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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Urfa Üyesi ibrahim Halil Balkıs, 1975 hasat yılı 

hububat alım taban fiyatının acilen tespitinin zaru
reti konusunda günden dışı bir demeçte bulundu. 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, Başbakan 
Süleyman Demirel'e vaki çirkin saldırı hakkındaki 
gündem dışı demecini Devlet Bakanı Gıyasettin Ka
raca cevaplandırdı. 

Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu, İstanbul 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı Nişan
taşı Dişçilik ve Eczacılık Okulunun kapatılmak is
tenmesi; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, belediye imar hu
dutları dışında ve köy hudutları içinde kalan ara
zilerin mücavir saha kabulü ile Emlâk Vergisi Kanu
nuna aykırı olarak arsa vergisi alınması konuların
da gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim, 
aday gösterilmediğinden yapılamadı. 

Adana Üyesi Mukadder Öztekin'in, Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisine bağımsız üye seçiminin ge
lecek birleşime ertelenmesine dair önergesi kabul 
olundu. 

Televizyon Yayınlarının Korunmasına dair Av
rupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna; 

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna; 

Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna; 

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan 
Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa

rısının diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmeleri onaylanarak, maddeleri kabul olundu ve 
tümleri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
tasarıların kabul olunduğu bildirildi. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
46 - 52/3 maddesi dolayısiyle 100 ncü maddesi ge
reğince mahkûm olan tütün ekicilerinin affına; 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tekliflerinin diğer işlere takdimen öncelikle görüşül
meleri onaylanarak, tekliflerin reddine dair Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporları kabul olundu. 

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının diğer işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi onaylanarak, maddeleri ve tü
mü kabul olundu. 

22 . 5 . 1975 Perşembe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,10'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zihni Betil Hüsamettin Çelebi 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 
Yazdı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Kemal 
Kılıçoğlu'nun, Hatay ili Amik Gölü bataklığına dair 
yazılı soru önergesi, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına gönderilmiştir, (7/357) 

II. GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
. 1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki

lâtlanması, silâh, araç ve gereçlerinin yenileştirilme
si amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hak
kındaki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının, Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi : 1/257; C. 
Senatosu : 1/344) (Millî Savunma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

Tezkereler 
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya

zi Ünsal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/619) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

(3/620) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 
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BİRÎNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. 59 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. BAŞKAN — Sayın üyelej; 
(Yoklama yapıldı.) Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
20 . 5 . 1975 tarihli 58 nci Birleşiminde Trabzon Üye
si Ali Şakir Ağanoğlu'nun. «İstanbul İktisadî ve Ti
carî İlimler Akademisine bağlı Nişantaşı Dişçilik ve 
Eczacılık Okulunun kapatılmak istenmesi» konusun
da yapmış olduğu gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmezden gündem dışı 
konuşma istekleri vardır, gerekli işlemi yapıyoruz. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından verilen 
önergeyi sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen celsede yapılan bir görüşmeye cevap ver

mek ve aydınlatmak üzere söz rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Geçen celsede Trabzon Üyesi Sayın Ali Şakir 
Ağanoğlu, yapmış olduğu gündem dışı bir konuşma
da İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine 
bağlı Dişçilik ve Eczacılık Yüksekokulunun kapatıla
cağına dair Basında yer alan bir haberi gündem dışı 
konuşmasında dile getirmiş ve muhterem Heyetinize 
arz etmişlerdi. Bu konuda muhterem heyetinizi aydın
latmak istiyorum. 

Muhterem senatör arkadaşlarımın da bildiği gi
bi, 1472 sayılı Kanun hükümlerine göre, akademile
re bağlı olarak açılan yüksekokulların kapatılması 
işlemleriyle ilgili kararlar, aynı Kanuna göre kuru

lan koordinasyon kurullarınca karara bağlanır. Hali
hazırda koordinasyon kurulunun böyle bir kararı 
yoktur. 

Aksine meseleyi Bakanlığımız ilk günden bu ya
na takip etmektedir. Bu konu gerek öğrenciler, ge
rekse veliler tarafından şahsjen bize intikal ettirildiği 
zaman konu ile ilgilenmiş ve bu konuda akademiler-
arası kurulan nasıl bir karar alması lâzımgeleceği hu
susunda bilgilerini istemiştik. Bu arada yapmış oldu
ğumuz çalışmaların neticesinde derhal ifade edeyim 
ki, tesisler, eczacılık ve diş hekimi eğitimi amacıyle 
yapılmıştır, yeterli laboratuvarı vardır, teçhizat araç 
ve gereçleri mükemmeldir. Böyle bir okulun kapatıl
masını düşünmek bile zararlıdır, değil ki böyle bir iş
lemi ifa etmek... 

O itibarla 1975 - 1976 öğrenim yılı içinde bu oku
la yeniden 100 öğrenci daha alınacaktır. Bu husus 
Akademi Senatosunda kararlaştırılmıştır. Bu itibarla 
gerek sayın değerli arkadaşım Ali Şakir Ağanoğlu' 
nun ifade etmiş olduğu husus, gerekse basında yer 
almış olan bu konuyu muhterem Heyetinize açıklıyo
rum. Biz herhangi bir okulun değil kapatılmasını, ak
sine yeni okulların açılması suretiyle millî eğitimimi
zin Türkiye sathında başarılı hizmetler getirmesini 
isteyen bir anlayışın içerisindeyiz. 

Bu itibarla bu okullar belli, doğru bir amaca, 
Türkiye'nin kalkınmasına dönük bir amaca hizmet 
eden okullardır. Bu okulların kapatılması gibi bir 
husus bahse konu değildir. Bu okullar öğrenimleri
ne devam edeceklerdir. Konuşmamın başında belirt
miş olduğum gibi, bu yıl da 100 yeni öğrenci alına
caktır; arz ederim, 
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Saygılarımla. (Alkışlar.) 
2. — Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 20.5.1975 

tarihli 58 nci Birleşimde İstanbul Üyesi Mehmet Fey-
yat'ın, «Başbakan Süleyman Demirel'e vâki çirkin 
saldırı» konusunda yapmış olduğu gündem dışı de
mecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Devlet Bakanı Sayın 
Seyfi Öztürk tarafından verilen bir önerge vardır, 
sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen celsede yapılan bir görüşmeye cevap ver

mek ve aydınlatmak üzere söz rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Öztürk; geçen Birleşimde Sa
yın Mehmet Feyyat bir önerge vermiş ve bu öner
gesinde, «Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e vâki 
çirkin saldırı nedeniyle gündem dışı konuşmama mü
saadelerinizi arz ederim.» demişti. 

Konuşmanız, Sayın Mehmet Feyyat'ın konuşma-
sıyle ilgili mi efendim? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — O da var, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat'a ben söz ver
dim; söz verirken, Genel Kurula aynen tutanaktan 
arz ediyorum. 

«Sayın Feyyat, bir saniye beni dinlemenizi rica 
ediyorum. Biliyorsunuz, en az benim kadar bili
yorsunuz, benden iyi biliyorsunuz; Anayasamıza 
göre görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılmasıyle ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhan
gi bir beyanda bulunulamaz. Hâdise mahkemeye 
intikal etmiştir; görülmekte olan bir dâva niteliğin
dedir, yargı yetkisinin kullanılmasıyle ilgili olmak
sızın bu sınırla sınırlı olmak üzere size söz veriyo
rum, buyurunuz.» demiştim. 

Size de, çok iyi bildiğiniz bu hükme bu vesiley
le bir kere daha işaret ederek söz veriyorum, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Yüce Senatomuzun geçen Birleşiminde gündem 
dışı yapılan bir talihsiz konuşma sebebiyle huzurları
nıza gelmek ihtiyaç ve zaruretini duydum. 
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Sayın Başbakana yapılan menfur saldırı dolayı-
sıyle yüksek huzurlarınızda konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup bir sayın üyenin konuşması 
sırasında beni hedef alarak, galiz bir üslup içinde 
lisanen saldırıda bulunmasına ben gıyaben, sizler de 
vicahen şahit oldunuz. 

Derhal belirteyim ki, ben bu sayın senatörün 
kullandığı üslup içinde cevap arz etmeyeceğim. Ce
vap arz etmeyeceğim, çünkü böyle bir üslubu kullan
mama evvelâ Yüce Senatonun mehabetine olan say
gım manidir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Saniyen, böyle bir üslubu kullanmama o sayın se
natörü seçen vatandaşlara olan saygım manidir ve 
nihayet, nefsime olan saygım mânidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kişileri eleştirerek bir yere varılmaz. Kişilerin 

icraatı eleştirilir. Kaldı ki, hükümetler icraatlarıyle 
tahlile, münakaşaya, tenkide muhatap olur. 

Ana Muhalefet Partisine mensup bir sayın üyenin, 
eğer, yeni biçimde, yeni şekilde bir muhalefet ör
neği verme arzusu ile bu sergilemeyi yapmışsa, sal
dırganlığın bir sanat haline geldiğine hep beraber 
hüküm tesis etmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bana çatmak için evvelâ arkadaşımız 1973 sene

si, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sıkıyönetim 
dolayısıyle Eskişehir Millevekili olarak yapmış ol
duğum bir konuşmayı esas almış ve zabıtta da ol
duğu üzere diyorlar ki; «Sayın Öztürk benim 7,5 
seneye mahkûm olduğumu ifade etti. Nasıl söyler 
bunu. Bu bir meczub mudur? Ben bir gün hapiste 
yatmadım» diyor. 

