını, isterlerse nafile olarak 
kurbanı memleketimizde de kesebileceklerini, bu hu
susun Diyanet işleri Başkanlığınca bir genelge ile 
teşkilâta bildirilerek dindar yurtdaşlarımızın uyarıl
masının faydalı olacağını söylemiştim. 

tan, bu Hac yöntemlerine ait kısa bilgiyi arz ediyo
rum. Sayfa 97: 

Hac etmenin çeşitleri : 
A) İfrat Haccı. 
B) Temettü Haccı. 
C) Kıran Haccı. 
D) İfrat umdesi.» 
Şimdi bunları sırası ile inceleyelim. 
A) İfrat Haccı: Birinci olarak ifrattan başlıyor, 

Umresiz (Sadece tek Hac demektir.) Hacı namzedi 
ihrama girerken Hacca niyet eder de, umde işlemle
rini yapmadan sadece Hac işlemlerini yaparsa İfrat 
Haccı yapmış olur. İfrat Haccmda şükür kurbanı 
kesmek vacip değildir. Ayrıca Temettü Haccını, 
Kıran Haccını anlatıyor ve ardından Temettü Hac
cmda şükür kurbanı kesmek vaciptir. Kıran Haccm
da da şükür kurbanı kesmek vaciptir; ama İfrat Hac-
cında vacip değildir. 

Böyle her fıkıh kitabında yazılı olan hususu be
lirtip Diyanet İşleri Başkanlığının halkı bu yolda 
uyarmasını temenni etmek, acaba yeni bir hüküm 
tesis etmek midir? Sayın Küfrevî benim Hac sıra
sında kesilmekte olan kurbanın harem dışında kesi
lebileceği yolunda da bir hüküm tesis ettiğimi söy
lüyorlar. Az önce de belirttiğim gibi İslâm Dininde 
kimse yeniden hüküm tesis etmeğe yetkili değildir ki, 
ben böyle bir şeye girişeyim. Saym Küfrevî tutanağı 
dikkatle okumuş olsa idi, benim ifrat yöntemi ile 
Hac farizasını yerine getirenlere kurban kesmenin va
cip olmadığını, bunlara isterlerse nafile olarak, do-
layısıyle harem dışında kurban kesebileceklerini söy
lemiş olduğumu göreceklerdi. Ben Kıran ve Temettü 
Haclarında vacip olan kurbanın belli mekân ve vakit 
dışında kesilebileceği hususunda tek bir söz sarf et
medim ve edemem. Sayın Küfrevî böyle bir iddiada 
nasıl bulunuyor?.. Doğrusu şaşıyorum. Tutanağı bir 
kez daha okurlarsa Temettü ve Kıran Haclarında 
kurban kesmenin, hem de Mekke'de kesmenin vacip 
olduğunu ve bunu iki kez söylediğimi göreceklerdir. 

Kurban yerine oruç tutmak konusuna gelince : 
Sayın konuşmacı aynen benim söylediğimi, yani 

Temettü veya Kıran Haccı yapanlardan, kesebilecek
leri nitelikte kurban bulamayanların üç gün Mekke'de 
ve 7 gün de memleketlerinde oruç tutmaları gerek
tiğini tekrarlamıştır. Ben bu âyete dayanarak başka 
bir iddiada bulunmadığımdan niçin bu husus üzerin
de durduklarını da hiç anlayamadım. Ben demedim 
ki, kurbanlık hayvan bulunduğu halde de oruçla bu 
vacibi karşılamak mümkündür... Konuşmacıya tuta
nağı bir kez daha okumasını tavsiye ederim. 

Diyanet İşleri Başkanlığına bakan Devlet Bakanı 
Sayın Özgüneş'ten meseleyi inceletmesini, ondan son
ra aldığı tedbirleri Yüksek Senatoya bildirmesini 
beklerken, kendileri 5 Aralık Perşembe günü yaptık
ları bu konu ile ilgili konuşmada; «Din ahkâmına 
dokunmağa Hükümetin yetkisi yoktur. Biz Hükümet 
olarak herhangi bir dinin, herhangi bir hükmünü 
yorumlama yetkisini kendimizde bulamıyoruz» diye 
karşılık vermişlerdir. Bu cevap karşısında hayret 
içinde kaldığımı ifade etmek isterim, İslâm Dininin 
ahkamına dokunmaya veya herhangi bir hükmünü 
yorumlamaya Hükümetin yetkisi olmadığı gibi, hiç bir 
kimsenin de yetkisi yoktur ki, ben böyle bir şeyi is
temiş olayım. 

Mezheplere göre İslâm Dininin hükümleri sap
tanmış, ve bunların her türlü yorumu yapılmıştır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı bile ancak bu hükümleri ve 
yorumları bildirmekle yükümlüdür. 

10 Aralık 1974 Salı günü ise, Sayın Kasım Küf
revî uzun bir konuşma ile bana cevap vermiş, bu 
cevap beni daha da hayret eder bir durumda bırak
mıştır. Sayın Küfrevî sanki ben, «kurban kesilme
den de Hac yapılabileceği» yolunda bir hüküm te
sis etmişim gibi konuşmuş ve dayanak olarak göster
diğim îmam-ı Gazalinin İhyau Ulm-ud Din adh ki
tabını onun bir mutasavvuf olduğunu ileri sürerek 
eleştirmiştir. Tarihte dâhi bir din bilgini ve büyük 
bir imam olarak ün yapmış olan Gazali gerçekten 
yaşamının bir döneminde tasavvufla uğraşmış, muta
savvuf olmuştur. 

Ancak, böyle bir eleştiride haklı olabilmek için, 
benim, kurban kesilmeden de Hac farizasinin ifrat 
biçiminde yerine getirilebileceğine dair olan sözleri
min Gazali'den başka bir yerde mevcut olmadığını, 
bunun ise yanlış olduğunu ispat etmesi gerekirdi sa
yın konuşmacının. Oysa, Haccm böyle bir yöntemi 
olduğu ve bu yöntemin Safî Mezhebinde en erdemli, 
Hanefî Mezhebinde ise üçüncü derecede erdemli bir 
yöntem olduğu, yani Hanefî Mezhebince de makbul 
olduğu her fıkıh kitabında yazılıdır. 

