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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'a takbih cezası ve
rilmesi kabul olundu. 

Malatya Üyesi Hamdı Özer, Sosyal Sigortalar Ku
rumunda çalışan personelin direniş nedenleri ve 

Kütahya Üyesi Osman Albayrak, anarşik olayla
ra dair gündem dışı birer demeçte bulundular. 

İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, 30 . 12 . 1975 
tarihli 21 nci Birleşimde; 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, «Öğrenci olay
ları ve alınacak tedbirler» ve, 

Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, «Gençlik olay
ları ve öldürülen gençler» konularında yapmış olduk
ları gündem dışı demeçleri cevaplandırdı. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, öğrenci olayla

rı; 
Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı, Konya'nın 

Seydişehir ilçesinde bir süre önce meydana gelen 
olaylar; 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Seîâhaddin Babüroğlu, 
Hacettepe Üniversitesinde bugün meydana gelen 
olaylar konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Balıkesir Üyesi Raif Eriş'in, İçişleri Komisyonu 
ile Malî ve İktisadî İşler Komisyonu üyeliğinden; 

Giresun Üyesi Ali Cüceoğlu'nun, Malî ve İkti
sadî İşler Komisyonu ile Dilekçe Karma Komisyo
nu üyeliğinden; 

Kütahya Üyesi Osman Olbayrak'ın, Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğin
den ve, 

Sivas Üyesi Âdil Altay'ın, Cumhuriyet Senato
su Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çe
kildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri ÇağlayangiFe, Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 
10/29 numaralı Senato Araştırması isteyen önergeler 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin 
yapılacağı bildirildi. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

13 . 1 . 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.33'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa Üyesi 

Kâzını Kangal Abdülgani Demirkol 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil

mi Nalbantoğlu'nun, Millî İstihbarat Teşkilât ve Em
niyet Genel Müdürlüğünde Amerikalı görevlilerinin 
çalışıp çalışmadığına dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/457) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/458) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Ankara'da 5 adede kadar işçi 
çalıştıran işyerlerine ve burada çalışan işçilere dair 
yazılı soru önergesi, Sosyal Güvenlik Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/459) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Türkiye Sınaî Kal
kınma Bankası A. Ş. ne dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/460) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'ın, 1380 sayılı Yasanın uygulanmasına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/461) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Pasinler - Narman - Oltu Dev
let yolunun yapımına dair yazılı soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/462) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, Akçadağ civarındaki köylerin ihtiyacı için 
bu bölgede yeraltı suyu araştırması yapılıp yapılma-

— 464 — 
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yacağına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/463) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, MEY AK kesintilerine dair ya
zık soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/464) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, Toprak Komisyonuna dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderimıiştir. (7/465) 

İd. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Çukurova çiftçisini zarara sü
rükleyen «Beyaz sineğe» dair yazılı soru önergesi, 
Gıda - - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderil
miştir. (7/466) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
sahasını sulamak için açılmış olan kuyulara dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/467) 

12. —- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Karakaya Barajı için yapılması 
düşünülen yol ile Gezin - Hazar ve Ergani - Çermik 
yollarına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/468) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Trabzon - Erzurum yoluna da
ir yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7 469) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, Ege Denizinde petrol arama faaliye
tinden vazgeçilmesinin sebebine dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/470) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Uluslararası Ga
zeteciler Federasyonunun yaptığı son toplantıya dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/471) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, M. H. P. Genel Başkanının dış ülke
lere yaptığı gezilere dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/472) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi 1975 yılı 
içinde hangi ülkelerden ne kadar buğday satın alma 
anlaşması yaptığına dair yazdı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/473) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, İl Özel idarelerine dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/474) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüse
yin Atmaca'nın, mobilya ihracına dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/475) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Erzurum ili Oltu ilçesindeki 
okulların başöğretmen kadrolarına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim1. Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/476) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, 1965 yılından itibaren yapılan 
PTT binalarına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/477) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztüık'ün, geçnliğin içinde bulunduğu problemlere 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/478) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Bingöl ve Lice'de deprem nede
niyle yapılan B 4 tipi beton prefabrik konutlara dair 
yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/479) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'a kayıtlı üyelerle, emek
liler sayısına ve bu Kurumların şu andaki nakit ve 
mal varlıkları yekûnunun ne olduğuna dair yazılı soaı 
önergesi, Başbakanlık, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (7/480) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Selâhaddin Babüroğlu'nun, bazı kıyı ara
zilerinin parselasyonuna dair yazılı soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/481) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya ilinin Darende ilçesi Sağlık Oca
ğına ne zaman bir hekim verileceğine dair yazılı so
ru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/482) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Malatya ilindeki bazı yolların ne zaman 
asfalt yapılacağına dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/483) 

*— 465 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : İsmail İllıan (Muş), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

İL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IIL — BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliği seçiminde 
şahsıma göstermiş olduğunuz itimat ve teveccühe 
şükranlarımı sunarım. 

Sizler adına görev yaparken öncülerimizin; Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası, Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü, uygulamadaki gelenekler ve kararlar olacağı 
açıktır. Ancak, bunların yanında siz sayın üyelerin 
yardımlarına büyük ölçüde muhtaç olduğumuzu da 
belirtmek isterim. 

Bu çatı altında bulunan bütün siyasal kuruluşlar, 
Cumhuriyet Senatosunun bütün üyeleri ve Türk Mil
letinin meselelerinin her türlü baskıdan uzak olarak 
tartışılabileceği iki kürsüden biri olan bu kürsü, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının teminatı altında
dır. Yüce Senatonun bu kürsüsünde şahsiyyat yap
madan, küçük düşürücü sözler söylemeden ve haka
rette bulunmadan her üye memleket meselelerini dile 
getirmek özgürlüğüne yalnız Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının metninde değil, uygulamada da sahip 
olmalıdır. 

Bu kürsüde yürütme organı hakkında yukarıda 
belirtilen kurallar içinde eleştiri yapılırken, iktidar 
partilerine mensup sayın üyeler, Hükümet veya ikti
dar partilerinin yetkilileri; yine aynı şartlar içinde 
eleştirileri cevaplandırırken de, iktidar partileri dı
şında kalan sayın üyelerin büyük bir soğukkanlılıkla 
birbirlerinü dinlemeleri gerekir. 

Cumhuriyet Senatosu sayın üyeleri; 
Eğer biz siyasal kuruluşlar olarak veya Türkiye 

Cumhuriyeti Parlamentosunun birer üyesi olarak bir

birimize saygılı olamazsak; başkalarından saygı bek-
îeyemeyeceğimiz gibi, bizlerin üstünde Türk Milleti 
var oldukça, (ki, dünya durdukça yaşayacağına ke
sinlikle inanıyoruz) var olmasını dilediğimiz bu Yüce 
Senatonun da saygınlığını koruyamayız. 

Yüce Senatosunun bütün sayın üyelerinin bu an
layış içinde olduğu inancıyle sizlere saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

1. — Kütahya Üyesi Osman Albayrak'ın, zaptı 
sabık hakkında demeci. 

BAŞKAN — Efendim, zaptı sabık hakkında Kü
tahya Üyesi Sayın Osman Albayrak söz istemişlerdir. 

Sayın Albayrak, zaptı sabık hakkında görüşme
lerin hududunu biliyorsunuz; görüşmeniz, yalnız za
bıtlara yanlış geçtiğine kanaat getirmiş olduğunuz 
hususların düzeltilmesiyle ilgilidir. Bu hudutla sınır
landırılmıştır, bu hudutlar içerisinde buyurun efen
dim. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Geçen Birleşimde Sayın Gündoğan bu kürsüden, 
«Biz Türkiye'de meşru kuvvetlerin, kolluk kuvvetleri
nin anarşiyi tutmadığına emin olduğumuz için, kendi 
gücümüzü, Ülkü Ocaklarına mensup bozkurtları, 
(ona benzer isimler takılan insanları) ülkede anarşiyi 
tutucu güçler olarak kullanacağız, dedi bu kürsüden..» 
şeklinde bir ifadede bulundu. 

Gerek geçen Birleşimde benim yaptığım konuş
malarda ve gerekse Genel Başkanımıza atfedilen; 
yine bu kürsüden yapılan konuşmalarda böyle bir 
cümle geçmemiştir arkadaşlar, -
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Elimde, Genel Başkanımıza atfedilen bu cümleye 
ait zabıt vardır. Bu zabıtta değil bunu, böyle bir du
rumu ima edici bir tek cümle bile yoktur. Mühim 
olan bir kısmını sizlere arz etmek istiyorum. 

«Kanunlarımıza göre faşizm suçtur. Bu iddiayı 
üeri süren sayın sözcülerin; bu kitaplarımızdan bir 
tek satırı, şimdiye kadar yaptığımız konuşmalardan 
bir cümleyi, bir kelimeyi bu isnatlara vesika, delil 
yapmaları icabeder. 