Kendisinin marifetleri hakkında ben bir müna
kaşa yapacak değilim. Yalnız bu tamamıyle gerçek
lere aykırı. O kadar aykırı ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Tutanak Dergisi elimde. Bu dergiyi 
okuduktan sonra Sayın Başkandan rica edeceğim 
belli pasajını lütfen kendisine, Sayın Senatöre ilet
sinler ve hiç olmazsa şu zabıtları okuyarak şu kür
süye gelsinler. Zaptı okumadan bu kürsüde nasıl 
konuşur? 

Bakınız zabıt ne diyor; 24 . 7 . 1973 tarihli 18 
nci Birleşim: 

Aynı tarih ve sayılı Birleşimde sayfa ve satırları 
söyledikten sonra; «Burada adı geçen şahıs Ali Faik 
Cihan'dır.» 

Bidayet Mahkemesi tarafından bir eserinden do
layı yedi küsur seneye mahkûm edilmiş olan bir zat. 
O münakaşada o şahıstan bahsediyoruz; ama arka-
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daşımız bir yanlış değerlendirme içerisinde Meclisin 
bu resmî zaptına dikkat etmeksizin öfkesini, husu
metini, kinini almak için bu kürsüde söylenmeyecek 
şeyleri söylüyor. , 

Bu gerçeği tespit ettikten sonra şimdi meselenin 
ikinci önemli noktasına geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Başbakanımıza yöneltilen menfur hadise 

hepimizin kalbinde, yüreğinde büyük acı ve teessür 
uyandırdı. Çünkü bu hâdise bir şahsa karşı yapıl
mış bir hareket değildi. Bu hâdise zahirde öyle olsa 
da hakikatte hür Parlamentonun iradesine dayanan 
Cumhuriyet Hükümetine, demokratik sisteme, hür 
Parlamentosu ile, hür basını ile, hür sendikası 
ile, bütünüyle parlamenter demokratik rejime yö
nelmiş bir saldırıydı. Bazılarının söylediği gibi bir 
şahsın münferit bir hadisesi değildir. 

Hiçbir zaman şahsın münferit, münhasır hele 
adi mahiyette bir hadisesi değildir. Ben üzerinde tah
lil yapmıyorum. Hâdisenin ideolojik mahiyette ol
duğu geçen safahatı ile, resmî belgelerle gayet açık 
şekilde meydana çıkmıştır. 

Şimdi sayın sözcü benîm durumumu eleştiriyor. 
Benim durumumu eleştirmek için benim o anda ya
şadığım hâdiseyi bilmek lâzım: 

Bakanlar Kurulu toplantısı yapılmış, her gün ka
muya hayırlı hizmetler intikal ediyor. İlk toplantı 
yapılmış, Devlet ve rejim düşmanlarının affı değil, 
köylünün gübre fiyatını indirme kararı alınmış; ikin
ci toplantı yapılmış, bir başka ucuzluk tedbirleri 
getirilmiş. Dar gelirlileri, esnafı, işsiz güçsüz va
tandaşı memnun edecek, ekonomiye muvman ka
zandıracak, sanayileşme hamlelerinde dar boğazlan 
açacak, Türki'yede vatandaşın yüzünü güldürecek 
tedbirler Bakanlar Kurulunun çalışmalarından son
ra kamuya basın aracılığı ile yansıtılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O gün aynı çalışmadan sonra basın mensuplarına 

Sayın Başbakanımız o günkü çalışmalarını intikal 
ettirdi. 

Kapının önünde cereyan eden hâdisenin bizzat 
içerisinde bulundum ve yaralı Başbakanı kaldırırken 
de üzerimde gömleğinden akan kanlar var... 

Bunlar üzerinde trajedik bir şey yaratmayaca
ğım. Bütün basın mensupları orada bir şey soruyor
lardı. Kim bu adam? Kim bu adam? 

Değerli arkadaşlarım; 
Tedbir aldık. Sayın parlamenterlerimiz bilirler; 

rica ettik, her hangi bir şey olmasın diye, Biz 
vatandaşın, hangi durum içinde olursa olsun, can 

ve mal güvenliğini korumakta Cumhuriyet Hükü
meti olarak titizlik gösterdik ve meş'um hâdisenin 
içerisinde bulunanlar dahi canlarım emniyet içinde 
bulmuşlardır ve bu da birkaç gün sonra Türk Mille
tinin gözleri önünde müşahede edilmiştir. Yoksa, 
eğer tedbir alınmasaydı oradan, o fiilî işleyenin sa
lim çıkması mümkün değil; bunu almıştır Hükümet. 
Orada, o görevi yapanlardan birisi de naçiz arkada
şınız. 

Basın, «Kimdir bu?» diye soruyor. Vazifeliler 
üstünü arıyorlar; çanta, çanta içinde vesikalar. Deta
yına inmeyeceğim. Bir gün bir araştırma lüzumu 
duyarsınız, karar verirsiniz, İnşallah o günlere de 
geleceğiz; lütfedin bir gizli celsede bunları okuya
lım, bakın sirayet sahası nerelere gidiyor. Mah
kemeleri etki altında bırakmamak, Anayasanın 132 
nci maddesine sadık kalmak ve Yüce Başkanın biraz 
evvel ifade buyurduğu hususları dikkatle nazara 
alarak bu sahalara girmiyorum. 

12 Mart öncesi, 12 Mart sonrası bu örgütlerin, 
bu teşkilâtların neler yaptığı, hangi merkezlerden 
beslendiği ve nasıl piyonları tezgâhlayıp şahneye sür
dükleri belli. 

Üzerinden çıkan bu. (Devlet Bakam Seyfi Öz-
türk, Vedat Önsel'e ait belgeyi gösterdi) Getiriyor 
bana arkadaşlar, basın mensupları, «Üzerinden bu 
çıktı, nedir o Sayın Bakan?» diye soruyorlar. 

Açıklıyorum : Falan arkadaş, filân parti bun
dan müteessir olur veya olmaz, bu vesikada ne ya
zılıysa onu söylüyoruz; ne bir fazla ne bir eksik. 

Değerli Devlet Bakanı arkadaşım izah etmişler. 
Ben sadece vesikayı okumakla yetiniyorum, orada 
yaptığım gibi. 

Evvelâ, amblem Cumhuriyet Halk Partisinin altı 
oklu amblemi. Eğer emir buyurur, müsaade eder
se Yüce Senato, bunun fotokopilerini bütün arka
daşlar iki gün içinde göndereyim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Herkes gelir 
girer yahu!.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Memnun olu
ruz, lütfedin gönderin. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Hadise olmuş, maznunu yakalanmış, üstün
de çıkan evvelâ ismini bize veriyor, kim bu insan. Şu 
vesikada ismi yazılı : (Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, 
Vedat Önsel'e ait belgeyi göstererek) Vedat Önsel, 
Çankaya, altında adresi var, seminer yeri yazılı, 
seminer yerinin karşısında Türk Hukuk Kurumu. 
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Feveran ediyorlar, bağırıyorlar. E., buraya bunu 
yazmışlar. Basılı hem de matbu. Cumhuriyet Halk 
Partili yöneticiler de «Bu vesika bize ait değildir.» 
demiyorlar, «Bunu biz vermedik.» demiyorlar. 
Alenen yapılan bir seminerde dağıtılmış bir daveti
yedir şeklinde meseleyi kamuflâje götürmek için bir
takım beyanlarda bulunuyorlar. Yoksa, «Verme
dik» diyen var mı?... «Şu vesika bize ait değildir.» 
diyen yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neyi ka 
mııfle ediyoruz beyefendi?.. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam 
la) — Şimdi değerli arkadaşlarım... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Elinde tu* 
tuyorsun işte, fotokopi. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Temas edildi efendim, temas edildi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sinema bileti!.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Elinde tu

tuyorsun, elinde bulunuyor işte senin. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Fotokopi bu. 
Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, sayın arkadaşlarımız mademki üzülüyor

lar, onları üzmeyeyim, okumayalım. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Üzülmü

yoruz, oku... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Ama basın mensubu diyor ki: «Lütfen açık
layın.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mahvetme 
kendini, yorma. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Ha., okuyayım, bakınız..; 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oku oku!.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — «Kot numarası : 310.» Yani sinema bileti gi
bi dağıtılmamış, kot numarası var : 310 Altında da 
şu yazılı.. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
«Herkes girebilir» yazılı!.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir za
manlar senin de bir vesikan vardı. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — «Kart sahibi, arkada yazılı günlerde seminer
lere kesintisiz katılmak zorundadır. Üçüncü Dö
nem kartları ayrıca üyelere verilir.» 

Bilmiyorum muamelelerini, kartta gördüğüm 
bu. Arkasını çeviriyorum... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kim diyor 
onu?.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kim diyor onu, 

öğrenmek istiyorum. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Seminer konuları..., konuşmacılar ve tarihleri. 
Değerli arkadaşlarım; 
Konulan ben burada olduğu gibi söylüyorum: 
Gençlik olayları, Cumhuriyet Halk Partisi genç

lik siyaseti, siyasal partiler ve C. H. P., (Basma ay
nen okudum.) faşizm... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ders ve
renler kim?... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) Faşizm karşısında strateji, geri kalmışlık, bağım
sızlık, Türkiye'nin yapısal analizi, Türkiye'nin 
jeopolitiği ve dış siyaseti. «CİA» demiş kalmış orada. 