İşte sizlere bir örnek: Diyanet İşleri Başkanlığı
nın yayınlamış olduğu «Hac Rehberi» isimli kitap-
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Sayın konuşmacı sözlerinin sonunda, «Görülü
yor ki, konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sena
tosuna getirilerek buradan ifade edilmek suretiyle 
yaratılan tereddüt, Diyanet İşleri Riyasetinin bu hu
sustaki hükümlerinin kabul edilmesine müncer ola
caktır.» demektedir. 

Hiç endişe etmesinler, mesut bir tesadüf eseri 
Diyanet İşleri Başkanlığı, benim burada konuştu
ğum, 3 Aralık 1974 Salı günü açıkladığım temenni
lerimi bütünüyle kapsayan bir genelgeyi ayni saat
lerde tüm Türkiye illerinde postalamakta imiş. Sayın 
Devlet Bakanı Özgüneş, temennim hususunda ne 
düşündüklerini Diyanet İşleri Başkanlığından sor-
saydı, zaten bu temennime uygun bir genelgenin teş
kilâta yollanmış olduğu haberini bana verecekler ve 
ben de kendilerine teşekkür edecektim. Eğer Sayın 
Küfrevî de hem tutanakları dikkatle okumuş, hem 
de Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesini görmüş 
olsaydı, eminim ki, geçen Salı günü yaptığı konuş
masına hiç gerek duymayacaktı. 

Bakınız şimdi, Diyanet İşleri Başkanlığının 
2 . 12 . 1974 tarih ve (a), (p), (b), 4/8/74/191 sayılı 
genelgesinin üçüncü sayfasında ne yazılı?.. 

BAŞKAN — Saym Üçok, tavzih için çıktınız. 
Mümkünse maksadı ifade eden bir cümlesini okur-
sanîz isabetli olacak. Çünkü sizin tavzihinizle ilgili 
değil o yazı. Onun için kısa olsun. Rica edeceğim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın Başkan, 
zatiâlinizle aynı kanıda değilim. Yalnız son cümle
lerini okuyorum. Müsaade ederseniz bitireyim. 

Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesini okuyorum 
efendim : 

«Mekke ve Mina'da kesilen binlerce kurbanın 
etini değerlendirecek modern soğutma tesisleri henüz 
kurulmamış olduğundan, çok sayıda kurban orada 
heder olmaktadır. Bilhassa kurbanda asıl olan kan 
akıtmaktır diyerek, kesilen kurban olmayacak vasıf
taki çok zayıf ve küçük hayvanların etine Hicaz 
halkı rağbet göstermediğinden mezbahada, bazen 
Mina etrafında bırakılmaktadırlar. 

İnsan sağlığı için zararlı olan bu üzücü duruma 
Hicaz Hükümetinin süratle bir çare bulması, diğer 
Müslüman ülke yetkililerinin de bu konu üzerinde 
titizlikle durmaları temennimizdir. 

Türk hacılarına tavsiyemiz: Ya Haccı ifrata niyet 
ederek» (Dikkat buyurunuz bu noktaya; benim öne-
rilmesinde fayda mülâhaza ettiğim noktaya Sayın 
Diyanet İşleri Başkanlığı aynen temas ediyor). «Orada 
kurban kesmek mecburiyetinden kurtulmaları veya 

kurbanın iyisini satınalarak kestikleri kurbanının 
heder olmasını önlemek için bunları alacak fakirleri 
bulmalarıdır.» 

Daha ilginç bir haberi de 8 . 12 . 1974 günkü 
Hürriyet Gazetesinde okudum. Suudî Arabistan Din 
İşleri Kurulunun geçen yıl yayınladığı fetvada diyor 
ki: «Hacda kurban kesmenin farz olmadığını ve 
hacıların bunu kendi ülkelerinde yaptırabileceklerini 
bildiririz.» 

Yayınlamış olduğu genelge ile Müslüman yurttaş
lara ibadetin bu alandaki inceliklerini duyurmaya 
çaba sarf eden Saym Dr. Lûtfi Doğan'a huzurları
nızda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Yüce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

7. — Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanığı tezkeresi. 
(3/557) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Me

lih Esenbel'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Zeyyat Bay
kara'nın vekillik etmesini Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
S. — Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'a İçiş

leri Bakanı Mukadder Öztekin'in, vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/558) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma Ba

kanı İlhami Sancar'ın dönüşüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in 
vekillik etmesini Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
9. — Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal'a, 20 gün 

izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/559) 
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BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı tezkeresi var, 
takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Bay-

kal'ın mazeretine binaen 3 . 12 . 1974 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle izinli sayılması hususunun 
Genel Kurula arzı Başkanlık Divanının 11 . 12 . 1974 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Sayın Bekir Sıtkı Baykal'm 3 . 12 . 1974 tarihinden 
itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

10. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, 25 . 5 . 1974 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun 9 ncu Maddesinin 9 ncu bendi ile 
13.7. 1974 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 8 nci Maddesinin 2 nci fıkrasının ve 104 ncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun teklifinin, havale edilmiş olduğu komisyon i ar
dan beşer üye alınmak suretiyle kurulacak bir geçi
ci komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi (2/79, 
3/560) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçi

mi Kanununun 9 ncu Maddesinin 9 ncu Bendi ile 
13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 8 nci Maddesinin 2 nci Fıkramam ve 104 ncü 
Maddesinin Yürürlükken Kaldırılması Hakkında Ka
nun teklifinin havale edildiği İçişleri ile Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan katılacak beşer üyeden ku
rulacak bir geçici komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Milletvekili Seçimi Kanununun 9 
ncu Maddesinin 9 ncu Bendinin ve Siyasî Partiler 
Kanununun 8 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının ve 104 
ncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
daki Kanun teklifinin havale edildiği Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan seçi
lecek beşer üyeden kurulacak bir geçici komisyonda 
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görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Bursa Üyesi Şeref Kayalar ve arkadaşla
rının TRT hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/15) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Uzun süredir, Türkiye Radyo Televizyon Kuru

munun her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerinde, 
TRT Kanunu hükümlerine göre takibi ve tatbiki zo
runlu olan yaym ilkelerine tamamen ters düştüğü 
ve bu haün giderek fazlalaştığı teessürle müşahade 
olunmaktadır. 