Kaldı ki, biz her zaman komünizme karşı oldu
ğumuz kadar faşizme de karşı olduğumuzu; faşiz
minde, nazizmin de yabancı ülkelerin kendi şartla
rından doğmuş sakat sistemler olduğunu, iflâs et
miş sistemler olduğunu ifade ettik, bunlara karşı ol
duğumuzu belirttik; ama biz komünizme de karşı
yız ve Türkiye'nin bir komünizm tehlikesiyle kardeşi 
kardeşe düşman edecek, Türk Milletinin birliğinin yı
kılması, Türk vatanının parçalanması, Türk Devleti
nin bölünmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu
muz inancı içindeyiz ve bunu da komünizmin temsil 
ettiği, komünistlerin bu işin başında faaliyet göster
dikleri kanaatindeyiz. Milletimiz, Devletimiz için bu
nu başta gelen tehlike olarak görmekteyiz. 

Komünizm; malûmları olduğu üzere bir doktrin, 
bir ideoloji olarak ifade edilmektedir. Amaç, yaban
cı bir ideolojidir ve bu ideoloji özellikle gençler...' 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, bir saniye efendim. 
Arz etmiştim; zabıtlara yanlış geçmiş olduğu ka

naatinde olduğunuz ve geçen Birleşimde konuşulup 
da, zabıtlara yanlış geçen hususları tavzih buyura
caksınız. Yeniden bir görüşme konusu edinmeye
lim efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi sözü yan
lış geçmiş? 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Görüşme 
açmak istemiyorum Sayın Başkan. O cümleyi oku
dum, Sayın Gündoğan'ın burada yaptığı konuşma
da... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — O eski zabıtlar
dan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, lütfen 
müdahale etmeyin. 

Sayın Albayrak, siz kendi görüşlerinizde, kendi 
konuşmalarınızda zabıtlara yanlış geçmiş bir husus 
varsa; ancak ve ancak onların burada düzeltilmesi
ni isteyebilirsiniz yahut da sizin sözlerinizin yanlış anla
şıldığım söylemiş olduğunuz arkadaşınız burada ol
duğu takdirde, onunla bir müdâvele-i efkârda bulun

duktan sonra şayet anlaşamazsanız, burada bunun 
tashihi cihetine gitmeniz gerekir. Yani, zabıt hülâ
sasına yahut da eski zapta yanlış geçildiği tespit edi
len konuşma veya uygulamalar, ancak burada zabtı 
sabık hakkında konuşularak tashih edilebilir. Lüt
fen konuşmanızı bu konuya inhisar ettirin ve topar
layın. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Toparlaya
cağım efendim. Yalnız, bunları zabıtlardan aldığını 
Sayın Gündoğan ifade ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, onun yanlış beyamnı dü
zeltiyorsunuz. Halbuki zaptı sabık hakkında konuş
ma, zabıtlara fiilî olarak yanlış geçen hususların tas
hihidir Sayın Albayrak. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — İşte şunla-
rın hiçbiri bizim konuşmalarımızda geçmemiştir. 

BAŞKAN — Efendim, o Sayın Gündoğan'ın yan
lış beyanıdır. Zamanı geldiğinde bir sataşma varsa 
söz istersiniz, kendisinin de olduğu bir oturumda bu
na göre konuşur, fikirlerinizi beyan edersiniz. Onun 
söylediklerinin zapta yanlış geçmesi söz konusu de
ğil. O söylemiş böyle geçmiş, size göre onun fikirleri 
yanlış. Zaptı sabık hakkında konuşma; fikrin tashi
hi değil, olayın tashihidir. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Sayın Baş
kan; gayet güzel, anlıyorum. O, «Ben bu sözleri za
bıtlardan aldım.» dedi. Ben de, zabıtlarda böyle bir 
cümlemiz yok diyorum ve zaptı okuyorum. 

BAŞKAN — Fakat Sayın Albayrak, sizin söyle
miş olduğunuz lâfları, Sayın Gündoğan geçen Birle
şimdeki zabıtlardan almadı. O, bundan evvelki bir
takım zabıtlardan toparlamış. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — îşte ben 
de onları okuyorum. 

BAŞKAN — Beyefendi, şimdi arz ediyorum efen
dim; zaptı sabık hakkında konuşmanız için, çok bü
yük hüsnüniyetle size söz verdim, takdir Başkanlığa 
aittir, sizin lehinize kullandım. Ancak, bir daha arz 
ediyorum; bir evvelki birleşimde konuşulup, görüşü
len bir meselenin zabıtlara yanlış geçmesi halinde 
zaptı sabık hakkında söz verilir. Lütfen siz, Fikret 
Gündoğan'ın söylediklerinin gerçeğe uyup uymadığı
nı bu kürsüde konuşmayınız. Eğer bundan evvelki 
zabıtlara yanlış bir yeş geçmişse, onu tashih buyu
runuz. 

Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, zabıt basılmadı ki... 
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BAŞKAN — Efendim, zabıt basılmadıysa o za
man zaptı sabık hakkında beyefendinin söz söyle
mek imkânı yoktur. Çünkü o zaman zaptı sabıkı tet
kik buyurmadılar. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Efendim. 
içerde daktiloya geçen kısmı aldım oradan okuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, bir daha arz edi
yorum; eğer fikir itibariyle değil, olay itibariyle veya 
konuşma itibariyle zapta yanlış geçmiş bir şey var
sa, buyurunuz anlatınız; ama söylediklerinizle Fik
ret Gündoğan'ın yanlış bir beyanım dile getirmek is
tiyorsunuz ki, bunun zaptı sabık hakkında konuş
makla ilgisi yoktur. Lütfen kısa kesin, gündemimi
zin vaziyetini biliyorsunuz. 

OSMAN ALBAYRAK (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Sayın Gündoğan'ın bize atfen söylemiş olduğu 
sözler, hiçbir zaman bu kürsülerden söylenmemiştir, 
arz ediyorum. 

Saygılarsunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Albayrak. 
Sayın üyeler; gündem dışı dört sayın üye söz is

temiştir. Ancak, bir birleşimde üç sayın üyeye gün
dem dışı söz verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu açıdan, 
ilk üç sırada olan sayın üyeye gündem dışı konuşma 
vereceğim, dördüncü üye olan Sayın Hayri Öner 
Bey'e bu birleşimde gündem dışı söz vermek imkâ
nına sahip değilim. Kendilerinin gündem dışı söz 
talepleri kayda alınmış ve önümüzdeki birleşimde bi
rinci sıraya konulmuştur, bilgilerinize sunarım. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın Başkan, 
benim söz isteme talebim vardı, onu gelecek birle
şime bırakabilir misiniz? 

BAŞKAN — Birinci sırada Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Gelecek birle

şime bırakılmasını istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Yalnız takdir buyu

rursunuz, içtüzükte gündem dışı konuşmaların tak
diri Başkanlık Divanına aittir, konunun günceliğini 
önümüzdeki birleşime... 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takdir Baş
kanlığın. 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, hayat pa
halılığı ve alınması gerekli tedbirlere dair gündem 
dışı demeci ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un ce
vabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen ikinci sa
yın üye olan Sivas Üyesi Sayın Hüseyin Öztürk, ha

yat pahalılığı ve alınması gerekli tedbirler hakkında 
gündem dışı söz istemiştir. Kendilerine 10 dakika 
ile kayıtlı, kısıtlı olmak üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Aralık 1975'de sürdürülen hayat pahalılığı, Ocak 

1976'da daha çok hızlanarak dar gelirli tüm emek
çileri ağır bir yük altında bırakmış, ölüm - kalım 
savaşına itmiştir. 

İstanbul Ticaret Odasının hazırladığı ücretler ge
çim endeksi, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan fiyat 
kontrolü ve geçim indirimi ayrıca Devlet İstatistik 
Enstitüsünün derlediği 11 ile ait tüketici fiyatlar en
deksine göre, fiyatlar geçen yılı gölgede bırakacak bir 
hızla artmaktadır. Oysa ki, bu rakkamlar gerçeği de 
tam yansıtmamaktadır. Bunların çok daha ötesinde 
hayat pahalılığı vardır. 

Son yıllarda, bilhassa Millî Cephe Hükümeti dö
neminde uygulanan çağdışı baskı yöntemleri ile fikir 
ve düşünce özgürlüğü yok edilmek için anarşik ve ted
hişçilik olaylarına ortamlar hazırlanırken, her gün 
birkaç kişinin ölümü ile sonuçlanan çirkin olaylar de
vam ederken, özgürlükçü demokrasinin işleyişini en
gellemeyi hedef tutan tutucu, gerici, faşist güçlerin 
söz sahibi olması nedeniyle de temel endüstrinin ku
rulup gelişmesi sağlanamamıştır. Ülkemiz az geliş
mişlik sınırını aşamamıştır. 