9. Kapitalizmin günümüzdeki konumu, 
10. Sosyalizmin günümüzdeki konumu, 
11. Sol ve C. H. P. 
12. Demokratik solun içeriliği, 
13. Halk sektörü» 
Seminer mevzuuları bu. Konuşmacılar karşısın

da basına okuduğum aynen, «Ahmet Taner Kışlalı 
26 falan, Ali Topuz, üçüncü sırada Uğur Alaca-
kaptan, dördüncü sırada Dr. Emre Kongar.» Kim
dir Hukuk Kurumunun Başkanı?.. Adım söylüyoruz. 
«Kimdir yöneticileri?» Basın mensupları sordu, ba
sın mensuplarının sorularına cevap verdim, 1973'te
ki elimdeki belgeye göre Hukuk Kurumunun yöne
ticileri (1973'teki listeye göre, yeni kongre yaptılar-
sa değişmiş olabilir) Mümtaz Soysal, Uğur Alaca-
kaptan, Uğur Mumcu, Halit Çelenk, Rauf Çapan. 
Ben bunu okudum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Bu nedir, ne değildir, - bunun değerlendirmesini 

yapmıyorum. Yalnız bir hususu tespit edelim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir nokta daha 

var. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Hükümet kurulduğu günden itibaren Hüküme
te karşı... (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bir nokta daha 
var, onu da açıkla. Vesika imzalı veya değil diye 
açıkla. -

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, mü
dahale etmeyiniz. 

— 216 ~ 



C. Senatosu B : 59 22 . 5 . 1975 O : İ 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Vesikayı hepinize göndereceğim; neyse o. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İmzalı olup ol
madığını açıkla, zapta geçsin. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Harcırah beyan
namesi değil bu. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; Hükümet... (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Harcırah beyan
namesi üzerinde bildiğiniz bir şey var da söylemezse
niz namussuzsunuz. 

BAŞKAN •— Lütfen müdahale etmeyiniz sayın 
arkadaşla, lütfen müdahale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Sayın akadaşlarım; 

Hükümet kurulduktan sonra anamuhalefet parti
sinin çok sert... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İmza var mı 
yok mu açıklayın. O konuda bir bildiğiniz var da 
söylemezseniz namussuzsunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Çok sert, çok kırıcı bir üslup ile devamlı bir 
propaganda içinde olduğunu görüyoruz. Bunlardan 
misaller vermeyeceğim; ama şunu belirteyim, hâdi
seden üç gün evvel 10 Mayıs 1975 günü radyo ba
şındaki vatandaşlarımız, televizyonu seyreden va
tandaşlarımız ve lütfen Senatonun o manzarayı gö
ren üyeleri tahattur buyursunlar; Cumhuriyet Halk 
Partisi Sayın Genel Başkanı, TRT Genel Müdürü
nün meselesini ele alarak, Cumhuriyet Hükümeti
ne yakıştırdığı üslubu söyleyeceğim. 

«Bu Hükümet, kışkırtmacıların kendisidir... 
(C. H. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 

Terörizmin başıdır... (C. H. P. sıralarından, «Doğ
ru, çok doğru» sesleri) 

Bu Hükümet kundakçıların ta kendisidir... (C. H. 
P. sıralarından, «Doğru» sesleri)» 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Hepsi sizsiniz 
bunların ya. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Bunlar zapta geçsin. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum müdahale etme
yiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kendisi de 
kaçacak, siz kalacaksınız. Bu sizlerden değil, 
Türkeş'in Komandosu. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Şimdi, üç gün evvel... 

ORHAN KOR (İzmir) — Sahtekâr. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Adınızı sor

madım. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Lütfen arkadaşlar, lütfen. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Bu beyanlar, fevkalâde sert, fevkalâde tenef

füsü zor bir hava yaratmıştır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zatıâlinizin 
kabiliyeti.̂  

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Otuz günlük bir Hükümet, henüz daha 30 
gün geçmiş. Anamuhalefet Partisi liderinin bu ka
dar sert, bu kadar hırçın, bu kadar tahripkâr ko
nuşması, değerli arkadaşlarım; sorumsuz çevrelerin 
cüretini artırmıştır. (A. P. sıralarımdan «Bravo» ses
leri) 

Sorumsuz çevrelerin cüretini artırmıştır. Geli
niz şu vatanı elbiliğiyle sevgi ve kardeşlik üzerinde 
yüceltelim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen çık Ada
let Partisinden... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyi
niz sayın arkadaşlar. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — 12 Mart öncesi, 12 Mart sonrası Devleti
mizin en yüce mevkilerinde görev yapmış Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanlarımız burada
lar; sizler buradasınız; memleket ne acı günlerden 
geldi, neler çekti ve rejimi yıkmak isteyen bu hare
ketlerin arkasında kimler vardı?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz vardı
nız... (A. P. sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Şimdi değerli arkadaşlarım... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Hâlâ susuyor
sunuz Sayın Başkan... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Şimdi değerli arkadaşlarım.;.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Fey-
yat'ı lütfen susturunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hadisenin suç

lusu orada otururken bu iş böyle bitmez Sayın Baş
kan. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Suçlu senin 
sülâlendir. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 
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BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; bu gürültü devam ederse, oturumu erte
leme mecburiyetinde kalacağımı arz ederim. Lütfen 
hatibe müdahale etmeyiniz. (Anlaşılamayan müdaha
leler.) 

MÜMİN KIRLI (îzmir) — Çok ağır sözler söy
lüyor... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Lütfen sükûnet buyurursanız, ben terbiye üslûbu 
içinde (Başında da söyledim) gerçekleri söyleyeceğim; 
söyleyeceğimi de söyleyeceğim tabiî... 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanının 
o tarzdaki hırçın muhalefeti hiç tahrik edici tesir 
yapmıyor, bizim şu suçlunun üzerinde çıkan vesikayı 
söylememiz altını üstüne getiriyor memleketin. Bu 
nasıl mantık, bunu anlamaya imkân yok... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — «Herhangi 
Meydanı» mantığı... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O vesikanın al
tında imza var mı?... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; 

Bunun sebepleri üzerinde duracağım. Bunun se
bepleri var... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
şu gazeteye bakın, Süleyman Demirel'in evlâtlığı o... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, müda
hale etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Şimdi, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım 
serinkanlı dinlerlerse, bakınız ben size rahatsızlığın 
sebebini objektif olarak söyleyeceğim: 

Bu bir değil. Benim açıklamama kızıyorlar; ama 
ben şimdi elimdeki bir başka vesikayı okuyayım. 

Cumhuriyet Halk Partisinde bakanlık yapmış, ge
nel Sekreterlik yapmış sorumlu milletvekili 4 Nisan 
1972 Salı günü, «Ünye olaylarına bazı Cumhuriyet 
Halk Partililer karıştı» diyor. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Onların hesabı çok
tan görüldü. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sus artık. 
(Anlaşılamayan müdahaleler.) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Demek oluyor ki, Ünye'de olaylar cereyan et
miş... Nedir Ünye'de cereyan eden olaylar?... (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımın, oturdukları 
yerden müdahale etmemelerini, karşılıklı konuşmama
larını rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Üç yabancı teknisyen kaçırılmış, belli anarşist 
grup ve örgütler tarafından Ünye'den Kızıldere'ye ka
çırılmış ve Kızıldere'de öldürülmüş. O hazin, o meş' 
um manzara... Ondan sonra orada suçlular yakalan
mış, arasında Cumhuriyet Halk Partili üyenin bulun
duğunu bizzat Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaş 
gazetelerde açıklıyor. 

2. Bundan bir süre evvel Ceyhan'da Türk Halk 
Kurtuluş Cephesi veya ordusu diye gizli örgüt tara
fından Ceyhan İş Bankası şubesi; soyuluyor. Cumhu
riyet Halk Partisinin iktidarı zamanında. O bankayı 
soyan anarşist grupun içinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Ceyhan İlçe İdare Heyeti üyesi de var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunun konuyle 
ne ilgisi var? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Konuya gel
sin, itidalini kaybetti. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Bunları niye söylüyorum?... Bir noktaya gelece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk, bu konuların 
konuşma konunuzla ilgisini gözönünde bulundurma
nızı rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Bakalım, şuradan iki cümle okuyalım : 

«İlk adım, ilk nokta çalışan halk yığınlarının ken
di sınıf bilinciyle kuşatmak, kendi iktidarları uğrunda 
eyleme geçirmektir.» Demek ki, işaret, parola fikir 
olarak şu şekilde tebellür ediliyor : Evvel; ilk adım, 
ilk nokta olarak, halk yığınlarının kendi sınıf bilin
ciyle kuşatılması; kendi iktidarları için eyleme geç
mesi... Bunu yazan şahıs halen Cumhuriyet Halk Par
tisinin milletvekili ve kitap kendisinin. 