Radyo ve Televizyon, modern cemiyet hayatında, 
yarattığı tesirli katkı dolayısıyle, her cemiyetin ve 
- sonuç olarak - ferdin hayatına sokulmak suretiyle 
onları belli b :r istikamette oluşturmaktadır. İşte onun 
içindir ki, insanın sosyal davranışını az çek değişti
ren ya da ait üst cdzn yeni teknikler arasında, ses 
ve görüntülerin dalgalarla yayınlanması kadar büyük 
bir sosyolojik anlam taşıyanı pek azdır. 

Parlamenter demokrasilerde, gerçekten, kamu
oyunun serbestçe ve objektif şekilde meydana gel
mesinde hür basın kadar tarafız Radyo ve Televiz
yon hizmetlerinin de özel ve çok önemli bir yeri ol
duğunu kabul etmek zorundayız. 

Ancak sınırsız hürriyetin anarşiden başka bir şey 
olmadığı gözönüne alınınca, bu hürriyet, Anayasa
nın dayandığı temel ilkelere uygun olmalı, geniş halk 
kitlelerinin düşünce ve kanatlan üzerinde büyük et
ki yapan TRT gibi önemli bir yayın organının, top
lumun huzur ve seiâmst=ni ve Devletin güvenliğini 
ihlâl, edecek mahiyetteki yayınlardan mutlaka sakın
malıdır. 

Toplum üzerinde böylesine büyük bir telkin ve 
tesir gücü olan TRT Kurumunun, önemi nispetinde, 
bir sorumluluk şuuru ile hareket etmesi de şarttır. 
Bu duygudan yoksun bir yayın organı, her sorumsuz 
kuvvet gibi, er geç soysuzîaşır ve toplum hayatını 
sarsan, milli güvenliği tehlikeye koyan bir kuvvet ha
lini alır. Böyle bir davranışa göz yumulması, vatan
daşlar arasında kin ve düşmanlık duygulan yaratıl
masına ve millî şuurun devamlı şekilde ihlâline yol 
açar. Bu. ise Anayasanın dayandığı temel ilkeleri tah
rip etmek sonucunu doğurur. 

Anayasanın istinat ettiği millî dayanışma, fert 
ve toplum huzuru gibi ilkeler, aynı toplumun fertle
ri olan vatandaşlar arasında karşılıklı anlayış ve say-
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gı duygularının ve toplum şuurunun kuvvetlenmesi 
ile doğar ve yerleşir. Bu duyguları yok etmeği, va
tandaşlar arasında ikilik yaratmayı hedef tutan her 
hareketin Anayasanın sözüne ve ruhuna ters düştüğü 
şüphesizdir. 

Böyle bir tehlike, bir ihtimal olarak dahi düşü
nüldüğü anda, toplum düzenini ve milli güvenliği 
korumakla görevli olan kanun koyucu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi gerekli tedbirleri almak zorunlıı-
ğundadır. 

Nitekim, tarafsız yayın yapma esasını bir ilke 
olarak kabul eden 1951 Anayasamızın bu tarafsızlı
ğın bir güven vasıtası olarak kabul ettiği (Özerklik)'in, 
Devlet ve rejime zarar verecek mahiyette yayın yap
manın, sorumsuzluğun bir teminatı gibi kabul edil
diğinin tespit edilmesi üzerinedir ki, yasama organı
mız gerekli kanun değişikliğini yapmıştır. 

Ancak şunu hemen kaydetmeliyiz ki, ister özerk
lik bakımından, isterse şimdiki gibi sadece tarafsız
lık ilkesi yönünden alınsın bütün TRT meselesi yü
rütme organında düğümlenir veya çözümlenir. 

Başta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu tarafsız 
m ise her şey tarafsızlık ilkesine uygun olarak yürür. 

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu tarafsız veya da-
. ha gerçekçi bir deyimle Anayasanın kabul ettiği re-

4 jimin taraflısı olmamak bahtsızlığı içinde bulunduğu 
takdirde, TRT Kanununun hiç bir önemi yoktur de
nirse, bundaki mübalâğa payını önemin derecesini 
belirtmekteki zarurete bağışlamalıdır. 

Bu konuda, ayrı bir Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması talebi mevcut olduğundan, hemen kaydına lü
zum gördüğümüz bu hususu bu kadar belirtmekle 
yetinelim. 

TRT'nin, her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerin
de Anayasanın özüne ve sözüne bütünü ile bağlı ol
ması, insan haklarına dayanan millî, demokratik, layik 
ve sosyal Cumhuriyete, Türk Devletinin ülkesi ve mil
leti ile bütünlüğüne bağlılığı güçlendirmesi, Atatürk 
Devrimlerinin, Türk toplumunun çağdaş uygarlık 
düzeyine erişmesmi öngören dünya görüşünü yerleş
tirmesi ve geliştirmesi, millî güvenlik ve genel ahlâ
kın gereklerini ve millî gelenekleri gözetmesi, millî 
kültür ve eğitime yardımcılık görevinde, Türk Millî 
Eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uyması, 
haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında 
tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş 
habercilik teknik ve metodlarına bağlı olması. 

Özerkliğe verilen ters mana sonucu yapılan deği
şiklikle kabul edilmiş olan TRT Kanununun 2 nci 
maddesinin emri gereğidir. 

Hiç kuşku yoktur ki, iktidarın temel unsurların
dan birisi olan yürütme dahil, bütün Anayasa kuru
luş ve kurumları esas itibariyle yasamanın gösterdiği 
yolda hareket eden tabiî organlardır'. 

Basın dışı haberleşme araçlarının en önemlile
rinden biri olan TRT kendini bu Anayasa prensibin
den müstağni kılamaz. 

Esasen TRT Kurumuna bir görev olarak tevdi 
edilen tarafsızlık ilkesi, hukuk Devleti prensibini ger
çekleştirme ödevi ile ayni zamanda mütalaa edilir. 

Hukuk Devleti ilkesini gerçekleştirmek, hatta sos
yal bir müessese olarak, Devletin varlığını, devam ve 
istikrarını sağlamak için idareyi, kurum ve kuruluş
ları, her zaman değişebilen siyasî akımların ve şahıs
ların etkisinden kurtarmak, tarafsızlığı temin etmek 
gerekir. Tarafsız idare hukuk devletinin en esaslı 
şartıdır. 