Demokrasinin sağlıklı kalmasının nedeni olan güç
ler dengesinin de, yasal kurallarına uyulmadığı için 
bir kavram kargaşasının yaratılmasına sebep olun
muş, ülkemiz kararsızlık, yurtdaşlarımız güvensizlik 
içine itilerek, yatırımlar ne plan ve ne de program 
hedeflerine ulaştırılamamıştır. Bilhassa yargı organ
larının kararlarına sırt çeviren Sayın Demirci, top
lumda yarattığı huzursuzluk ve güvensizlik ile de
mokratik düzenin işleyişini sarsmış, ekonomik geliş
meyi bozmuş, san'ayileşmıe hızını aksatmış ve işsiz 
sayısının da artmasına sebep olmuştur. Bu nedenlerle 
1976 yılına; kurumları tahrip edilmiş, gençliği ve hal
kı iki düşman cepheye itilmiş bir görünüm içine gi-
rilrmşetir. Bu bakımdan 1976 malî Bütçesi de, ekono
mik bakımdan çözücü bir yol, bir ortam getiremiye-
cektir. 

Örneğin; 1975 Yılının 1976'ya devrettiği enerji ve 
temel mallar üretimindeki yetersizlik, diğer mal üre
timindeki artış ve fiyatlardaki kontrolsüzlük nede
niyle fukara halkın geçiimi ile ilgili endekslerdeki akıl 
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almaz yükselişler, ihracattaki düşüklük, ithalâtdaki 
yükseklik 1974 yılına göre yüzde yüz fazlasıyle bir 
dış ticaret açığı getirmiştir. 

Yine eğitim ve öğretim yatırımları yerine, lüks tü
ketim eşya yatırımlarının ağırlık ve öncelik kazandığı 
bir malî yılın tüm çarpıklıklarının 1976 yılına devre
dilmesi, bu yılın bütçesini de lalumsuz yönden etkile
yecek ve Ocak ayında başlayan hızlı pahalılaşma da
ha da artarak güdecektir. Bu yıla aç giren yurttaşları
mız açık ve çıplak çıkacaklardır. 

Ekonomik politikamızda, özellikle Millî Cephe 
Hükümetinin sanayileşmede işlediği hatalar nedeniyle 
döviz dar boğazı yaratılmış, sürdürülen enerji politi
kası demagojik sloganarîa çıkmaza sokulmuş, kal
kınmanın yabancı enerji kaynaklarına bağlanması ne--
deneyile oluşturulan enerji dar boğazı, ister istemez 
sanayileşmemizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
sebepledir ki, ülkemizdeki fiyat. artışları, ilişkimiz 
olan devletlerdeki fiyat iartışlarınm çok üzerinde bir 
pahalılaşmayı getirmiş ve yurttaşlarıımızın da bu pa
halılık altında ezilmelerine sebep olunmuştur. 

Dışa bağımlı bir kapitalizmin etkisiyle kapitalist 
bir kalkınmanın işçi, memur, köylü kesiminin sorun
larını çözemediğinin ve sosyal adaleti sağlayamadığı -
nın acı ve gerçek örnekleriyle karşı karşıya bulunu
yoruz. Dış egemen güçlerin etkisiyle yürütülen ekono
mik düzen ve dışa bağlı sanayileşme yanılgısı, ülke
mizi tüketim ekonomisine itmiştir. Montaj sanayinin 
ağırlık kazandığı sanayileşme ve endüstrileşmede dı
şarıdan pahalıya alınan hammaddenin işlenerek daha 
pahalıya halka satılışı ve dış pazarlarda geçersizliği 
Türk ekonomisini dar boğaza iten nedenler olmuş
tur. Bu sebepledir ki, 4 milyar dolara yaklaşan dış ti
caret açığı, Türk parası olarak 1976 malî yılı Bütçe
sinin yarısına ulaşmaktadır. Demirel'in havada kalan, 
«Büyük ve kalkınan Türkiye» efsanesinin bunlar ger
çek kanıtları olarak görülmektedir. Bugüne kadar 
büyük Türkiye efsaneciterimn tek- umutları komü
nizm ticareti idi. Cepheyi ayakta tutmak ve halkı 
uyutmak içlin bu sloganı devamlı işleyenler, son gün
lerde komünist ülkelerin belli başlı liderleri ile sar
maş - dolaş olarak yardım dilenmekte bir sakınca gör
memeye başlamışlardır. Bu gerçeği gören Büyük Ulu
sumuz, her halde Demirel takımına daha fazla ha
yal pilavı yedirip, uyutulmalarına müsaade etmeye
ceklerdir sanıyorum-

Ayrıca, 1975'de para arzının hızla artışı ve 1976 
malı yılı Bütçeslinin de enflasyonu önleyecek nitelikte 
olmayışı nedeniyle bir devalüasyonun gelişmesinin 

önüne geçilemeyecektir. Böylece, alını gücü kaybedi
len paramızın etkisiyle de dar gelirli yurttaşlarımız 
hayat pahalılığı altında daha çok ezileceklerdir. 

1975 yılında sanayi artış hızının düşmesi, teknolo
jik üretimin de azalmasına sebep olmuş ve plan he
deflerine ulaşılamamıştır. Bu sebeple de işsiz sayısı
nın artması, ülkemiz ekonomisini olumsuz yönden 
etkilemiştir. Ayrıca, gümrük ve tarım vergilerindeki 
azlık, ithal mallarındaki teşvik ve bağışıklık sistemi 
ile vergi alınmayan veya yüzde 5'i geçmeyen Güm
rük Vergisiyle sermaye çevrelerini koruyan bir tu
tum izlediği için ve vergi kaçakçılığına göz yumul
duğundan, 40 milyarı aşan bütçe açığının 1976 yılın
da da daha büyüyerek devam edeceğinden korkuyo
ruz, 

Nitekim, 1975'te ithal mallarında yüzde 15,5'lik 
bir artış olurken ve 20 . 9 ; 1974'de doların değeri 
13,85 kuruşken, 28 . 10 . 1975'te Türk parasına göre 
yüzde 8,3'lük bir yükselme ile dolar 15,45 kuruşa' 
çıkmıştır. Doların ithal fiyatlarındaki yüzde 23,5'ük 
artışı ile montaj sanayii ithalinde de yüzde 38'lik bir 
pahalılığa sebep olunmuştur. Montaj sanayi üreti
minde yüzde 14,20'lik bir pahalılaşma olmasına rağ
men, bununla yetinmeyen bu kesim giderayak Millî 
Cephe Hükümetinden yüzde 15'lik bir zam koparma
nın peşindedir. Nitekim, otomobil fiyatlarındaki ar
tış gözler önündedir. Bu da hayat pahalılığını derhal 
etkileyecek ve fiyat artışlarının yükselmesine sebep 
olacaktır, 

Ayrıca dış ticaret açığının 4 milyar dolara yak
laşması ve aralık ayında başlayan D M dövizlerinde 
5 milyonu bulan gerileme, vadesi dolan borçların 
Mart sonuna kadar ödenememesi zorluğunun eko
nomik bakımdan iflâsa ve gizli devalüasyona gidişin 
sorumlusu olarak Millî Cephe iktidarı bakalım ne ya -
pacaktır? Her halde 1975 yılının tarihine bu gidiş bir 
kara sayfa olarak geçecektir. 

Hükümeti ayakta tutan bazı finans gruplarının 
gücünü artıran DM dövizleıinin normal bir azalma 
göstermesi; yani 25 . 5 . 1975'te mutlak artış 305,4, 
28 . 8 . 1975'de 191,2'iken, 19 . 12 . 1975'te 5,4'e düş
mesi ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yine Hükümetin Adalet Partisi, Millî Selâmet 
Partisi kanatlarının ters yönlü dış ekonomik politika 
görüşleri nedeniyle dış ödemeler dengesinin A E T 
ile olan ilişkilerimizdeki anlaşmazlıklar ekonomimi
zi tedirgin etmiş, para yardımları kesilmiş ve 1976 
yılına olumsuz şekilde girilmiştir. Bu nedenlerle ya
tırımların büyük oranda akasamasına sebep olun-
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muş ve aksaklıkların devamı da önlenememiştir. Bu- j 
nun içindir ki, 1974 yılma göre işsiz oranı yüzde 100 
artmış, fiyatlar da hızla yükselerek piyasayı kötü 
yönde etkilemiştir., 

İşte temeldeki bu gibi soranların çözümlenmeyişi 
nedeniyle 1975 yılı ölü ve verimsiz bir yü olarak 
geçmiş, hayat pahalılığı da dar gelirli emekçi yurttaş
larımızı ezip geçmiştir. 