«... Bu düzenin yasasının da, yöneticisinin de, 
bu düzenin tüfeğinin de, süngüsünün de aç çocuğunu 
doyurmak için balık tutmak isteyen insana nasıl za
limce çevrildiğini görüyoruz...» diye altında devam 
ediyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bağımsız sav
cılar var. Vah zavallı senin aklın ermez. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Jandarmanın, polisin tüfeğini zalimce çevril
miş bir tüfek olarak görüyor. Kim diyor bunu?... 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve ondan 
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sonra burada bir Grup sözcüsü devam ediyor; «Halk 
isterse, kabul ederse komünist de oluruz...» diyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İşte senin 
anlayamayacağın bir şey. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; 

Halkın komünizmi istemediği belli... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İyi işte. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Siyasî partiler dümensiz gemi değildir. Siz 
fikriniz etrafında halkı toplamaya çalışınız, vatan
daşı toplamaya çalışınız. Yoksa, «Halk isterse ko
münist oluruz» felsefesi ile bazı çevrelere yeşil ışık 
yakmayınız. Bu hastalık oradan geliyor. Ondan son
ra kalkıyorsunuz, sızmalar oluyor, sızmalara karşı 
çare bulmak için, tedbirler bulmak için çalışıyoruz 
diyorsunuz; ama bu zihniyetle sızmaları önleyemez
siniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Vatandaş 
koyun sürüsü değil... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Üstelik sizin kafanız
dan geliyor... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Konuya gel, 
kendini savun... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Ben size samimi söylüyorum bir taraftan solun 
sınırını söylemeyeceksin, «Halk belirler» diyeceksin, 
öbür taraftan «Halk isterse komünist oluruz» diye
ceksin; ondan sonra da bü hadiseler olunca, hadise
yi yapanlara değil, objektif bilgiyi ortaya koyanlara 
çatacaksın... Olmaz bu, bu olmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tahrif et
me, söylediklerini oku bir de. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Meşru Cumhuriyet Hükümetine, Ana Muhalefet 
Partisi Lideri, olaydan üç gün evvel «Kundakçı Hü
kümet» diyecek; biz vesikayı yakalayınca, «Kundak
çının baş hamisi belli oldu» demeyeceğiz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Diyemez
sin sen onu... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — O diyor ya. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çünkü sen 
yapıyorsun onu, o yapmıyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Ben vesikayla diyorum, o nasıl diyor onu?... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, rica ediyorum; ko
nuşma istediğinizin konusuyle sınırlı kalmanızı rica 
ediyorum. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, illâ bu Senatoyu karıştırıncaya kadar devam 
edecek mi konuşmasına?... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi gelelim bir noktaya; Sayın Mehmet Fey-
yat arkadaşımızın konuşmasına. Temas edeceğim bir 
konu var. Gelin şunun karşısına çıkalım; «Dün Viet
nam bugün Türkiye, dün Kamboçya bugün Türkiye» 
diye savaş şarkıları söyleyenlerin karşısına millî hü
viyet içinde, parti kisveleri bir tarafa, gelin Cumhuri
yeti korumak için hep beraber çıkalım. Bizim söz
lerimiz gayet açık; diyoruz ki... 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — O sığındığınız mil
liyetçilik sizin başınızı yiyecek. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) —• Milliyetçilik kimsenin başını yemez. Milliyet
çilik iftihar mevzuudur. 

Diyoruz ki, yıkıcı muhalefetten vazgeçiniz... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen Türk mil

liyetçiliğini savunamazsın? Seninkisi Amerikan mil
liyetçiliğidir. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sus!... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam

la) — Değerli arkadaşlarım; 
Tahrip kampanyasından vazgeçiniz ve nihayet ik

tidarı... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum 
müdahale etmeyiniz, karşılıklı konuşmayınız, Tüzü
ğümüz buna imkân vermiyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devam
la) — İktidarı yıpratıyoruz diye, rejimi tahrip edecek' 
fiillerden, hareketlerden vazgeçiniz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bana bir saniye... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 

— Sayın Başkanım bir şey mi diyecektiniz efendim? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, Birleşimde gündem dışı konuşan üye, 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Üyesidir. Kendi adına görüştü, Grup adına görüş
medi. Siz Cumhuriyet Halk Partisini hedef alarak 
konuşuyorsunuz. Lütfen konuşma isteğinizin sınırı 
içinde kalmanızı rica ediyorum. 

DEVLET BAKLANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 
— Arkadaşım dinlememiş, zaptın esası burada. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen yalan söy- ı 
lüyorsun, zabıt burada bak sen yalan söylüyorsun... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 
Zaptı gönderiyorum, onu da oku, bak dikkat et; şa
şırıp kalacaksın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İşte zabıt ben
de de var, işte burada oku bak, sen yalan söylüyor
sun. Ben de sana zaptı gönderiyorum. 

İBRAHİM HALİL BALKIŞ (Urfa) — Sayın Baş
kan, böyle müzakere olurmu?.. Devamlı surette ye- | 
r inden müdahale ediyor 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sen sus, sen 
konuşma!.. Otur yerine toprak ağası!.. I 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 
Biliyorum ben onu da... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bu zaptı beye 
götür. Yalan söylüyor. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 
— Zaptı oku, işte onun altını okuduğun zaman anlar
sın. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Seni ben de 
kurtaramayacağım. I 

REFET RENDECİ (Samsun) — Her istediği 
zaman konuşma imtiyazı mı var? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bunu bir arkadaşımız yapıyor, siz de gayet iyi I 
biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Devamlı olarak uyarıyorum. Tüzük hükümlerini 

uygulamaya bütün dikkatimle gayret ediyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 
— Gerçeklerin dile getirilmesi bazı kimseleri rahatsız 
edebilir. [ 

V. — DİSİPLİN 

1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'a takbih ce- J 
zası verilmesi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konuda ben de bir açıklamada bulunacağım. ı 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa- ı 
yın üyeleri; 

REFET RENDECİ (Samsun) — Geçen celse 
kaçmıştı, şimdi onun ifadesini alın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, görev yapmama anlayış 
göstermenizi, yardımcı olmanızı rica ediyorum. [ 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bir arkadaşımız hem iki grupu karşı karşıya ge
tiriyor, hem de sizi güç durumda bırakıyor. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, istirham 
ediyorum. Tüzüğümüze göre sayın üyelerin yerlerin
den konuşmaları diye bir hüküm yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bütün 
bunları bir arkadaşımız yapıyor, bunu siz de gayet 
iyi biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Hepsine, yerlerinden görüşen bütün 
arkadaşlara söylüyorum Sayın Ege. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Hükümet 
Üyesi kışkırtıyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz yap
mayın, siz de biliyorsunuz, bırakın Allahaşkına... 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
İçtüzüğün 64 ncü maddesine göre uyarıda bulun

dum: dedim ki, bu gürültüler devam ederse, o mad
de hükmüne göre bu Birleşimin birinci oturumunu 
bir saat erteleme zorunluğunda kalacağım, beni bu 
zorunlukta bırakmamanızı istirham ediyorum. Sayın 
üyelerin yerlerinden konuşmaları diye bir usul yok 
bizim Tüzüğümüzde, istirham ediyorum. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) 
Hakşinas arkadaşlarıma sesleneceğim; geçen celse ba
na taarruz edilirken, o taarruza karşı bu sıralardan 
bir menfî ses çıksaydı, bugün arkadaşlarımın hukuk 
zevkine saygı duyardım, ama o taarruz yapılırken; 
burada bulunmayan insana o taarruz yapılırken çıt 
çıkmıyor, masum bir üslûpla, kendisini değil, rejimi 
savunan insana bu tarzda muamele yapılmak isteni
yor. 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CEZALARI 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Sayın Meh

met Feyyat, «Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e 
vaki çirkin saldın nedeniyle gündem dışı konuşma
ma müsaadelerinizi arz ederim» cümlesini ihtiva eden 
bir önerge vererek, 58 nci Birleşimde gündem dışı ko
nuşma isteğinde bulunmuş idi. 

Ben de o Birleşime Başkanlık eden Başkanvekili 
sıfatı ile kendisine; (Tutanaktan aynen alarak arz edi
yorum.) 
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«Sayın Feyyat, bir saniye beni dinlemenizi rica 
ediyorum. Biliyorsunuz, en az benim kadar biliyorsu
nuz, benden iyi biliyorsunuz; Anayasamıza göre, gö
rülmekte olan bir dava hakkında yasama meclislerin
de; yargı yetkisinin kullanılmasıyle ilgili soru sorula
maz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz. Hadise mahkemeye intikâl etmiştir, gö
rülmekte olan bir dava niteliğindedir, yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili olmaksızın bu sınırla sınırlı 
olarak size söz veriyorum, buyurunuz.» diyerek söz 
vermiş idim. 

Sayın Feyyat konuşması sırasında, sayın Millet 
Meclisinin ve sayın Hükümetin bir üyesi hakkında; 
gene Tutanaktan aynen alarak ve huzurunuzda tekrar
lama zorunluğunda kaldığım için üzüntü duyarak arz 
ediyorum : 

«Aynı suçlunun seviyesine düşmüş zavallı, itidal ve 
muvazene dışı harekette bulunan, cezaî ehliyetten 
mahrum, müşahade altına alınması gereken bir tip 
olarak vasıflandırıyorum» diye başlamak ve tarafım
dan; «Konuşmanızdaki maksadınızın Hükümete haka
ret olmadığını söyleyiniz» demek suretiyle yapılan 
uyarı üzerine; maksadının Hükümete hakaret olmadı
ğını ve Hükümete saygılı olduğunu belirttikten son
ra, aynı üye hakkında «meczub» demek suretiyle ha
karette bulunmuştur. 