Şu halde tarafsızlık sosyal bir müessese olarak 
Devletten başlamak suretiyle bütün kamu tüzelki
şilerinde ve bunun neticesi olarak, bir kamu tüzel
kişisi olan TRT de Anayasamızın ve ona taban ted
vin edilmiş olan yasanın en esaslı unsurudur. 

Hal böyle olmakla beraber; 

Anayasa ve kanun hükmü gereğince tarafsız bir 
kamu tüzelkişiliğine sahip TRT Kurumunun, tama
men tarafsızlıktan ayrılarak (Partizan bir kurum) ha
line geldiği, çeşitli davranışları ile görevini kötüye 
kullandığı, cereyan etmekte olan olayları (olduğu gi
bi) ve doğruluktan ayrılmadan kamu oyuna aksettir
mesi amaç tutulmasına rağmen (Gerçeği bozan) bir 
çaba içinde bulunduğu, en önemlisi de millî güven
liği sarsacak mahiyetteki hareketlerin Devlet için 
ciddî bir gaile haline geld'ği en sorumlu kişiler ta
rafından kamu oyuna duyurulduğu görülmüştür. Ka
mu oyunun tespit ettiği husus odur ki, bugün taraf
sız TRT, yerini fikir ve düşünce bakımından kendi
sine uygun, C. H. P.'nin yanında ve onun organı ol
ma durumuna terk etmiştir. 

Genel ahlâkın gereklerini ve millî gelenekleri gö
zetmek ve geliştirmek görevi ile yükümlü olan TRT 
Kurumunun ekranlarına aksettirdiği filmlerin, ti
yatronun, her türlü enformasyonun bu görevi yerine 
getirmek amacıyle değil fakat kendilerinin bilerek ve 
geleneklerimizi tahrip maksadına yönelen bir gayret
le yaptıkları bir seçme ile hazırlandığı yaygın bir id
dia ve görüntü halindedir. 
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Son zamanlarda yayınlanan filmlerin ve tiyatro 
oyunlarının önemli bir kısmı, bilhassa gençlerimizde 
güvensizlik ve huzursuzluğu arttırmaya, ahlâkî durum
larını ters yönden etkilemeye, onlara ailevî, sosyal 
ve insanî durumların karşılıklarını çok erken açıkla
maya tesir ettiği endişe ile takip olunmaktadır. 

Oysa, Televizyon, genel olarak, filmler ve tiyat
rolar hangi toplum için hazırlanıyor ve yayınlanıyor
sa, ahlâkî alanda olduğu gibi kültür ve hatta estetik 
alanda da o toplumca, genellikle kabul edilen de
ğerleri bir takviye yoluna gider mahiyette olması bu 
araçtan faydalanmanın en esaslı kaidesidir. 

Bu itibarla bu gibi kültür yayınları üzerinde bir 
araştırma yapılması, bunların Türk toplumu için ya
rarlı veya zararlı olup olmadığı hususunun bir de
ğerlendirmeğe tabi tutulması ya da TRT mesulleri ta
rafından ne suretle ve ne maksatla yayınlandıklarının 
tespiti, önemle üzerinde durulması gerekli bir konu
dur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Anaya
samızın temel ilkelerine bağlı bir tarafsızlık içinde 
olmak zorunluğundadır. 

Bir Anayasanın başarısı ve devamlılığı, temel pren
siplerinin hakim siyasî kuvvetler ve müesseseler ta
rafından benimsenmesine bağlıdır. 

Haber ve programların seçilmesi, işlenmesi ve su
nulmasında, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin 
yerine getirilmesinde. Anayasada belirlenmiş ilkelerin 
dışına çıkmak mümkün değildir. 

Anayasamızca, ancak, Devletm ülke ve milleti 
ile bütünlüğünü, insan haklarına dayanan millî, de
mokratik, layik ve sosyal Cumhuriyetin korunması, 
millî güvenliğin ve genel ahlâkın gereklerine uyul
ması şartı ile TRT Kurumunun tarafsızlığı kabul 
edilmiştir. Başka bir deyimle. Anayasanın emrettiği 
bu ilkelerde sübjektif tarafsızlık bahis konusu ola
maz. TRT Anayasa ve rejimin yanında, onun koru
yucusu olmak kaydı ile tarafsızdır. Anayasanın baş
langıcında tespit edilen ilkeler dışında ve Anayasa
lım özüne ve sözüne ters düşen istikamette yaym ya
pılması, Devlet Radyo ve Televizyonunun Devleti 
ve rejimi tahrip istikametindeki teikinlere. ideoloji
lere vasıta olması düşünülemez. 

Bu zarurî açıklamadan sonra bir önemli hususu 
gözönüne koymak istiyoruz : 

Anayasamızın herkesin düşünce ve fikirlerini söz
le, yazı ile veya başka yollarla toplu veya münferit 
şekilde açıklayabilmesini öngören hükmü karşısında 
şeriatçılık veya komünizmle ilgili fikirlerin de. eğer 

ceza kanununun özel şekilde yasaklayıcı maddeleri 
olmasa idi, pekâlâ serbestçe açıklanabileceğini ve 
tartışılabileceğini savunan gruplar memleketimizde 
vardır. Bunlar, eğer Ceza Kanunu değiştirilebilse ve
ya Anayasa Mahkemesince adı geçen hükümler iptal 
ediîebilse Türkiye'de de, bazı batılı memleketlerde ol
duğu gibi, Komünist Partilerin kurulabileceği, her 
türlü fikrin serbestçe tartışılabileceği kanısındadırlar. 
Bu zümreler iddialarını, Anayasamızda komünizmi 
yasaklayan açrk bir hüküm mevcut olmadığı varsayı
mına dayıyorlar. Hal böyle olunca, Anayasa komü
nizmi yasaklamış mıdır? mukadder sorusu ile karşı
laşırız. Filhakika böyle bir sorunun yersizliği aşikâr
dır. Zira, aslında Anayasa bir yasaklar kanunu değil
dir. Nitekim adam öldürmeyi yasaklayan bir hükmü 
de ihtiva etmemekte, fakat Türk Ceza Kanununun 
katil suçuna ceza vermesi Anayasaya uygun sayıl
maktadır. 

Eğer komünizm suç ise, bunu yasaklayan kanun, 
Türk Ceza Kanunu veya özel bir kanun olması ge
rekir. 

Anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir 
Devlet olduğu, yukarıda da izah ettiğimiz gibi gerek 
metin maddeleri ile, özellikle, temel ilkeleri ve baş
langıç kısmında bütün açıklığı ile gösterilmiştir. » 

Türkiye Cumhuriyetinin toplumun ve ferdin hak
larını eşit tutan, karma ekonomiyi, mirası, mukadde
satı, milliyeti kutsal tanıyan ve Devletin temelini bu » 
ilkelere dayanan Anayasa hükümleri, bu Devlet ta
rifi ile Türkiye Cumhuriyetini, batı demokrasisini top-
yekûn reddeden Marksizm ve Faşizm gibi rejimlerin 
ilkelerinden ayırmış ve îayiklik prensibini de kabul 
ederek teokratik bir Devlet nizamını reddetmiş ve bu 
suretle kurduğu Devletin sağ ve sol sınırlarını kesin
likle tespit etmiştir. 

Şu hale göre Anayasamızın getirdiği hak ve hür
riyetler. Anayasanın çizdiği nizam içinde serbestçe 
kullanılır fakat o Anayasadan hak ve dayanak alına
rak bu nizam tahrip edilemez. Genel kaide budur. 

TRT bu hükme riayet ettiği ve komünizmle ilgili 
bir faaliyette bulunmadığı, kanunun kendisine verdi
ği görevleri ifa ettiği, sadece memleketin sosyal ya
pısındaki dertleri dile getirdiği iddiasındadır. 

Memlekette aile huzursuzluğu mu var, cehalet 
mi var, adaletsiz bir toprak düzeni mi var. TRT bun
ların üzerine eğilebilir. Bu yararları deşebilir. Derdi 
meydana çıkararak teşhisine ve tedavisine yardım 
edebilir; Hatta bu suretle görevini de yapmış olur. 
Ancak. TRT'nin tamamen Marksist bir düzeyde yü-
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II. — YOKLAMA 

Mülkiyet olmasa, servet olmasa, insanlar eşit ol
sa bu hallerin hiç biri olmaz bu da komünistlikte 
var. Ancak onunla kabildir. 

TRT İdaresinin mevcut düzeni kötü göstermek, 
bunun nedenini, insanların servet dağılımını kontrol 
etmeyen bir rejimde yaşamalarına bağlamak ve bu
nun demokratik yollarla, sosyal adalet kanalı ile de
ğil, devrimci metotlarla, kırarak, cinayetler yapa
rak, ihtilâflar çıkararak gerçekleşebileceği fikrini 
yayan bir amaç ve gayret içinde olduğu açıktır. 

Eğer TRT çalışmalarının, tiyatroları, filmleri ko
münizmin ne şekilde yayılması gerektiği konusunda 
bilgi ve tecrübe sahibi kimseler tarafından incele
nirse TRT'nin bugünkü idaresi suçüstü yakalanmış 
duruma gelir. 

Yukarıda belirtilen sebeplerle, sosyal bünyemiz
de tahripkâr tesirler yaratan TRT hakkında Ana
yasanın 88 nci ve îçtüzüğün 138 nci maddeleri uya
rınca Cumhuriyet Senatosu Araştırması yapmak üze
re 9 kişilik bir Araştırma Komisyonunun kurulma
sına karar ittihazını saygı ile arz ederiz. 
C. Senatosu Bursa Üyesi C. Senatosu Ankara Üyesi 

Şeref Kayalar Yiğit Köker 
C. Senatosu Aydın Üyesi C. Senatosu İzmir Üyesi 

İskender Cenap Ege Beliğ Beler 
C. Senatosu 

Balıkesir Üyesi C. Senatosu Tokat Üyesi 
Raif Eriş Cevdet Aykan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu dinlediğiniz Cum
huriyet Senatosu araştırma önergesi Tüzüğümüzün 
138 nci maddesinden bahsetmektedir. Tüzüğümüzün 
138 nci maddesi, komisyonun raporundan bahset
mektedir. Halbuki bu Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması Tüzüğümüzün 134 ncü ve ondan sonra gelen 
maddelerine göre işlem göreceğinden, bu önerge 
okunmasından iki birleşim sonra gündeme alınacak 
ve komisyonun kurulmasına karar verilip verilme
mesi hususunun müzakeresinden sonra; Yüksek He
yet komisyon kurulmasına karar verirse, ondan son
ra rapor mevzubahis olur. 

Binaenaleyh, Tüzüğümüzde gösterilen formalite 
yerine getirilecektir; arz olunur. 

'KLAMA 

rütülen çalışmalarına kalkan olarak kullanılan ge
rekçe de budur. 

TRT İdaresi, memlekette mevcut sosyal yapımız
dan gelen düzensizliklerin, çaresini, çok sinsi ve usta 
bir şekilde her çeşit yayın ve faaliyetleri ile yaptığı 
propaganda ile içinde yaşadığımız düzenin, Marksist 
rejimde bulunmayan kaide ve usullerinden geldiği iz
lenimini yaymak, komünizmi - adını etmeden - j.îler-
jik olmaktan çıkarmak, adeta sempatik bir hale koy
mak gayreti içindedir. 

Komünist rejimde, hür memleketlerde, özel teşeb
büse, karma ekonomiye cevaz veren memleketlerde. 
bu idarenin Marksist bir düzene çevrilmesi için ne 
tarzda faaliyette bulunmak gerektiği ilmîleştirilmiş 
bir şekilde tespit edilmiştir. 

Bu ilmin veya metodun adı Diyalektik Materya-
yalizmdir. Orada komünist- olmayan rejimlerin, din
dar, müteassıp, milliyetçi, otoriter, meşrutiyetçi olma
ları haline göre ne gibi bir taktikle komünizme yak
laştırılacağı açıkça gösterilmektedir. 

O metottaki ilkebrle, TRT çalışmaları kıyas 
edilirse bunun tıpa tıp aynı olduğu ve özgürlüğe 
aşık, kalkınmasını henüz tamamhyamam<ş, hem de
mokrasiyi, hem kalkınmayı gerçekleştirmek için ça
balayan, bu arada özgürlüklerine de toz kondurmak 
istemeyen Türkiye gibi memleketlerin bu gayretle
rini baltalamak ve Marksizmi ülkeye aşılamak için 
ne gibi tedbir ve taktikler tavsiye edilmiş ise on
lara tamamen benzer metotlarla hareket edildiği 
ayan ve beyan ortadadır. Burada suç unsurunun ter-
piti güç fakat maksat aşikârdır. 