Ayrıca 1975 yılında bir hata yapılmış, bu 
ortamdan faydalandırılan finansman gruplarının 
dövize çevrilir mevduatla ithalât stokçuluğu yap
masına göz yumulmuştur. Böylece dövizler eri
tilmiş, döviz darboğazının yaratümasına sebep 
olunmuştur. Daha tehlikelisi ise. stok mal
ların, ateş pahasına satılsa bile alıcı bulacağı ve 
siyasî iktidarı.döviz sıkıntısı süresince arkadan vura
cak malların kapitalist grupun elinde bulunmuş olma
sıdır. 

Bu olumsuz ekonomik sistemin sonucu olarak, 
1975'de hampetrolde yüzde 37,3, fuel - oiFde yüzde 
83,2, makine yağlarında yüzde 62,4, gübrelerde yüz
de 84,3, otomobil lâstiğinde yüzde 50, cam seramikte 
yüzde 30,2, dokumada yüzde 16,9, demirde yüzde 
41,1, makine parçalarında yüzde 21,7, elektrik cihaz
larında yüzde 36,2, ziraî ilâçlarda yüzde 200 '(kara
borsa bulunursa), ev kiralarında yüzde 100, et fiyat
larında yüzde 50, toz şeker bakkallarda 8 liraya, ka
saba ve köylerde 9-10 liraya satılmaktadır ki, yüzde 
40 kadar zamlı fiyatla satılmaktadır. Sayın Demirci' 
in bir beyanında ifade ettiği gibi, toptan eşya fiyatla
rındaki artış maalesef yüzde 10 değildir. 

Yine Millî Cephe İktidarının, Cumhuriyet döne
minde bütün geçen hükümetlere göre, bunların za
manında alınmayan tedbirlerle halkın, bilhassa kömür 
ihtiyacının ancak yüzde 30'nun sağlanmış olması, 
yurttaşlarımızın kömür karaborsacılığı yapan ardiye
cilerden yüzde 100 yüzde 200 daha fazla fiyatla kö
mür almaları, piyasanın kontrolsüzlüğü nedeniyle 
ayakkabı fiyatlarında birden fırlayışlar; 350 liraya 
malolan bayan çizmelerinin bin liraya satılması, Cep
he Hükümeti zamanında temel gıda maddelerine yüz
de lCTu aşmayan bir zam yapılmasına rağmen, tü -
ketim maddelerindeki fiyatların artışı ise, geçen yıla 
oranla çok daha yüksektir. 1975'te tüketici endeksin
deki yüzde 20 artışa rağmen, gıda maddelerindeki ar
tış ise yüzde 30'u aşmıştır. 

Toptan eşya fiyatlarındaki kümülâtif ve ortalama 
olarak fiyatların düşüklüğü, tüketici fiyatlarındaki bü
yük artışların nedenleri, Hükümetin satıcı ile alıcı 

I arasındaki dengeyi kuramamasının ve alıcı aleyhine 
I piyasa işletmesinin sonucudur. 

Bu bozuk ekonomi düzeni içinde, Türk köylüsü 
I ne sattığı maldan ve ne de aldığı maldan sorumlu 
I değil, söz sahibi değildir. Zararına satıp, pahalıya alı

şında söz sahibi başkalarıdır; aracılardır. Bu bakım-
I dan, Türk köylüsünün yaşama seviyesinde bir iler-
I leme olmadığı gibi, günden güne yoksulluğa itildiği 

bir gerçektir. 

1975 yılında toptan eşya fiyatlarında yüzde 20 ci
varında, perakende eşya fiyatlarında ortalama yüzde 
30 - 40 pahalılık olduğu dikkate alınınca; köylünün 
ürünlerine verilen taban fiyatları yüzde 10'u aşmadı
ğı dikkate alındığı zaman, hayat pahalılığının bir yö
nü ile yüzde 100 artmasına karşılık, Türk köylü
sünün durumunu düşününüz... Türk köylüsünün kal
kınması böyle bir ortamda söz konusu edilebilir mi?. 
Bugünkü hayat pahalılığı da köylümüzü 1974 yılma 

j göre, asgarî yüzde 35lik bir anflasyonunun altına it
miş ve ezmektedir; yani Türk köylüsü bu oranda daha 

j fakirliğe itilmiştir. 

O zaman millî gelirdeki artiş iie hayat pahaîıhğın-
daki yükselişi dengeleyen bir çözüm yolu bulunacağı 
için, sosyal adaletin asgarî ölçüde gerçekleştirilmiş 

I olacağı kanısındayım. 

j Bu rakamlara, bu gerçeklere ve halkın pahalılık 
I nedeniyle çektiği geçim sıkıntısına rağmen, gözlerinin 

içine baka baka, fiyatların ancak yüzde 10 yüksel -
j diğini söyleyecek kadar gerçekçilikten uzaklaşanları 
I hoşgörü ile karşılamak mümkün müdür?.. 
I Kömür kuyruğunun satış boralarından Bakanlığa 
1 kadar, filtreli sigara kuyruğunun bayilerden Genel 
] Müdürlüğe kadar uzandığını görmeyenler ve yabancı 

Genel olarak 1975'ten yoksul ve perişan çıkan 
tüm dar gelirliler, başta küçük memurlar, eğer bütçe
de maaşları 9 katsayı ile dondurulursa 1976 yılında 
daha çok mağduriyete ve perişanlığa itilmiş olacak-

I lardır. Devleti ayakta tutan insanların bu şekilde 
i 
J maddî - manevî çöküntüye sevk edilmesi, Devlet bün-
İ yesini olumsuz yönden etkileyeteceği gibi, tüm daire

lerde verimi düşürecektir. Oysa, Sayın Demirel'in de 
açıkladığı gibi, bu yıl millî gelir yüzde 8 oranında 
arttığına göre, hayat pahalılığı da tüketici mallarda 
yüzde 20?nin üzerinde: yüzde 30 - 40, bazı maddelerde 
yüzde 100 yükseldiğine göre, memur maaşlarında en 
az yüzde 28 - 30'luk yüksekliği yaratan bir katsayı uy
gulanmalıdır ki, memurun yaşantısı 1974 yılmdakine 
denk olsun; ileri gitmesini bırakalım... 

— 470 — 
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sigaraların tanesini yurttaşlarımıza 15 - 20 liraya içir
mek zorunda bırakanlar, bunların nedenlerine eğil
meyenler kimlerdir?.. 

Ecevit Hükümeti zamanında, tüm fiyat kontrolla-
rını elinde tutma yetkisiyle görevli Sayın Erbakan'ın 
beceriksizliğini, dünle bugün arasındaki çelişik ifade
lerini esefle karşılamak mümkün değil midir; televiz
yonda dinlediniz? 

Kömür, çimento, sigara ve daha birçok maddeler
de yaratılan karaborsa işi hangi sömürücüleri daha 
çok zengin etmek için uygulanmaktadır? Bunları açık
lamalıdırlar. 1974 yılı gibi, dünyadaki pahalılığa etkili 
olan bir petrol sorunu da olmadığına göre, bu paha
lılığın nedenlerini açıklamalıdırlar ve ne tedbir aldık
larını da belirtmelidirler. 

Saygılar sunarım, teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Ticaret Bakanı olarak 
bazı şeyleri izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN -̂ - Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatonun değerli 
üyeleri; 

Sayın Öztürk, hayat pahalılığı ve fiyat artışları 
konusunda ve diğer bazı konularda görüş beyan et
tiler. Fiyat hareketleri konusunda Yüce Senatoya doğ
ru bilgileri bilhassa arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi 1971'den bu yana bütün dünyada gö
rülen bir enflasyonist fiyat hareketleri mevcuttur. Bu 
hareketler 1973'te Türkiye'yi nasıl etkilemiştir, 1974' 
de Türkiye'yi nasıl etkilemiştir ve 19 75'deki fiyat ha
reketlerinin durumu nedir, bunu gerçek hatları ile bil
meye ihtiyaç vardır. 

Sanıyorum ki, verilen rakamlar endesklere dayan
mayan rakamlardır. Bugüne kadar kullandığımız fiyat 
endeksleri, toptan eşya fiyatları endeksleri ve geçin
me endeksleridir. Her iki endekslerde de sayın Öz-
türk'ün beyan ettiği rakamları göremedim. Yalnız, en
dekslerde, 1974'te beyan edilen seviyede bir yüksek
lik göze çarpıyor; ama 1974 ile 1975'i birbirine ka
rıştırmamak lâzımdır. 