Bu sözler daha sarfedilmesine başlandığından iti
baren Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüş
me düzenini bozan, içtüzüğün (62 ve 63 ncü madde
leri dahil) hükümlerinin uygulanmasını son derece 
güçleştiren gürültülere sebep olmuştur. 

Sayın Feyyat «Hükümet üyelerinden birisine de, 
Yüce Meclis üyelerinden birisine de hakaret edemez
siniz» cümlesiyle tarafımdan yapılan uyarıyı da dik
kate almamıştır. 

Ayrıca konuşmaları sırasında sayın üyelerden ba
zılarının Başkanlığa hitap eden, Başkanı göreve da
vet eden ve «Söylediği sözü geri alsın, bu (meczub) 
sözünü geri aldırmadınız, bu sözlerini geri alacak, za
bıtları tetkik edin» şeklindeki sesleri ve bu seslere kar
şılık olarak Sayın Feyyat'ın «Hiçbir kuvvet bu sözü 
geri aldıramaz» ve «Feyyat ölür, özür dilemez» dedi
ği duyulmuştur. 

Sayın üyeler; 

içtüzüğün 62 nci maddesi; Genel Kurulda şahsiyet
le uğraşmayı, düzeni bozmayı ve 63 ncü maddesi; ka
ba ve edep dışı sözler kullanmayı yasaklamıştır. 150 
ve 158 nci maddeleri de disiplin cezalarını ve bu ceza

ların hangi hallerde ve ne Suretle uygulanacağını dü
zenlemiştir. 

154 ncü maddenin 3 ncü bendi, Cumhuriyet Se
natosunda gürültüye sebep olmayı ve 4 ncü bendi, ar
kadaşlardan bir veya bir kaçını tahkir etmeyi, takbih 
cezasını gerektiren eylemler arasında sayar. Bu husu
su ve üzülerek Sayın Feyyat hakkında takbih cezası 
verilmesini Yüce Genel Kurula teklif etme zorunlu
ğunda kaldığımı 58 nci Birleşimin İkinci Oturumunda 
arz etmiştim. 

Ancak, içtüzüğün 156 nci maddesinin ikinci fıkra
sı; «Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen üyenin, 
bizzat veya bir arkadaşı vasıtasıyle açıklama yapma
sını hak olarak tanıdığından ve kendisi de o Birleşi
min ikinci oturumunda hazır bulunmadığından, işle
min bu Birleşime ertelenmesi gerekmiş idi. 

Şimdi bu hakkını kullanmak üzere Sayın Feyyat'ı 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Feyyat. 
Sayın Feyyat bir saniyenizi rica edeceğim; 156 

nci maddenin 2 nci fıkrasını huzurunuzda bir kere da
ha okumakta yarar görüyorum : 

«...Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen üyenin 
bizzat veya bir arkadaşı vasıtasıyle açıklama yapma
ya hakkı vardır.» 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan 
müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Yalnız şunu 

arz edeceğim, lütfen Başkanlık Divanı «edep dışı ta
birini» çıkarsınlar. Böyle bir iddianameyi ileri süren 
bir savcının iddiası hafif... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, ben Tüzüğün 63 ncü 
maddesini okudum. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — «Edep dışı» 
kelimesinin yerine «sataşma» söyleyeceksiniz. 

BAŞKAN — 63 ncü maddeyi okudum; ben söyle
medim efendim, teeddüp ederim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Hayır; ama 
dünkü zabıtlarda «edep dışı olarak kabul edilmiştir» 
şeklindedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Ben öyle an

ladım. 
BAŞKAN — Dikkatle, herhangi bir yanlış anla

maya mahal bırakmamak üzere yapacağım maruzatı 
tespit ettim, not halinde onu okuyarak arz ettim. Tü
zük hükmü o; 63 ncü maddedeki Tüzük hükmü... 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 
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Bu kürsüden bir umum müdür hakkında homosek
süel olacak kadar ileri, geri çok çirkin, gerçekten 
edep dışı lâflar edilmiştir; bu Senatoya yakışmayacak. 

Keza, bu kürsüden bir Bakana aynı derece çok 
ileri hakaretler yapılmıştır; hem de en yakın zaman
da. 

Sonra, dünkü celsede şu beyan: «Şahsî hislerinin, 
bilmem nesinin arz edileceği yer midir? Oğlumun 
sünnetçisini hatırlatacak bir lâf.» Buradan, hem de 
grup sözcüsü olacak kişi söylüyor. İşte edep ve ah
lâk dışı davranış, belden aşağı davranış... Sağın ge
reği, sağın felsefesi... (A. P. sıralarından gürültüler) 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Namussuz, haysiyetsiz, aşağılık herif. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat, açık
ladığım hususlar hakkında... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben ise adlî 
tıbbı dile getirdim. 15 sene savcılık yaptım, müşaha-
deye alınan kişiler hakkında bir iki doküman verece
ğim. Milliyetçi Hareket Partisinin ileri gelenlerinden 
birisi (ismini vermeyeceğim), bizzat onun ittifak et
tiği husus; verdiği bilimsel düşünce ve dün arz etti
ğim hususları yanyana getirdiğimiz takdirde, teşrii 
masuniyet olmasaydı, lalettayin bir taşra savcısı, bu 
beyan karşısında bir müşahadeyi düşünebilirdi. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Savunma mı bu, sa
vunmamı; yeni suç teşkil ediyor? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Doğruyu 
söylüyor Feyyat, dinleyin; gerçeğin anlamına ve ger
çeğe saygılı olun. Feyyat gerçeği söylüyor, acı olabi
lir. 

BAHRİ CÖMERT (Samsun) — Kahve mi bura
sı yani; «dinleyin» ne demek, a}'ip, ayıp... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
partinizden diskalifiye edin; yüce partinize zaten say
gım vardır. 

İSKENDER CENAP EGE (İzmir) — Sayın Baş
kan, nasıl konuşma bu? 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sayın Başkan, edep dışı konuşuyor, susturun. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi cevap 

veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Tüzüğün 156 ncı mad
desinin verdiği açıklama hakkını kullanıyorsunuz. 
Yeni tartışmalara vesile vermemenizi bilhassa rica 
ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Estağfurul
lah, şimdi arz ediyorum Sayın Başkan. 

I İçtüzüğümüzün 62 nci maddesi «Genel Kurulda 
söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve düzeni bozacak 
gösterilerde bulunmak...» diyor. Böyle mütalâa edi-

I lebilir; ama bunda da ben Yüce Senato huzurunda 
haklı olacağıma inanıyorum ve bu maddenin de uy
gulanmayacağına kaniim. Bunu edep dışı mütalâa 

I etmek çok çirkin olacaktır. Çünkü edep dışı davra
nışlar bu kürsüde oldu; Başkanlık Divanı ve ekseri
yet bunu nazarı itibara almadı ve bu Yüce Senato-

I nun yüceliğiyie bağdaşmayacak bir durumu hâlâ 
muhafaza ediyorlar. Bugüne kadar yapılmayan bu 
tatbikat; edep dışı ile ilgili olmayan, sadece bir va-

I sıf, bir nitelik, bir tavsif söz konusu olduğu zaman, 
I edeple ne alâkası var? Buna en azından hakaret, 

şahsiyata tecavüz diyebilirsiniz. Bu, edep dışıyla mü-
I talâa edilemez. Çünkü, sağcılar çok iyi bilirler; ede-
I bin belden aşağı müstehcen bir hususa yönelik oldu

ğunu çok iyi takdir etmeleri lâzım. Bu, bizde yoktur. 
j Seks kredileriyle yükselen fuhuş yuvalarında milyo

nerler ve hangi çevrededir, onlar iyi bilirler. Edep 
I dışı ile ilgisi yoktur. 

Bu itibarla, Sayın Seyri Öztürk'ün burada tevil 
yolu ile değiştirmeye çalıştığı, 24 . 7 . 1973'teki be
yanlarının Meclisteki tasrihi ve tavzihi iki ay sonra 

I 11 . 9 . 1973'te olmuştur. Kamuoyunda, bütün ef-
I kârıumumiyede, beni 7.5 seneye mahkûm bir hüküm

lü olarak göstermiş ve Türkiye'de beni tanıyanlar 
beni hükümlü zannetmiştir. Aradan iki ay geçtikten 
sonra lütfen Meclis zabıtnamesini tavzih ile değiştiri
yor ve Ali Cihan Faik diyor. Bir defa Sayın Öztürk' 
ün beyanatı aynen şöyledir: «Listede aday yapar ge-

I lirsiniz, hesabını burada görürüz. Bir Mehmet Fey-
J yat var, 7,5 seneye mahkûm, eğer bunların şahsında 
I Türk Adliyesini siz aynı seviyede görüyorsanız, Ada

let Partisi olarak Mehmet Feyyat'ın şahsında da ten
zih ediyorum.» Halbuki ben adalete çok saygılı ol
dum, aldığım kararlardan Sayın Süleyman Demirel, 
saygı duyduğum Sayın Süleyman Demirel yararlan
mıştır. Seyfi Öztürk'le Süleyman Demirel'in huzu
runda oturup da tartışırsak, değil genel idare kuru
lundan, Bakanlıktan, partiden diskalifiye edilecek 
duruma düşer. Tanrı, bilâhara ne idüğü belirsiz, ne
reden geldiği bilinmeyen kimselerden yüce partileri 
korusun. 