Komünistlerin, bir toplumdaki kutsal sayılan her 
şeyi yerine - başına bir şey koymadan tahrip edi
niz, bu bataklıkta ancak komünizm yetişir, nazari
yesine uyarak topraksız köylüyü cinayetlere teşvik 
eden maceralar, köy aralarındaki su kavgaları, mül
kiyet ihtilâfları, ağa yüzünden sevgilisine kavuşama
mış aşıklar birer roman gibi fakat toplumun zjlmü 
halinde tasvir edilerek bütün fikirler bir noktaya 
itilmektedir. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonuna se
çim var, fakat salonda ekseriyetin bulunup bulun
madığı hususunda tereddüt hasıl olmuştur, yoklama 
yaptırıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama neticesinde ekseriyetin 
olmadığı anlaşıldığından, 17 . 12 . 1974 Salı günü 
saat 15,00'de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16,35 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Zindelere (Talaş - Kayseri) göletinin ya
pımına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Erhan Işıl'in yazılı cevabı (7/277)' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla 
Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
(Bağımsız) 

Kayseri) göletinin 

: kadar ne kadar 

Soru 1. — Zincidere (Talaş -
yapımına ne zaman başlanılmıştır? 

Soru 2. — Bu gölet için bugün 
para harcanmıştır? 

Soru 3. — Göletin yapımına devam edilecek mi
dir? 

Soru 4. — Göletin yapımına devam edilecekse, ne 
zaman tamamlanacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 10.12.1974 

Bakanlığı 
54564 

Sayı : 112/052. î 4/2026 
Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Sayın 
Mehmet Özgüneş'in yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 9 . 9 . 1974 gün ve 4486 - 2345 - 7/277 sa

yılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Devlet Bakanı) 

Sayın Mehmet Özgüneş'in «Zincidere göletinin yapı
mına dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Erhan îşıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Mehmet Öz
güneş'in, «Zincidere göletinin yapımı» na dair yazılı 

soru önergesi cevabıdır 
Soru 1. — Zincidere (Talaş - Kayseri) gülecinin 

yapımına ne zaman başlanılacaktır0 

Cevap 1. — Kayseri - Talaş - Zincidere göleti in
şaatına 4 . 10 . i963 tarihinde başlanılmıştır. 

Soru 2. — Bu gölet için bugüne kadar ne kadar 
para harcanmıştır? 

Cevap 2. — Söz konusu göiete şimdiye kadar 
934 503,07 TL. harcanmıştır. 

S Soru 3. — Bu göletin yapımına devam edilecek mi-
j dir? Edilecek ise ne zaman tamamlanacaktır? 
I Cevap 3. — Adı geçen göletin planlaması safhasın-
j da jeolojik durum bazı tereddütlere yol açmışsa da, 
ı Erciyes civarında aynı formasyona sahip çok sayıda 
; gölet yerinde aynı tereddütlerin izalesi ve böylece su 
I tutma durumu müşahade edilirse diğer göletlerin de 
j inşasına geçilmesi, aksi takdirde topoğrafik yönden 
i müsait görülen bu yerlerde gölet yapımından vazge-
j çelmesi amacıyle bu göletin bir bakıma deneme gö-
I leti olarak inşa edilmesine karar verilmiştir. İnşaat 
I tamamlanıp su tutulduğunda, gövdede bir aksaklık 
i olmamasınn rağmen göl sahasında birtakım mağara

lar teşekkül etmiş ve su buralardan kaçmıştır. Mağa
raların tıkanması konusunda bazı işlemler yapılmışsa 
da bir sonuç alınamamıştır. 

Konu üzerinde halen bazı araştırmalara devam 
edilmekle beraber, göl sahasının suyu kaçırmayacak 
tarzda ıslahının ekonomik biçimde yapılamayacağı 
kanaatine ulaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbant oğlunun. Karayolları Genel Müdürlüğünde 
çalışan teknik görevlilere dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı Vefa Tanırın yazılı cevabı (7/289) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Soru: 
Devlet Karayolları Genel Müdürlüğünde çatışan 

teknik görevlerdeki 3 dereceye kadarki görevlilerin, 
1. — 1974 yılı içinde görevleri gereği yaptıkları 

görev gezisi yer, tarih ve Gürelerinin, 
2. — Yaptıkları görev konularının bildirilmesini. 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12.12.1974 

Özel Kalem 
Sayı: 1006 

Konu : Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 21 . 11 . 1974 gün ve 2437/4917 - 7/289 sa

yılı yazınız. 

Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan teknik 

görevlilere dair Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesinin ceva

bını kapsayan çizelgeler ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Vefa Tanır 

Bayındırlık Bakanı 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 1 NCİ VE 2 NCİ DERECELİ KADROLARDA İSTİH
DAM EDİLEN TEKNİK PERSONELİN 1974 YILI İÇİNDE YAPMIŞ OLDUKLARI GÖREV GEZİLERİ 

Adı ve Soyadı 

1 NCİ DERECE 

Celâleddin Dursun 

Cemil Cahit Yalgın 

Görev unvanı 

Genel Müdür 

Genel Müdür 

7. 

Gezi yeri 

14. Bl. 
15. Bl. 
12. Bl. 
13. Bl. 
15. Bl. 
14. Bl. 
15. Bl. 
7. Bl. 
1. Bl. 
1. Bl. 

11. Bl. 
1. Bl. 

., 10., 12. Bl. 
1. Bl. 
2. Bl" 
6. Bl. 
8. Bl. 

(*) İtalya - Trino 
Baş Yrd. 17. Bl. 

» 
» 
» 

5. Bl. 
14. Bl. 

1. Bl. 
17. Bl. 

» 
5. Bl. 
1. Bl. 