1975 yılının kasım ayı son kesin endeks rakam
ları elimize gelmiştir. Bunu daha evvel de açıklamış
tım. Yüce Senatonun bilgisine bu hususu sunmak is
tiyorum. 11 aylık fiyat hareketlerine bakıldığı zaman 
toptan eşya fiyatları endeksinde durum şudur: 

Kasım ayından geriye bir yıl giderek yapmış ol
duğumuz mukayeseler sonucunda, toptan eşya fiyat

ları endeksinin 1975 yılında yüzde 8 seviyesinde artış 
gösterdiği tespit ediliyor. Aynı dönemi 1974 yılında 
alırsak, yüzde 8'e karşılık yüzde 22,8 seviyesinde bir 
artış var, 1974 yılında. 

1973 yılında; 1973 kasımından geriye doğru bir 
yıl gittiğimiz zaman fiyat artışının % 25,1 olduğunu 
görüyoruz. 1973'te % 25, 1974'te % 22,8, 1975'te ra
kam % 8; toptan eşya fiyatları hareketi üç misli daha 
düşük. 

Bir başka mukayese daha yapıyoruz ve 1975 yı
lının 11 ayını ele alıyoruz. 1975 yılının 11 ayınm fi
yat artışı nedir, 1974 yılının nedir, 1973 yılının nedir?. 
Fiyat yükselişlerini, ciddî bir biçimde değerlendire
bilmek için bazı senelerle mukayese etmeye mecbu
ruz. 

Şimdi, 11 aylık fiyat artışına 1975, 1974 ve 1973 
yıllarında baktığımız zaman; 1973 yılındaki toptan eş
ya fiyat endeksîerindeki artışın % 23,4 olduğunu, 
1974 yılındaki 11 aylık fiyat artışının % 17,3 olduğu
nu ve 1975 yılındaki 11 aylık toptan eşya fiyatların
daki artışın % 6,4 olduğunu görürüz. Bu mukayeseye 
de baktığımız zaman, 1973 ve 1974 yıllarına nazaran 
toptan eşya fiyatlarındaki fiyat hareketleri % 300 
önlenmiş demektir. 

Enflasyonun bu derece süratle önlenmesi ekono
mide büyük birtakım daralmaların meydana çıkması
nı hemen hemen kaçınılmaz hale getirir; ama buna 
rağmen 1975 yılında ekonomide daralma olmamış
tır, yatırımlarda daralma olmamıştır; üretim artışıyle 
beraber, uygulanan politikalar sonucunda enflasyon 
büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Enflasyonun 
kontrol altına alındığı bir sene içerisinde,' enflasyonu 
büyük bir tehlikeli gidiş içerisinde göstermeye hiç kim
senin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hafızalarınızı tazelemek istiyorum. Bundan 10 

yıl evvel; 1965 yılında, 1966 yılı bütçesi müzakere edi
lirken, yeniden birtakım enflasyon hareketlerinin, hız
lı fiyat hareketlerinin başladığı ileri sürülmüştür ve o 
zamanın Demirel Hükümeti şiddetle bu konuda ten
kit edilmiştir, 1966 yılı büyük bir enflasyon yılı ola
bilir denilmiştir, ama 1966 yılı bitip de 1967 yılı büt
çesi görüşülürken, bu tenkidi yapan kimseler, % 5'in 
altında bir fiyat yükselişiyle karşı karşıya geldikleri za
man, kadirbilirliklerini göstermişler ve «1965 yılında 
1966 bütçesi üzerinde ısrarla üzerinde durduğumuz 
istikrarı Demirel Hükümeti gerçekleştirmiştir, kendi
sine teşekkür ederiz;» demişlerdir; Meclis zabıtlarında 
vardır. Biz değerli arkadaşlarımızdan asgari ölçüde bu
nu istiyoruz. 
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Endeksler, Türkiye'de fiyat hareketlerinin enflas-
yonist gidişin tamamiyle kontrol altına alındığını be
lirlemektedir. Böyle olduğu halde, değerli bir arka
daşımızın çıkıp da, 1974 yılı enflasyonist rakamlarını 
1975 yılı rakamlarıymış gibi söylemesinden doğrusu 
üzüntü duydum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüzde 30'a kadar yükselen fiyat hareketlerinden 

bahsedildi. Şimdi, bir başka mukayeseyi daha ortaya 
koymak istiyorum. 11 aylık ortalama fiyat artışlarını, 
bir sene evvelin 11 aylık ortalama fiyat artışıyle mu
kayese ettiğimiz zaman, karşımıza gerçekten % 30 
rakamı çıkıyor. Bakınız, 1974 yılının 11 aylık ortala
malara göre fiyat artışı % 30,8'dir. 1975 yılının 11 ay
lık ortalamalarına göre fiyat artışı % ll 'dir. Dikkat 
ederseniz burada da bu esas kullanıldığı takdirde yi
ne fiyat artışının % 300 nispetinde kontrol altına alın
dığını görmektesiniz. Yüzde 30 rakamını çevirip de 
1975 yılı rakamı gibi göstermeye gerek olmadığı ka
nısındayım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bizim zamanı
mızda % 16,7'dir Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi... 
BAŞKAN — Bir saniye sayın Bakan. 
Sayın arkadaşlarım; 
Karşılıklı konuşmaların meseleye bir çözüm getir

meyeceği bundan evvelki uygulamalarla sabittir. Çok 
istirham ediyorum Sayın Öztürk, sizi nasıl dinledilerse 
lütfediniz siz de o şekilde dinleyiniz. 

Arkadaşlarımdan, müdahaleyi gerektirecek bir 
davranışta bulunmamalarını hassaten istirham ediyo
rum. 

Devam buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım; 

Toptan eşya fiyat endekslerine ve asgarî geçinme 
endekslerine de bir ölçüde temas etmek istiyorum. 

Asgarî geçinme endeksleri, toptan eşya fiyat en
deksleri gibi düşme hızını artırmamıştır, hızını çok 
fazla yavaşlatmamııştır; ama bu, toptan fiyatlarla pe
rakende fiyatlar arasındaki bir bünye farkından mey
dana gelmektedir. Toptan eşya fiyatlarında, 1974 ile 
1975'in gerçek rakamlarını arz ediyorum: 

Kasım ayı sonu itibariyle 11 aylık toptan eşya fi
yatlarındaki hareket, Ankara geçinme endeksinde 
1973 yılında •% 15,4, 1974 yılında % 14,7, 1975 yı
lında % 16,4'tür. 

İstanbul geçinme endekslerinde ise 1973 yılında 
% 17,9, 1974 yılında % 21,8, 1975 yılında % 14,7'dir. 

Burada gayet enteresan bir durum orta yere çı
kıyor. İstanbul geçinme endekslerindeki düşüş fevka
lâde belirgin hale gelmiştir : % 17,9, % 21,8, % 14,7. 
Ankara geçinme endekslerinde bu düşme belirgin 
değildir. Yalnız, Ankara geçinme endeksleriyle İs
tanbul geçinme endeksleri öteden beri ayrı bir strük-
tür içerisinde yükselmesine devam etmiştir. Daima. 
İstanbul geçinme endeksleri ileride gitmiştir; Ankara 
geçinme endeksleri geride kalmıştır. Endeks rakamına 
nazaran şimdi bu dengesizliğin yavaş yavaş orta yer
den kalktığı intibaını doğuran birtakım rakamlar önü
müzdedir. 

Ayara, geçinme endekslerinde mevsimlik dalga
lanmalar, içinde bulunduğumuz 1976 yılında geçinme 
endekslerinde de önemli ölçüde fiyat artış hızlarında 
yavaşlama olacağını belirleyen unsurlardır. Nitekim, 
1975 yılının evvelinde gelen bütün yıllarda geçinme 
endekslerinde fiyat artışları senenin birinci yarısında 
daha az süratli, ikinci yarısında daha süratli cereyan 
etmiştir. Bu, bizim ekonomik bünyemize de uygun
dur. Senenin birinci yarısı alım gücünün daha az ol
duğu, talebin daha az olduğu bir dönemdir; senenin 
ikinci yarısı, taban fiyatları sebebiyle ve çeşitli ihale
lerin başlaması sebebiyle, piyasada alım gücünün yük
seldiği, dolayısıyle talebin arttığı bir dönem yaşa
nır. İkinci altı ayda, daha yüksek seviyede fiyat ar
tışları görülür. Genel karakter olarak 1975'den evvel
ki yıllarda bu böyle olmuştur. 

1975'in birinci altı ayındaki fiyat artışı, ikinci 
altı ayındaki fiyat artışından daha fazladır. Fiyatla
rın daha fazla artması lâzım geldiği bir mevsimde, 
fiyatların daha az artmış olması, geçim endekslerinde, 
önümüzdeki yıl, almış olduğumuz tedbirleri iyi uygu
ladığımız takdirde, büyük bir ferahlama ile karşılaşa
cağımızı belirleyen emareler bunlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fiyat artışları böyle olduğu halde, ekonominin 

bazı kesimlerinde problemlerimiz yok mudur?.. Var
dır. Yalnız, buradan şunu ifade etmek istiyorum ki, 
bu problemlerin sebebi, Sayın Öztürk'ün beyan et
tiği gibi, bizim Hükümetimiz değildir. Biz bu prob
lemleri devraldık. Büyük ölçüde dış ticaret dengesi 
meselesini ortaya koyan arkadaşımız biliyor mu aca
ba, 1975 yılının beşinci ayına kadar, Türkiye'nin ih
racatı, bir sene evveline nazaran % 30 geride idi ve 
yine biliniyormu acaba, bizim aldığımız «İhracatı 
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teşvik tedbirleri» sayesinde c/c 30'luk gerileme, Ka
sım ayının sonunda % 10'a düşmüştür?.. 