Şimdi, Ali Faik Cihan Halk Partisine aday olma
mıştır, politikaya atılmamıştır. Sadece neşrettiği bir 

| kitabından dolayı mahkûm olmuş, sonra beraet et-
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mistir. Özür dilerim; ayrıca disiplin cezası verilmiş
tir, mahkûmiyet kararı disiplin tahkikat'm önleyeme
yeceği için, hakkında disiplin cezasına gidilmiştir. 

Muhtardan sonra, ara rejimlerinde hakkında ka
mu adına bazı kovuşturmalar yapılıp yapılmadığının 
dahi farkında değilim. Ali Faik Cihan'ın Cumhuriyet 
Halk Partisiyle uzaktan yakından; adaylığı değil de, 
yakınlığı söz konusu değil. Fakat bu arkadaşla, hu
zurunuzda iftihar ettiğimi de beyan ederim, o ayrı 
bir konu. iftihar ettiğimi beyan ederim. 

Şimdi, bu bir tevildir, hiç ilgisi yoktur. «Mehmet 
Feyyat» kelimesi bir zamanlar; Çetin Altan kürsü
den, «Örgütünüz böyle istiyor» dediği zaman; birisi 
örgütü hakaret zannetmiş, «Örgüt babandır» diye 
Çetin Altan'a mukabele etmiş. Çünkü, bir «Çetin» 
fobisi var kafada. Yok bir «Bülent» fobisi, «İlhan» 
fobisi, falan general fobisi, «İsmet Paşa» fobisi... 
Maniler böyle, hezeyanlar böyle devam eder. Bu he
zeyanların Hükümet içerisinde bir üye tarafından 
kamuoyuna sunulması elbette ki, inandırıcı olur. Bu
nu bu kürsüye getirmekte haklıyım. 

Bu itibarla, burada bir sataşma söz konusu ise, 
mukabelede bulunmuş durumdayım. Ben, eli kolu 
bağlı Yüce Meclise gelme imkânından mahrum bir 
Devlet memuru olduğum halde, beni bu şekilde nite
lemiştir; fakat hakkında en ufak bir müeyyide tat
bik edilmemiştir. Meclis İçtüzüğü hükümleri gere
ğince. Aynı zamanda burada; af buyurun genelevin
de konuşulmayacak laflar konuşulmuştur. Yüce Baş
kan bunu tahkikat mevzuu yapmamıştır. (A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler, «yuh» sesleri) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Tu 
Allah belânı versin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâ
kası var bunların? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Doğruyu 

söylüyorum, zaptı getirelim. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Cem hak

kında söylenenler çok çirkin, yüz kızartıcı, ahlâk 
dışıdır. İnanın buna; Yüce Senatoya, ağırlığınıza, 
yüceliğinize yakışmaz... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Basit kişi

leri buradan bertaraf edin. Bana geçimsiz diyebi
lirsiniz, saygı duyarım. Teşrii masuniyetimi kaldı
rırısınız, saygı duyarım; ama bu tip çirkin kişilerin 
bu Yüce Senatoyu lekelediğine de inanınız. Demok-
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] rasi için, Yüce Meclis için, liderler için, büyük par-
I tiler için; bırakın, hafif, ucuz adamlarla yüce parti-
I 1er temsil edilemez. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne alâ-
I kası var bunların? 
I BAŞKAN — Sayın Feyyat savunmanızı, açık-
I lamanızı yapın, istirham ediyorum. Konu içinde 
I kalın. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş-
I kanım, sağ kanattan politikaya atılmış bir psikiyat-
I ristin düşüncelerini sordum, aynen teyit etti. Ay-
I nen arz ediyorum; savunma sadedinde bunun edep 
I dışı bir davranış olmadığını, sadece bir sataşma ola-
I bileceğini arz ediyorum. 1962 - 1963 yıllarında Yön 
I Dergisinde neşredilen bir makaleden, aynı konuyle 
I ilgili olduğu için, savunma sadedinde arz ediyorum. 

«Önemli veya önemsiz bir konuda çok ısrar 
I edilmesinde ve kuvvetlice üzerinde durulmasında 
I bunun devamlı savunucusu olduklarını iddia eden 
I kişiler, objektif ve müspet delillere önem vermedik-
I leri takdirde idefiks, sabit fikir saihi sayılmaları ka-
I dar tabiî bir teşhis olamaz. Psikozların en kuvvetli 
I arazının bu ve buna benzer hezeyanlar olduğu kah-
I tan varestedir. 

I Zihin ile şuurun; yani bilincin birlikte faaliyet 
I göstermesiyle idrak edilen, algılanan objelere ait 
I nitelikler arasındaki fark ve bu benzerlikler anlaşıl

makla beraber, bir karara varabilmek için muhake-
I meye de ihtiyaç vardır. Bu nedenle, idrake sunulan, 
I yani idrak edilen objelerin özelliğini kavramak ye-
I terli değildir. (Lalettayin bir canlı da aynı algılan 

alabilir) Bunun içindir ki, salim bir sonuca vara-
I bilmek için, normal idrakin dışında muhakeme ey-
I leminin karara varmadaki önemi, insanı diğer can-
I lı varlıklardan ayıran en büyük bir özelliktir. 

I İşte, iyi bir muhakeme doğru ve isabetli karara 
I götürür kişileri, «canlı + muhakeme yeteneği = 
I İnsan» ama her insan değil, normal insan da bunun 
I içine girer. Ama bu da yeterli değildir. Normal ki

şi için nakıs muhakeme, yani aklen malul insan; 
I bunun da derecesi, muhakeme derecesiyle doğru 
I orantılıdır. Normal kişinin bariz ve açık özelliği, 

idrak edilen objeler arasında veya nitelikleri arasın-
I daki tespit ve mukayesede normal ve kâmil muha-
I keme kabiliyetiyle izah edilir. Normal bir muhake-
I meye gerek görmeden verilen anî kararlar ve it-
I hamlar geçersiz ve tutarsızdır. Kıskanç veya idefiks 
I kişiler genellikle ihtirasları ve peşin hükümlerinin, 
| hezeyanlarının, sabit fikrin esiri durumundadırlar. 
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Kafaları sabit fikirle şartlanan kişilerde muhakeme 
yeteneğinin yerini heyecana, ihtiraslara ve hezeyan
lara bıraktığı izahtan varestedir.» 

Şimdi bir misal veriyorum; Atatürk deyince; 
bir korku, Atatürk gençliği deyince; nefret, aydın 
deyince; zebani, memleket sorunu deyince; aktif 
politika... Memur memleket sorununu düşünemez. 
Danıştay. Yargıtay deyince; taydan korkup, onun 
yerine ihtiyar bir beygir veyahutta bir katıra sem
pati göstermek, taydan ürkmek... Subay deyince; 
korku, Devlet dairesi deyince, her türlü gayri ka
nunî muamelelerin komisyon şubesi, Ecevit deyin
ce, kışkırtıcılık, sol deyince; komünizm... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ne demek istiyor

sun.' 
Ne alâkası NURETTİN ERTURK (Sivas) 

var bunların? Ayıp böyle şeyler. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — İşte bu fo

biler bu Bakanın kafasında vardır. Israrlıyım; mü-
şahade altına gönderilirse dediklerim doğru çıkar. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum, sa
vunma sının içinde kalınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hükümet 
için bir şanssızlıktır. Bir sataşmadır; edep dışı... 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli senatörler; ittiham, iddia, 
hukukta ne kadar muhterem bir hak ise, iddiaya, 
ittihama maruz kalan da savunma hakkına sahip. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın 
Başkan, böylesi değil. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurunuz efen
dim. 

Sınır içinde kalması için devamlı uyarılarda bu
lunuyorum, ricada bulunuyorum, görüyorsunuz. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın Baş
kan, cezai yetkisi olmayan kimsenin savunması olur 
mu? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, bakınız... 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Senin zavallı 

haline acıyorum, vay zavallı. Seni de Genel İdare 
Kurulundan defettiler ya. (A. P. sıralarından anla
şılamayan müdahaleler) Yakında görürüz gelince. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, karşılıklı konuş
mayınız. Yeni sataşmaların olmamasını bilhassa istir
ham ediyorum. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Kendisi yaratıyor Sa
yın Başkan. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi sayın 
senatörler; 

Ben bunun üzerinde duruyorum. Bu bir sataşma 
mıdır, edep dışı davranış mıdır? Bunu sizin takdir
lerinize arz ediyorum. Aksi halde burada belden 
aşağı konuşan bazı kimseleri Senato tasvip etmiş du
ruma düşmesin... (A. P. sıralarından «Yuh, ayıp ses
leri) 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Neye 
müdahale etmiyorsunuz Sayın Başkan? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tenzih ede
rim, istirham ediyorum, yüce vicdanlarınıza; Adalet 
Partisinin içinde çok saydığım kimseler vardır, vic
danlarına sığınıyorum. Bunun bir' sataşma olarak 
mütalaa edilmesi lâzım. Ben gerçeği ifade ettim, doğ
ruyu söyledim. Çünkü Feyyat doğruyu söyler; 15 se
nedir tokat ata ata buraya geldi. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun bir sayın üyesi 

hakkında ve Yüce Cumhuriyet Senatosunun bütün 
sayın üyelerine samimiyetle arz etmek isterim ki... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir gecede 
on tane subayı ahıra gönderdiniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Ayıptır, rejime biraz saygılı olun. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, sayın senatörler; 
görevimi yapmama anlayış göstermenizi tekrar rica 
ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun Genel Kuruluna, 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun bütün sayın üyeleri
ne saygı ile ve içtenlikle arz etmek isterim ki, Yüce 
Genel Kurulun bir sayın üyesi hakkında bir disip
lin cezası verilmesi teklifinde bulunma zorunluluğun
da kaldığımdan dolayı son derece üzgünüm. Ancak, 
Tüzük hükümlerini yerine getirme ile de görevimin 
gereğini yapma zorunluğu ile de karşıkarşıyayım. 
Benim bu üzüntümü ve içinde bulunduğum durumu 
gözönünde bulundurmanızı ve Tüzüğün 154 ncü 
maddesinin 3 ve 4 ncü bentlerine göre Sayın Feyyat'a 
takbih cezası verilmesini Yüce Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun takdirlerine arz ediyorum. Tekrar 
ediyorum, takdir Yüce Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunundur. 