Gezi tarihi 

26.2.1974 
9.3.1974 
16.4.1974 
18.4.1974 
22.4.1974 
29.4.1974 
7.5.1974 
11.6.1974 
1.7.1974 
9.7.1974 
11.7.1974 
25.7.1974 
20.8.1974 
9.9.1974 
13.9.1974 
14.10.1974 
27.10.1974 
3.11.1974 

27.2.1974 
15.3.1974 
21.5.1974 
1.7.1974 
10.7.1974 
17.7.1974 
25.7.1974 
20.8.1974 
6.9.1974 
2.10.1974 
8.10.1974 

3 ; 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
5 
2 

11 
3 
3 
2 
5 
7 

2 
3 
4 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 

Süresi 

gün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

hafta 
gün 

» 

(*) Trino'da düzenlenen 5 nci Sempozyuma katılmak üzere. 
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C. Senatosu B : 13 12 . 12 . 1974 O : 1 

Adı ve Soyadı 

2 NCÎ DERECE 

Kamuran Gürakan 

M. Ahsen Altınaımaz 

Ahmet IZssr 

Dilaver Kavasoğlu 

Mustafa Babur 

Ömer Tuncay 

Erol Berker 

Görev unvanı 

Genel Md. Mv. 

Genel Md. Mv 

Gezi yeri 

5., 8., 9. BI. 
11. BI. 
13. BI. 
2. BI. 

1., 17. BI. 
17. BI. 

» 
1., 17. BI. 

10., 12. BI. 
1., 17. BI. 

9. BI. 
8., 9., 11., 

12. BI. 
1., 17. BI. 

15. BI. 
14. BI. 

1., 17. BI. 
14. BI. 

8., 9., 12. BI. 
14. BI. 

Genel Müdürlük Müşaviri 1., 

Genel Md. lük 

Genel Md. lük 

17. BI. 
15. BI. 
5. BI. 

1., 17. BI. 
5. BI. 

» 
5., 13. BI. 
1., 17. BI. 

Müşaviri 17. BI. 
6. BI. 

15. BI. 
Müşaviri 2. BI. 

17. BI. 
1. BI. 

Murakabe Kurulu Bşk. 7., 

Bakım Dairesi 

8 

10. BI. 
16. BI. 
15. BI. 
12. BI. 

Bşk. 5., 6., 9., 
9., 16. BI. 

., 9., 12., 16. BI. 
6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 16. BI. 
7, BI. 

314 — 

Gezi tarihi 

16.3.1974 
13.5.1974 
30.5.1974 
5.6.1974 
17.6.1974 
2.7.1974 
8.7.1974 
6.9.1974 
12.9.1974 
24.9.1974 
22.10.1974 

7.6.1974 
9.9.1974 
4.10.1974 
1.11.1974 
14.2.1974 
26.2.1974 
16.4.1974 
29.4.1974 

14.1.1974 
16.1.1974 
16.2.1974 
2.3.1974 
2.4.1974 
6.4.1974 
7.10.1974 
14.11.1974 
13.2.1974 
23.5.1974 
28.8.1974 
4.2.1974 
18.2.1974 
6.5.1974 

3.4.1974 
1.7.1974 
23.9.1974 
14.11.1974 

29.1.1974 
15.4.1974 

13.5.1974 
11.6.1974 

Süresi 

5 gün 
7 » 
5 » 
5 » 
5 » 
2 » 
2 » 
4 » 

10 » 
6 » 
7 » 

1 hafta 
3 gün 
3 » 
3 » 
2 » 
2 » 
4 » 
2 » 

2 gün 
10 » 
7 » 
7 » 
4 » 
5 » 
8 » 
7 » 
1 hafta 
1 » 
1 » 
1 hafta 
1 » 
1 » 

5 gün 
18 » 
5 » 
6 » 

7 gün 
10 » 

15 » 
5 » 



Adı ve Soyadı 

Ziya Çakmak 

İlhan Başaran 

Turhan Göktan 

Gültekin Anman 

Asım Çavuşoğlu 

Hikmet Duruer 

atosu B : 13 12 . 12 . 1974 

Görev unvanı Gezi yeri 

Köprüler Dairesi Bşk. 1., 17. Bl. 
» 
» 

7. Bl. 
1., 17. Bl. 

17. Bl. 
14. Bl. 

Makine İkmal Dairesi 
Başkanı 14. Bl. 

» 
15. Bl. 

» 
Müşterek Teknik Hizmetler 
Dairesi Başkanı 12. Bl. 

2. Bl. 
14. Bl. 

İdarî İşler Dairesi Bşk. 10. Bl. 
1. Bl. 
2. Bl. 

1., 7., 10. Bl. 
2.. 14., 17. Bl. 

14. Bl. 
8., 9., 11., 12. Bl. 

6., 16. Bl. 
Planlama Fen Heyeti Md. 1. Bl. 

» 
(*) Kopenhag 

özel Yollar Etüt Proje 
Fen Heyeti Md. 5. Bl. 

15. Bl. 
14. Bl. 

5., 6. Bl. 
14. Bl. 

3., 5., 9. Bl. 
2. Bl. 

5., 13. Bl. 
5. Bl. 

14. Bl. 
5. Bl. 

6. Bl. ve îsk. 
Mak. îkmal Grp. 

Şefliği 

O : 1 

Gezi tarihi 

14.2.1974 
15.4.1974 
20.5.1974 
30.6.1974 
8.9.1974 
19.8.1974 
4.11.1974 

26.2.1974 
3.10.1974 
21.10.1974 
31.10.1974 

2.2.1974 
26.7.1974 
1.11.1974 
10.3.1974 
21.4.1974 
4.6.1974 
3.8.1974 
3.9.1974 
3.11.1974 
5.11.1974 
25.11.1974 
6.2.1974 
11.7.1974 
10.8.1974 

20.2.1974 
11.3.1974 
28.3.1974 
5.4.1974 
3.5.1974 
15.5.1974 
30.5.1974 
21.6.1974 
7.8.1974 
4.9.1974 
16.9.1974 
5.11.1974 

13.11.1974 

Süresi 

4 gün 
3 » 
3 » 
5 » 
5 » 
6 » 
2 » 

2 gün 
3 » 
5 » 
4 » 

1 hafta 
5 gün 
3 » 
1 hafta 
1 » 
1 » 

10 gün 
10 » 
2 » 

15 » 
1 hafta 
2 gün 
8 » 

44 » 

4 gün 
3 » 
3 » 
8 » 
3 » 

10 » 
2,5 gün 
5,5 gün 
5 gün 
5 » 
6 » 
8 » 

3 » 

(*) Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşki atınca düzenlenen seminere iştirak. 
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Adı ve Soyadı 

Yüksel IkincioğuUan 

Avni Baydar 

Kemal Tataroğlu 

M, Ömer Beyazıt 

Alaettin Taşkın 

Şükrü Nail Merdan 

Ragıp Kırcalıoğlu 

şatosu B : 13 12 . 12 . 1974 

Görev unvanı Gezi yeri 

Bakım Fen Heyeti Md. 5., 6., 
8.,9., 16. Bl. 
5., 8., 9. Bl. 
6., 7., 8., 9., 

10., 11., 12., 16. Bl. 
7. Bl. 