İhracattaki gerileme durdurulmuştur. Rakamlar
la belirgindir, ve Mayıs ayını takip eden Haziran 
ayından itibaren gerileme durdurulmuş, ihracat yeni
den sürat kazanma devresine girmiştir, ihracatımız 
1976 yılında daha iyi bir gelişme gösterecektir. 

Elbette döviz rezervlerimizin çok iyi bir biçimde 
geliştiğini görmeyi biz de arzu ediyoruz; ama bilin
mesini istiyorum ki, Türkiye 60 milyon dolar döviz 
rezervi yle çalıştığı günler yaşamıştır ve bu günlerden 
sonra, 2 milyar dolarla, Türkiye'yi teslim alan ikti
darlar gelmiştir ve onlar, bunun en az yarıdan fazla
sını harcayarak, başka kimselere iktidarı devretmiş
lerdir. 

Bütün bu değerlendirmeleri yapmadan, mevcut 
durumu karanlık tablo halinde ortaya sermekte an
lam yoktur. Gerçekten, alman tedbirler sayesinde, ih
racatımız hızlı bir gelişme yoluna girmiştir. Devraldı
ğımız zaman, değil pamuklu sanayi ihracat yapsın; 
pamuklu asnayi durmuş, 330 bin ton elimizde pamuk 
stoku vardı; ama bu pamuk stokunu, pamuklu sana
yiine sevk edecek karar alınmamış bulunuyordu. 1974 
yılında bir ayda 5 bin ton civarında pamuk ipliği ih
raç edilirken, bu miktar 2 bin tona düşmüştü; ama 
son 3 aydan beri, iftiharla söyleyebilirim ki, pamuk 
ipliği ihracı ayda 2 bin ton değil, 5 bin ton değil, 7 
bin ton civarında seyretmektedir. Üretimi arttırmak 
için alınan tedbirler büyük ölçüde etkisini göstermiş
tir. 

Enerji sahasındaki, temel mallar sahasındaki bir
takım buhranlardan, kuyruklardan, karaborsalardan 
bahsetti, değerli arkadaşlarım. 

Bu kuyrukları, karaborsaları biz, Hükümet olarak 
devraldık. Çimento karaborsasını kınayan arkadaşı
mın, 1974 yılında Türk mutfağına giren karaborsa
cının elini koparmasını istedim; ama bu sene onu 
koparacak kimse işbaşına gelmiştir. 

Çimento karaborsası da önlenecektir; bunun tek 
çıkar yolu, üretimi artırmaktır. Üretimi artırmak 
için, yeteri ölçüde tedbirler alınmıştır ve bu tedbirler, 
birçok noktalarda olumu sonuçlarım da vermiştir. 

Sayın arkadaşım Öztürk, «Bundan sonra devalüas
yon gelir ve eldekin'i alır götürür» buyurdular. 

«Türkiye'ye devalüasyon gelir veya gelmez» lâf
larını, Türkiye'de çok az konuşmamız gerekmekte
dir değerli arkadaşlarım. Piyasa fevkalâde devalü
asyona hassastır. 

1958 devalüasyonları, 1970 devalüasyonları misil
li birtakım devalüasyon hareketleri yapılamaz, Tür
kiye'de. Bunun yapılmayacağını kesinlikle belirmek 
istiyorum. Aslında, dünyada ekonomik şartlar, 7971' 
den bu yana fevkalâde enteresan değişme göstermek
tedir. Bu şartlar içerisinde, birçok ülkeler parala
rım anı anına, günü gününe, başka paralarla ayar
lamak durumunda kalmışlardır. Paramız dalgalan
maya bırakılmamış olmakla beraber, aynı operasyon 
Türkiye'de de yapılmaktadır; ama Türk iş iktisadî ha
yatında devalüasyon daima eski devalüasyonların ha
tıralarını canlandırmaktadır. Bunları ortaya koymaya 
hakikaten gerek olmadığı kanısındayım. 

Üreticinin taban fiyatları meselesi ve üreticiye 
yeteri kadar zam verilmediği meselelerini uzun uzun 
tartışmak istemiyorum; ama şurasını ifade etmek is
terim ki, üretici 1974'teki sıkıntısını bu sene, yani 
1975'te çekmemiştir. Üretici, 1975'te « 8 liraya pa
muğumu teslim edeceğim» diyerek aylarla, hafta
larla kuyrukta beklememiştir; üretici, Devlet 8 lira 
taban fiyat üân ettiği halde, beklemekten, kendi ma
lından bezerek, malını 4,5 liraya satmamıştır. Üretici 
piyasasıyle yakından ilgili olan arkadaşlarım iyi 
bilirler; bizim tespit ettiğimiz 8 liralık fiyatın, or
tak dışı karşılığı olan fiyatın altında Türkiye'de pa
muk satılmamıştır. Üretici aynı fiyatı almakla be
raber 1975 yılında, 1974 yılma göre, daha fazla tat
min olmuştur, Bakanlığıma hiçbir üretici şikâyeti 
intikal etmemiştir. 

Huzurunuzu uzun süre işgal ettim, beni dinledi
ğiniz için hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

3. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, okulların ki
taplıklarından kitap toplattırılmasına dair gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gnüdem d.ji olarak, üçüncü konuşmacı Antal 

ya Üyesi Sayın Oğuz, «Okulların kitaplıklarından, ki
tap toplanttırılması» ile ilgili gündem dışı söz iste
mişlerdir. Kendierine bu konu ile igili olarak söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Oğuz. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, say

gıya değer sayın senatörler; sizleri saygı ile selâmla
rım. 

Gündem dışı yapacağım konuşmamn konusu Yük
sek Başkanlıkça bilgilerinize sunuldu. Sunduğum is
tek, rica varakasında; okulların kitaplıklarından ki-
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taplar toplatıldığı, bu eylemin doğuracağı, dünya 
çapında yaratacağı olumsuz etkinin sorumluluğu ki
tap ve kültürün önemi, Türk Gençliğine reva görü
len bu eylem üzerinde Millî Eğitim Bakanından açık
lama isteği hususunu kapsamaktadır, 

Son günlerde gazetelerden öğrendiğimize göre, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in buyruk-
lariyle okul kitaplıklarından bazı kitapların, klâsikle
rin kaldırıldığı, başka bir deyimle, kitapların topla
tıldığı ve bugünün ünlü yazarların kitaplarının da ki
taplıklardan sürgüne tabi tutulduğu, öğretmenlerin dik
katlerinin bu eserlere çekidiği ifade edilmektedir. 

Kitabın değeri üzerinde fikir yürütmenin, böylesi
ne memleketin yarınlarına katkıları olmuş, büyük so
rumluluklar yüklenmiş bu seçkin topluluğa karşı say
gısızlık olacağı kanısındayım. 

Sayın senatörler; 
Kitap toplatılmak, okulların kitaplıklarından ki

tap çıkartılmak, lütfen beni bağışlayın, çağ dışı bir 
davranışın içine girmek olur. 

Sayın arkadaşlarım, bugün toplatılmaya girişilen 
kitapların, uzun yıllardan beri okul kitaplıklarında 
öğrencilerin istifadelerine sunulmuş eserler olduğunu 
tecrübeme dayanarak ifade etmek isterim. 

Bilmek gerekir ki, okulların kitaplığına konan ki
taplar, Bakanlığın tensibi, tasvibiyle yollanan ve okul 
idarelerinin bilgisi altında bir heyet marifetiyle alınan 
kitaplardır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı lütfen hatırlasınlar ki. 
bu kitapların bir kısmı Adalet Partisinin müstakil ikti
darı döneminde okul kitaplığına girmiş eserlerdir. 
Okumuş ve şair bir kişi olduğunu bildiğimiz Sayın 
Bakanın, böylesine üstün değerde olan ve kültürümü
zü teşkile yardım eden dünya klâsiklerinin, kitaplık
lardan çıkarılması yazısına nasıl imza atabildiğini dü
şünüyorum ve şaşırıyorum. Koalisyon Bakanı olmak, 
millî eğitimin Türk Gençliğine hizmetinin bazı ortak
larının garip düşüncelerine aşırı derecede «Evet» de
mek anlamına gelmemiş olmak gerekir. 