Sayın Feyyat'a arz ettiğim nedenlerle... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazifenizi yapı

yorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanın yetkisi sadece 

teklif etmekten ibarettir. Karar alma yetkisi Yüce 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunundur. Ben bir 
teklif olarak üzüntü içinde arz ediyorum. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) —- Vazifenizi yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyafa takbih cezası veril
mesini... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yanlış Sayın 
Başkan, takbih olamaz, edep dışı bir davranış değil
dir, sataşmadır. 

BAŞKAN — Takbih cezası verilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İftihar edi
yorum, gurur duyuyorum, benim için en büyük bir 
şereftir. (A. P. sıralarından «şerefsiz adam otur ye
rine» sesi) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şerefsiz sülâ-
lendir. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 

Başkan, o sözü söyleyen arkadaşa da takbih cezası 
verin. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ona da bir tak
bih Sayın Başkan. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Şeref
sizler sizsiniz, sabahtan beri küfür edip duruyorsu
nuz, ayıptır be. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, bir arkadaşımız «Şerefsiz» diye hakaret et
ti, neden onun hakkında tahkikat yapmıyorsunuz? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — (A. P. sıra
larına hitaben) Namuslu görev yapın. (A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Sayın Başkan, kim 
söylediyse mertse ayağa kalksın, söylesin. Bu Sena
toya yakışan bir kişi ise, ayağa kalksın söylesin. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şeref, namus, 
haysiyet varsa itiraf eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yürekli insanlar söy
ler. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Oylama sırasında sayın üyelerden birisinin otur

duğu yerden «Şerefsiz» diye bağırdığını bendeniz 
duydum. Başkanlık Divanında iki sayın kâtip üye 
arkadaşım da duydular. Yalnız, kimin söylediğini oy
lama sayımı ile meşgul olduğumuz için ben fark ede
medim. İki sayın kâtip üye arkadaşıma soruyorum, 
onlar da fark edemediklerini söylüyorlar. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Mert insansa «Ben 
söyledim» desin, Senatoya yakışan insansa. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşma isteğini ihtiva eden bir 

önerge daha var sunuyoruz. 
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Oradan da aynı şe

kilde hakaret edildi, bunu da halletmeniz lâzım. 
BAŞKAN — Sayın Cidal, arz ettim; sayım ile 

meşgul olduğumuz için sesi duyduk; fakat söyleyeni 
tespit edemedik. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Gizlenmesinler, açık
ça söylesinler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yürekli olanlar çı
kıp söylerler. 

İM ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Söyleyen 
arkadaşlarını açıklamazlarsa şerefsiz bir duruma 
düşmüş olacaklar; bir tanesi çıksın kendi gruplarını 
kurtarmak için beyanda bulunsun. (C. H P. sırala
rından devamlı gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ağzından bu söz 
çıkmış bulunan sayın üye arkadaşım kim, ben tespit 
edemedim. Baaşkanlık Divanındaki sayın iki kâtip 
üye arkadaşım da tespit edemedi, ama sesi duyduk; 
bunu söyleyen arkadaşımdan... 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Zabıtları iste
yin. 

NACİ CİDAL (Hakkâri) — Şerefli insansa gide
mez. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tutanağı isti
yorum inceleyeceğim. Tutanaktan tespit etmeye çalı
şacağım. 

Devam ediyoruz. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz ev
vel burada kürsüden beyanda bulunan Devlet Baka
nı Sayın Seyfi Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisinin 
manevî şahsiyetine ve onun temsilcisi, Genel Başka
nı Sayın Bülent Ecevit'e ve nihayet giderek, fevkalâ
de bahtsız şahsıma hem sataşırlar, hem de ifade et
mediğim fikirleri ve sözleri bana izafe ettiler. 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız bu açıkla
maları yapalım; aksi takdirde, Türkiye Cumhuriye
tinin, bir zamanlar Adalet Partisi iktidarı dönemin
de tehlikeye düştüğü ifade edilen bir ülkede bir baş-
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ka tehlikeye imkân vermiş olursunuz. Buna müsaade 
etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, söylemediğiniz 
söz ve ileri sürmediğiniz halde ileri sürmüş gösteril
diğiniz düşünce hakkında ve Cumhuriyet Halk Par
tisine sataşma konusu üzerinde size söz veriyorum, 
buyurunuz. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Nasıl söz ve
rirsiniz Sayın Başkan? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu tutumunuz
dan dolayı Adalet Partisi burayı terk ediyor. (Ada
let Partisi sıralarından şiddetli gürültüler) 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Nasıl söz ve
rirsiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senenin başın
dan beri burayı bu hale siz getirdiniz Sayın Başkan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Senatoyu bu 
hale getiren zatıâlinizsiniz. 

*« • * » 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Altı aydır sabre
diyoruz burada. Hepsini vesikalara dayanarak söyle
di. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Saym senatörler, bu gürültü devam 
ettiği takdirde Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nu bir saat süre ile ertelemeye mecbur olacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gürültü değil, şama
ta. 

ORHAN KOR (İzmir) — Hepiniz şamatasınız. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tımarhaneye, 

tımarhaneye. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sataşma yok 

mu, sataşma yok mu? 

BAŞKAN — Efendim, saat 16'yı 15 geçiyor, İç
tüzüğün 64 ncü maddesine göre 59 ncu Birleşimin 
birinci oturumunu kapatıyor, Birleşime bir saat ara 
veriyorum. (Gürültüler) 

Kapanma saati : 16,15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvekiii Zihni Betil 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Çamhca (Kastamonu) 

BAŞKAN 
yın üyeleri; 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa- 59 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Genel Kurul toplantısına katılan 
sayın üye sayısının azalmış olduğu gözle fark edile
bilecek bir halde. O itibarla yoklama yapacağız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, affedersiniz, şüphesiz ki Başkan olarak size ve
rilen yetkileri kullanmakta serbestsiniz. Ancak, bilin
diği gibi ve zabıtlara geçtiği gibi, bir saat önce, Otu
rumu bu celse tekrar toplamak üzere tatil ettiniz. Bu 
itibarla yoklama yapılmasına lüzum olmadığı kanı
sındayız. Çünkü Sayın Başkan da görmüşlerdir ve 
müşaha de etmişlerdir ki, bu sıraların boşluğu tesa
düfi değildir ve ilk defa da değildir, belli bir maksa
da matuftur. İlk defa da olmadığı gibi sanıyorum ki 
içtüzüğe göre yoklama yapmaya mahal yoktur. Cel
senin devam etmesi gerekir kanısındayız. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Senatosu iç
tüzüğünün 64 ncü maddesi hepinizin bildiği gibi; 
«Genel Kurul görüşmeleri gürültüye sebep olur ve 
Başkan bunu yatıştırmaya muvaffak olamazsa ayağa 
kalkar, gürültü yine devam ederse oturuma ara vere
ceğini söyler. Eğer düzenin sağlanması mümkün ol
mazsa, bir saat süre ile görüşmeye ara verir. Bir saat 
geçince oturumu açar. Fakat gürültü yeniden baş
larsa, oturuma son verir ve Birleşimi başka bir güne 
bırakır.» demektedir. 

Şimdi, memnunlukla ifade edeyim ki gürültü de
vam etmiyor; ama Genel Kurul toplantısına katılan 
üye sayısında bir önemli azalma olduğu gözle fark 
edilir halde. 

içtüzük; «Beş sayın üye arzu ederse yoklama ya
pılmasını mecburî kılar, Başkan farkederse yoklama 
yapabilir.» demektedir. Ben Başkan olarak bu yetki
mi kullanıyorum. Yoklama yapacağız. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
İktidar Grupunun Senatonun çalışmalarını sabote et
tiğini lütfen zapta geçirtin. 

(Yoklama yapıldı) 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Yoklama sırasında adları okunduğu 

sırada hazır bulunmayan sayın üyeler varsa, lütfen 
işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

Adları okunduğu sırada hazır bulunmayan sayın 
üye?. Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, beni dinlemek lütfunda bulunur musunuz? 