17. Bl. 
14. Bl. 

Köprü Bakım Fen 
Heyeti Md. 5., 8., 9. Bl. 
İkmal Fen Heyeti 
Md. 8. Bl. 

Keşif Şartname Fen 
Heyeti Md. 5. Bl. 

1., 10. Bl. 
13. Bl. 

7., 10. Bl. 
Makine Fen 
Heyeti Md. 1., 14. Bl. 

3, Bl. 
6., 8. Bl. 

6. Bl. 
15. Bl. 

Yol Yapım Fen 
Heyeti Md. 14. Bl. 

Yol Etüt Proje 
Fen Heyeti Md. 2. Bl. 

5. Bl. 
14. Bl. 

8., 9. Bl. 
3. Bl. 

10., 11., 12. Bl. 
6. Bl. 

15. Bl. 
3. Bl. 

1., 2. Bl. 
7., 15. Bl. 

14. Bl. 

O : 1 

Gezi tarihi 

29.1.1974 
16.3.1974 

-
16.5.1974 
18.6.1974 
2.7.1974 
14.11.1974 

16.3.1974 

31.7.1974 

4.2.1974 
20.2.1974 
20.4.1974 
17.7.1974 

22.1.1974 
13.2.1974 
16.4.1974 
8.10.1974 
1.11.1974 

1.11.1974 

12.2.1974 
3.3.1974 
23.4.1974 
29.4.1974 
7.5.1974 
10.7.1974 
25.7.1974 
30.7.1974 
22.8.1974 
2.9.1974 
23.10.1974 
11.11.1974 

Süresi 

7 gün 
5 » 

15 » 
5 » 
5 » 
2 » 

5 gün 

1 hafta 

1 hafta 
10 gün 

1 hafta 
2 » 

7 gün 
3 » 

,5 » 
4 » 
2 » 

5 gün 

1 hafta 
5 gün 
1 hafta 

10 gün 
10 » 
10 » 
3 » 
2 » 
3 » 
6 » 
2 » 
5 » 
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Adı ve Soyadı 

Şerafettin Uzuner 

tosu B : 13 

Görev unvanı 

Asfalt Fen 
Heyeti Md. 

12 . 12 . 1974 

Gezi yeri 

1., 2., 14. Bl. 
1., 14. Bl. 

15. Bl. 
3., 6. Bl. 

6. Bl. 
(*) îran 

11., 12. Bl. 

O : 1 

Gezi tarihi 

14.1.1974 
10.6.1974 
28.8.1974 
11.9.1974 
9.10.1974 
2.11.1974 
20.11.1974 

Süresi 

10 gün 
7 » 
2 » 
3 » 
2 » 

10 » 
2 » 

NOT : 
1. — İlgililer yukarıda belirtilen görev gezilerini, bulundukları görevlerin gerektirdiği konularda tetkiklerde 

bulunmak ve izahat almak üzere yapmışlardır. 
2. —• 1 nci ve 2 nci dereceli kadrolarda istihdam edilen bölge müdürleri ve bölge müdür muavinleri. Ge

nel Müdürlüğün uygun gördüğü tarihlerde izahat vermek ve direktif almak üzere zaman zaman Merkeze 
çağrılmakta, ayrıca bölgeler arasında tetkik gezileri yapmaktadırlar. 

3. — Taşra kuruluşumuzun bölge merkezleri aşağıda gösterilmiştir. 
Karayolları 1 nci Bölge Müdürlüğü Küçükyaî; / İSTANBUL 

.» 
» 
s> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 nci 
3 ncü 
4ncü 
5 nci 
6 ncı 
7 ncı 
8 nci 
9ncu 

lOncu 
11 nci 
12 nci 
13 ncü 
14 ncü 
15 nci 
16 ncı 
17 nci 

Mak. 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

tkm. 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Grp. Şefliği 
» » 

İZMlR 
KONYA 
ANKARA 
MERSİN 
KAYSERİ 
SAMSUN 
ELÂZIĞ 
DİYARBAKIR 
TRABZON 
VAN 
ERZURUM 
ANTALYA 
BURSA 
KASTAMONU 
SİVAS 
Ortaköy / İSTANBUL 
İSKENDERUN 
Maltepe / İSTANBUL 

(*) Trabzon - Gümüşhane 
konularında inceleme. 

Aşkale transit yol trafiği standartları uygulaması ve tünel sanat yapılan 

»>*»>*,' «**aw<»— 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLıK DÎVANıNıN GENEL 

KURULA SUNUŞLARı 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

ıı 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

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 Yollan 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
dı 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) 



2 — 
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 
12 . 11 . 1969 tarih ve 7i sayılı haftalık karar cet
velindeki 5895 sayılı Bekir Sıtkı İzmirli'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 iîe 
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 Şef ika 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 Soimaz'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 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka-< 
rar cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı v« 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis-s 
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 sayılı Haftalık Karar Cetve-? 
ündeki 25 lü 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-j 
poru (C. Senatosu 4/168) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 6 . 1974). 

22. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savun
ma Bakanı) llhami 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 (Hski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı 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 Hafi 
talik Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar* 
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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
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Ku
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 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 , 1969 tarih ve 64 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize 
îzbul'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 . 1 1 . 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 . 1 1 . 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 
Bakanı) 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-
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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 
Bakam) 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) 

38. — 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 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık karar 

Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdara 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) 

41. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakam -
dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-; 
rulunun 27 s 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul 
vekili Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın 
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 . 11 . 1974) 

42. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kam - 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 : 1.11. 1974) 

43. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye 
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) 
(Si Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 1 . 1 1 - 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