Kitap, insanın en iyi arkadaşıdır. Biliyorsunuz; 
özür dilerim, bir yazar bir beyanatında der ki: «Kültü
rümü, okuduğum köklü romanlara, klâsiklere borç
luyum.» Ders kitabının dışında okunacak eserler, kül
türü teşkile yardımcı nitelikte birer dostturlar. Bu 
dostları Türk Gençliğine hizmetten mahrum kılmak, 
gençlikte kültür şahsiyetinin teşekkülüne, özgür dü
şünce yeteneğine sahip olma güçlerini yok etme ça
basına girmek, dolayısıyle büyük bir hataya saptan
mak olur. 
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Yüksek varlıklarınızca da bilindiğine kaniim ki, 
yargı organının tehlikeli bulup menettiği eserlerden 
gayri kitaplara dokunmak; gerçekliği, gençliği başka 
amaçlara yöneltme çabalarının çemberinde onları 
hapsetmek maksadını taşıdığına kanı teşkil eder sa
nırım. Yargı organları tarafından «Zararlı yayın» 
hükmünü yememiş eserleri, Türk Gençliğinin istifa
desinden uzak tutmaya hakkımız yoktur arkadaşlar. 

Son olaylar; tabiî yurt içi olaylar, dünya kamu
oyunda dikkat ve merakla izlenmektedir. Türkiye 
Cumhuriyetinde, Atatürk Türkiye'sinde okullardan 
kitap toplatıldığının duyulması, en azından özgür dü
şüncenin boğazlandığına ve Atatürk'ümüzün devrim
lerinin zedelendiğine ait hükümler getirir. 

Bu, M.C. Hükümetinin kültür eğitiminde bir sap
madır. Rica ediyorum, Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
önüne getirilen her yazıya imza koymasın. Millî Eği
tim Teşkilâtımızda, ne yaptığını bilmeyen bir koltuk, 
bir makam sarhoşluğu başlamıştır. Yanlış yoldadır 
Sayın Bakan; arkadaşlarını iyi kontrol etsinler. 

Tarih; ilmi, irfanı, kitap düşmanlığını iktidarların
da sürdürmüş olanları hayırla yadetmemektedir. 

Türk Ulusu, Abdülhamit Devrinin sansürüne, bu 
Devrin düşünceye kelepçe vurulma ve bunu ifade öz
gürlüğünden yoksun düşürme dönemine bir daha gir
memenin kararını Atatürk'ün emriyle vermiş ve dev
rimini yapmıştır. Anayasal haklara tecavüze «Hayır» 
diyoruz. Türk Gençliğinin okuma özgürlüğüne dokun
mak isteyen Bakanlık tasarrufuna «Hayır» diyoruz. 

Bir süreden beri öğretmenlere sürdürülen kıyım, 
kitaplara kadar uzatılmaya başlamıştır arkadaşlarım. 

Sunu belirtmekte fayda umarım; milliyetçilik anla
mının şümulünde vatandaşa huzur, vatandaşa hakla
rına sahip çıkma b:!încini yaratmak ve kültür özgür
lüğüne saygı duymak vardır. 

Bugün milliyetçilik; Türk yapısı silâh kullanmak, 
özgür düşünceye, kü'türe ölüm ve kan kusturmak, ba
rut dumanı içinde gençliği boğmayı hedef almak ça
basının teneffüs ettiği bir anlayışa oturtulmak istenil
mektedir. 

Lütfen, şu aziz memleketi ilerde ellerine teslim 
edeceğimiz gençlerimizin yaşama doğal haklarına ol
duğu kadar, okuma özgürlüklerine de saygı duyalım 
ve sahip çıkalım. 

Sayın senatörler; 
tş işten geçmeden, «Okullarında bugüne kadar 

kitaplıklarında bulunan eserler toplatılıyor» acı ola
yının önüne geçelim. Millî şerefi korumak, milliyetçi
liği tekelde tutmak değildir. Milliyetçiliği, Türk Ulu-
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sunun dünya kamuoyundaki haysiyetini korumakla 
göstermenin lüzumuna da lütfen eğilelim. Tarih, ya
rın bizi suçlamasın, yakamıza yapışmasın saym sena
törler. Hem demokrasi içindeyim, hem uluslararası in
san hak ve hürriyetlerine hürmetkarım diyeceksin ve 
sonra kültür ve kitap düşmanlığının çukuruna ayağın 
kayacak... Böyle şey olmaz. 

Sayın Millî Eğitim Bakanından rica ediyorum; ge
lecek oturumda Senato huzurunda okul kitaplıkların
dan hangi kitapları toplattığını, bu hareketin nedenle
rini açıklamaya davet ediyorum; teşrif buyursunlar. 

Kitap vitrinlerinde bulunan kitapları savcılık top-
lattırmadıkça, yargı organının bir kararı bulunmadık
ça, gençlere, «Bunları okumayacaksın.» demek çarpık 
bir mantığa saplanmak olur. 

Arkadaşlar; dünya bir değişmenin eşiğinde ve 
gençlik artık Hanyayı - Konya'yı, dönen dolapları öğ
renmiş, anlamış bulunmaktadır. Türk gençliğine gü
veneceğiz, özgürlükçü, memleket sevgisindeki içten
liğine inanacağız ve onları yetiştiren, yurt sorunlarını 
temelinden kavramış öğretmenlerine de saygı duya
cağız ve onların bu memleketin yarınlarının mimarı 
olduğunu unutmayacağız. 

Gençleri ve öğretmenleri sayalım ve sevelim arka
daşlar. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 

4. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, ko
misyonların görev bölümüne dair tezkeresi. (3/711) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlığ;ndan bir tezkere vardır bilgilerinize 
sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonu, Başkanlık Divanını seç

mek üzere toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı üyeler 
Başkanlık Divanına seçilmişlerdir. 

Saygı ile arz ederim. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 
Başkan : tsmet Sezgin (Aydın Milletvekili) 
Başkanvekili : Yiğit Köker (Ankara Cumhuriyet 

S. Ü.) 
Sözcü : Gündüz Sevilgen (Manisa Milletvekili) 
Kâtip : Hasan Buz (Elâzığ Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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5. — Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin, 1975 yı
lı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve dağıtım ta
rihlerine dair Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10130) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, bilgile
rinize sunuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 - 1976 kış mevsimi bütün şiddetiyle devam 

etmektedir. Kış Doğuda olduğu kadar Güneydoğuda, 
iç kesimlerde de, geçen yıllardan çok fazla kendini 
duyurmaktadır. 

Buna karşılık halkın ısınma ihtiyacı gerektiği gibi 
karşılanmamaktadır. Bilhassa Güneydoğunun büyük 
şehirlerinde halkımız kömürsüzlükten büyük sıkıntı 
çekmekte, yeteri kadar ısmamamaktan sağlık durumu 
tehlikeye girmektedir. Örneğin : Gaziantep'e halk ih
tiyacı için tahsis edilen çok az kömür bile sevkedile-
memekte, Ankara'da müracaatlar iki hatta üç ay ge
ciktirilerek karşılanmaktadır. Diğer illerdende sürekli 
şikâyetler yükselmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bu şikâyetlere 
ve müracaatlara kulağını tıkamakta, bunları karşıla
mak için hiçbir girişimde bulunmadığı gibi müracaat
lara cevap bile vermemektedir. Tutum ve davranıştan 
MC. Hükümetinin büyük şehirlerimizi oylarından do
layı, Belediyelerini malî sıkıntı ile başbaşa bırakıp 
halka hizmet götüremeyecek duruma düşürmesi yanın
da, bu yöndende cezalandırmak eğiliminde olduğu in
tibaını uyandırmaktadır. Bu durum, kömür üretimi, 
tüketimi ve dağıtımını kapsayan bir Senato Araştır
masını zarurî kılmaktadır. 

Bu nedenle Anayasanın 88 nci ve C. Senatosu İç
tüzüğünün 133 ncü ve onu izleyen maddelerine göre 
1975 yılı kömür üretimi ve dağıtımı ve müracaat ve 
dağıtım tarihleri üzerinde bir Senato Araştırması için 
araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmesine 
delâletlerinizi arz ve teklif ederim. 

Salih Tanyeri 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
134 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince gerekli 
işlem yapılacaktır. 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim., 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin sunuş-

İ
lar kısmı bitmiştir, gündem maddelerinin görüşül
mesine başlıyoruz, 
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Komisyonlarda açık bulunan üyelikler vardır. 
Açık üyelikleri ve bu üyeliklere gösterilen adayları 
bilgilerinize sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık bu
lunan üyelikler: 

Bütçe ve Plan Komisyonunda 1 üyelik açıktır; 
Fethi Çelikbaş grup kuramayanlar adına . iay gös
terilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonunda 2 üyelik açıktır; Şevket Koksal (Ordu) 
C. H. P. Süleyman Ergin (Yozgat) grup kuramayanlar 
adına adaydır. 