BAŞKAN — Çoğunluğumuzun kalmadığı anlaşıl
dığından ve 27.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biraz evvel bana verdiğiniz konuşma hakkımın 
gelecek celsede devam etmesi kaydıyle lütfen kararı 
bağlayınız. 

BAŞKAN — Elbette, işlemlerim başlık aldığı yer
den itibaren.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hakkımın 
devamına.. 

BAŞKAN — İşlemlerin başlık aldığı yerden iti
baren işleme devam edilmek üzere. 

Sayın Gündoğan, size söz verildi; fakat o sırada
ki gürültüler dolayısıyle konuşma olanağınız kalma
dığını, ben Genel Kurula İçtüzüğün 64 ncü maddesi
ne göre arz ederek Oturuma bir saat ara verdim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuzun kalmadığı anlaşıl
dığından ve 27 Mayıs 1975 Salı günü de tatile tesa
düf ettiğinden, 29 Mayıs 1975 Perşembe günü saat 
15,00'te toplanmak üzere, 59 ncu Birleşimin İkinci 
Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.27 

• I ^ « ^ • • 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORU T 

/. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'm, iki parti liderinin Meclisler de yapmış ol
dukları konuşmalara dair soru önergesi ve Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/349) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Giriş : 
C. H. P. Grupu adına Hükümet programını eleşti

ren Necdet Uğur'un M. H. P.'li gençler için ileri sür
düğü görüşleri cevapladıran Başbakan Yardımcısı 
Alpaslan Türkeş; «M. H. P.'li gençler Devlet Gü
venlik kuvvetlerine yardımcı olmaktadır. Devletin Gü
venlik kuvvetlerine yardımcı olmak her Türk'ün gö
revidir» demiştir. 

Bir gün sonra aynı konuya Senatoda değinen Baş
bakan Süleyman Demire!, «Milliyetçi gençliğin Dev
letin Güvenik Kuvvetlerine yardımcı olmasını iste
meyenler bunun yasal dayanağını soruyorlar bizden... 
Milliyetçi gençliğin Devletin Güvenlik Kuvvetlerine 
yardımcı olması, Anayasanın (dibacesinde) yazılıdır.» 
Diyerek yardımcısının komando eylemleri için söyle
diklerine kendi de katılmıştır. 

Her iki liderin sorumluluk mevkiine geldiği bir 
sırada söylediği ve zabıtlara geçirdiği bu sözlerle bir
çok genç'in ve yurttaşımızın ölmüne yol açan saldırı
lar yeni bir görüş kazanmaktadır. Bunun üzerinde 
durmak ve ileri sürülen görüşe biraz açıklık kazan
dırmak istiyoruz. 

Bu nedenle aşağıdaki soruların İçtüzüğün 12C nci 
maddesi uyarınca Başbakan Süleyman Demirci tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı 
saygıyle rica ederim. 

Niyazi Unsal 
Erzincan Senatörü 

Sorular : 
1. 11 .4 .1975 Cuma günü Cumhuriyet Senato-

sun'da Anayasanın başlangıç bölümünde «Cumhuri
yet, Türk Ulusunun hürriyete, adalete ve fazilete 
âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet edilmiş
tir.» ifadesini okuyarak, «Milliyetçi gençler bu ifade
nin gereğini yapıyorlar» dediniz. 

Hal böyle ise, Cumhuriyet yönetimi Devlet 
Güvenlik Kuvvetlerinin tek başına başaramayacağı 
bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor demektir. 

'E CEVABI 

Size göre, güvenlik kuvvetlerimizin koruma ve 
kollama gücünü aşan bu tehlike nedir? Kimden veya 
nereden gelmektedir?. 

2. Devlet Güvenlik Kuvvetlerinin yüklendiği gö
revi yerine getirmede ihmali ya da ihaneti saptan
madan veya böylesine bir görünüm yaşanmadan 
gençlerin Anayasada yazılı «Uyanık bekçiliği» yerine 
getirmesi mümkün müdür? Mümkünse, bu, Devlet 
Güvenlik Kuvvetlerine güvensizliğin bir ifadesi sa
yılmaz mı? 

3. Yardımcınız Alpaslan Türkeş'le beraber, 
«M. H. P.'li gençler Devletin Güvenlik Kuvvetlerine 
yardımcı oluyorlar» dediniz. Bu sözleriniz saldırıya 
uğrayan yurttaşların «Devlet Güvenlik Kuvvetleri 
saldırganları koruyor ve onlarla beraber hareket edi
yor.» iddialarını doğrulamıyor mu? 

4. M. H. P.'li komandoları Devlet Güvenlik Kuv
vetlerine yardımcı bir «örgüt» saydığınıza göre, bu 
örgüt mensuplarının yapacağı yasa dışı davranışları 
kim izleyecektir? 

5. Genellikle zora, kaba kuvvete, zorbalığa da
yanan davranışları yapanları Devlet Güvenlik Kuv
vetlerine yardımcı saymanız ve bu davranışların da
yanağını Anayasanın «dibacesinde» aramanız bu dav
ranışları bizatihi benimsediğinizi gösteriyor. Bu du
rumda ilgili örgütü biraz daha güçlendirmeyi düşü
nüyor musunuz? 

T. C. 
Başbakanlık 2C.5.1975 
Sayı: 1Q42 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Erzincan Senatörü Sayın Niyazi Unsal tarafından 

Başbakana yöneltilen yazılı soru önergesine, Sayın 
Başbakan adına aşağıdaki cevabı arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Seyfi Öztürk 

Devlet Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlan
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demok
ratik, layik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

Devletimize yönelecek iç ve dış tehlikeler karşısın
da, Devletin nasıl korunacağı, kamu düzeninin ne şe
kilde sağlanacağı, Anayasa ve yasalarımızda göste
rilmiştir. 
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C. Senatosu B : 59 

Hukuk Devletinde her türlü kanunsuzluğa karşı, 
hukukun içinde kalarak ve hukuk yoluyle mücadele 
etmek kaçınılmaz, vazgeçilmez bir temel ilkelidr. 

Hükümet programında da çıkça belirtildiği gibi, 
Devlet güvenliğinin korunmasında, kanun hâkimiye
tinin sağlanmasında bu ilkeye dayanmaktadır. 

Kanun ve nizamlara riayet eden vatandaşlarımız, 
kanun hakimiyetinin sağlanmasında büyük desteği
miz ve yardımcımızdır. 

Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk 
Devletine Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 
rejimine yürekten inanan, onu savunan ve uyanık 
bekçilik yapan her vatandaşımız da ayrıca yasa sınır
lan içinde Devleti koruyan güçlerin samimî yardırn-
ctsıdır. 

Yazılı soru önergesinde ileri sürüldüğü gibi, re
jimi savunmak ve korumak anlayışında yanlış yo
rumlara ve kasıtlı değerlendirmelere girmemek lâzım
dır. 

22 . 5 . 1975 O : 2 

Anayasamızın dibacesinde Türkiye Cumhuriyetini 
korumak görevi inanç ve mefkure olarak aziz Türk 
M iletine verilmiştir. 

Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti muhafaza ve mü
dafaa görevini Türk Gençliğine emanet etmesindeki 
zaruret ve amacı Anayasanın dibaçesiyle bütünleştir
mek lâzımdır. 

Burada yadırganacak çelişkili bir durum yoktur. 
Kendi kurduğu rejimi korumaktan vazgeçmiş ne bir 
devlet ne de bir millet düşünülemez. Demokratik re
jim Türk Milleti için bir yaşayış tarzı, bir tarihi olu
şum sonucu vazgeçemeyeceği bir siyasî hayat felse
fesidir. Ona inanmayanlara karşı inananların koruma 
azmini belirtmeleri, Cumhuriyete sahiplik şuuru için
de olmaları rejim için önemli bir teminattır. 

Soruda ileri sürülen hususların bu çerçeve içinde 
değerlendirilmesi gerektiğine ve başkaca yorumlama
ya ihtiyaç bulunmadığına işaret etmek isterim. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

59 NCU BİRLEŞİM 

22 . 5 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A = BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2, — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi

ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — 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) 

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

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

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

6. — 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) 

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

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

9. — 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) 

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (10/16) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

14. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (iq/44) (Dağıtma tarihi: 24,2,1975) 



15. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, îçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12.12.1974) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4.1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 .12 , 1974) 

21. — 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, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 saydı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

22. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabulut'a, 
5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye Mut-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-
rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
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Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldı'ya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 , 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937/7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
Sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

23. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

24. — 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 Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

26. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 .1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 



tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 .1974 tarih ve 29, 3 . 3 .1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C? Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

29. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı) 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S, Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

30. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) îlhami Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 9 . 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 Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 

Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta-
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lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 50, 6 . 3 . 1 9 7 5 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1 9 7 5 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka-. 
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf-. 
talik 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 , 3 . 1975) 



37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

38. — 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 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

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 882 sayılı Hayriye Ozaşkan'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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — 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 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . Î975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı 'Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 
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sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel 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 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgrye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya ! nci ek) (Dağıtma ta-

I rihi : 20 . 3 . 1975) 
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46. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -

Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

49. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . i 969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü

şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
vs 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

51. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığii'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/212; C. 
Senatosu : 2/83) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma Tarihi : 
13 . 5 . 1975) (RET) (Bitiş tarihi : 2 . 8 . 1975) 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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