İçişleri Komisyonunda 1 üyelik açıktır; Şaban 
Demirdağ A. P. (Samsun) adaydır. 

Malî ve İktisadî tşler Komisyonunda 2 üyelik 
açıktır; Bahri Cömert A. P. (Samsun), Fakih Özlen 
C. H. P. (Konya) adaydır. 

Dilekçe Karma Komisyonunda 2 üyelik açıktır; 
îmadettin Elmas C. H. P. (Çanakkale) adaydır; grup 
kuramayanların ismi yoktur, boş bırakılmıştır. 

Sayın üyeler;' 
Dilekçe Karma Komisyonuna iki üye seçmemiz 

gerekiyor. C. H. P. kendi hissesine düşen üyelik için 
adayını bildirmiştir. Grup kurumayan sayın üye
lerden de bir üyenin komisyona seçilmesi gereki
yor. Bu hususta aday bildirilmesini istiyorum... 

Aday bildirilmediğine göre, bildirilen adayların 
seçimine geçiyoruz. 

Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 17 nci madde

sinin 1 nci fıkrası gereğince komisyonlara üyeler gizli 
oyla seçilir. Ancak, işin süratlendirilmesi açısından ve 
boş olan üyeliklerden fazla aday olmadığından, eğer 
bir itiraz yoksa, komisyanların noksan üyeliklerini 
işarî oyla seçmek istiyoruz. Bu yoldaki seçime itirazı 
olan var mı efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

geçen oturumda aynı mesele ele alındı ve tek aday 
bulunduğu için de, bağımsızlar adına Sayın Fethi 
Çelikbaş'ın seçimi yapıldı. Fakat arkadaşlarımız 
itiraz buyurdular, Tüzüğün 17 nci maddesi gereğin
ce, seçimin tek aday da olsa gizli yapılmasını teklif 
ettiler. O Birleşimde Başkanlık yapan Sayın Başkan-
vekili arkadaşımız da itirazı kabul ederek, seçimin 
gizli oyla yapılmasını kararlaştırdılar. 

Şimdi o karardan dönülüyorsa, benim teklifim şu: 
Bütçe Karma Komisyonuna Sayın Fethi Çelikbaş 
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J seçilmiştir; o seçimin kabulüyle, geri kalanların işarî 
I oyla seçilmesine bir itirazım olmayacaktır. 
I BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bu ihtilâfı evvelden 
j tespit etmiş olduğum için zabıtları getirttim. Bana 
I verilen ön zaptın 92 nci sahifesinde Sayın Başkanın 
I beyanı var. Aynen okuyorum : 
I «Bütçe Plan Komisyonuna Sayın Fethi Çelikbaş 
I adaydır. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...» «Edil-
I mistir» diye hiçbir beyan yoktur. Bütün zaptı, hilâ-
I fına bir beyan var mıdır, diye iddiaları gözönüne 
I alarak satır satır tetkik ettim. Sayın Çelikbaş'ın se-
I çildiğine dair tek bir kelime dahi mevcut değildir. 
I O yüzden Sayın Fethi Çelikbaş'ı seçilmiş addetme-
I m ize imkân yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
I zaptı okumuş olduğunuza göre; okuduğunuzu kabul 
I ediyorum, neticede o birleşimi idare eden Sayın Baş-
I kanımızın «Ben hata ettim.» diye beyanı zabıtta mev-
I cuttur. O halde seçimin yapıldığını kabul ediyor, so-
I nunda hata yaptığını itiraf ediyor. 

I , BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Başkanvekili 
I geçen Birleşimde seçimi gizli oyla yapmadığı için hata 
I işlediğini beyan etmiştir. Sayın Çelikbaş'ın seçimi ile 
I ilgili bir hata yaptığına dair beyanı yoktur. Hatasının, 
I gizli oyla yapılması gereken bir seçimi, işarî oyla yap-
I ması noktasına matuf olduğu tespit edilmiştir tara-
I fırndan. 
I Bilgilerinize sunuyorum Sayın Ucuzal. 
I Buyurun Sayın Özbek. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
I — Sayın Başkan, istirham ediyorum, İçtüzük aynen 
I tatbik edilsin. Bir celsede öyle, bir celsede böyle... 
I Zatıâliniz yeni oturdunuz o makama lütfen Tüzüğü 
j tatbik edin. 

I BAŞKAN — Tamam sayın üyeler, itiraz vâki ol-
j duğuna göre; bendeniz zaten kayd-i ihtirazî ile be-
I yan etmiştim, itiraz vardır; o bakımdan komisyonlara 
I noksan üyelikler gizli oyla seçileceklerdir. 
I Oy puslaları dağıtılsın. Kürsüye oy pusulaları için 
I sepetler konsun. («Adayları anlayamadık» sesleri). 
I BAŞKAN — Adayları tekrar sunuyorum efen-
I dim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 1 : Fethi Çelikbaş, 
I grup kuramayanlar. 
I Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu 2 : Şevket Koksal, Cumhuriyet Halk Par-
I t i s i (Ordu), Süleyman Ergin, grup kuramayanlar 

(Yozgat) 
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tçişleri Komisyonu 1 : Şaban Demirdağ. Adalet 
Partisi (Samsun), 

Malî ve İktisadî îşler Komisyonu 2 : Bahri Cö
mert; Adalet Partisi (Samsun); Fakih Özlen; Cum
huriyet Halk Partisi (Konya), 

Dilekçe Karma Komisyonu 2 : îmadettin Elmas, 
Cumhuriyet Halk Partisi (Çanakkale); Grup kura
mayanlardan aday yoktur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayım - Döküm Ko
misyonunu kur'a ile tespit ediyoruz. 

Sayın Haldun Menteşeoğlu?.. Yok. 
Sayın Abdülgân'i Demirkol?,. Yok. 
Sayın Adnan Karaküçük?.. Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — îzin verirseniz 
gönüllü ben varım efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Başka gönüllü 
var mı efendim?.., 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — Ben varım sayın 
Başkan. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Ben de varım 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurunuz. 
Sayım, Döküm Komisyonu Sayın Ömer Ucuzal, 

Sayın Ergün Ertem ve Sayın Hikmet Savaş'tan teşek
kül etmiştir. 

Şimdi, tensip buyurursanız oylamaya nereden baş
layacağımızın tespiti için isim çekiyorum.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Baştan başla
yın efendim. 

BAŞKAN — Madem teklif ediyorsunuz, baştan 
başlanmak suretiyle oylama yapılacaktır. 

İsmi okunan her sayın üye - bir tane sepet koy
duk - kürsüye gelerek oy pusulasını sepete atacaktır. 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Noksan komisyon üyeliklerine gizli 
oyla yapılan seçim neticelerine dair Sayım - Döküm 
Heyetinin tutanağını bilgilerinize sunuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık bulu

nan üyelikler için yapılan seçime 76 üye katıldığı 
tespit edilmiş bulunduğundan, tasnif cihetine gidilme
miştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Eskişehir Ankara 
Ömer Ucuza! Ergün Ertem 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

BAŞKAN — Gelen Sayım - Döküm Tutanağına 
göre çoğunluğumuz olmadığı tespit edilmiş olduğun
dan, 15 Ocak 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 16.35 

)>0~U .—<. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 1 . 1976 Sah 

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 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun 
hükmünde kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 
sayılı Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G. Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/37) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu, (6/38) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/44) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/48) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın son günlerde vukubulan bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/55) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Başka-
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nına atfen çıkan bir beyanata dair içişleri Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/60) I 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) I 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 

Hürriyeti Hakkındaki Kanuna bazı maddeler eklen- I 
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince I 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 5'er üye { 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/209; C. Senatosu : 1/361) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1975) (Bitiş tarihi : 
1 9 . 1 . 1976) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yolları konusunda Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/12) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
söytrak'ın, Blektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük İşlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 1. Cenap 
Ege ve arşadaşiarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'riin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/16) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhur başkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

11. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/20). 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senatto araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

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

16. — 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 
tarihi : 7.4.1975) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi : 21.4,1975) 



18. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Aralık 1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesapla
rı hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnce
leme Komisyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1975) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sı-
fatıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayaca
ğına dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in 
önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanının 1 Hazi
ran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 
11 Mart 1974 tarih ve 9, 13.11.1974 tarih ve 2 sa
yılı kararlan (Dağıtma tarihi : 16.12.1974) 

20. — 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 sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu : 
4/131) (S. Sayısı : 279"a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17.3.1975) 

21. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı • Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şef ika Sertkarı'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 
5881 sayılı Özgül 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 Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azra,k'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Ne-
zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 
5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
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 rapor
ları (C. Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

22. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 - 2 . 1 1 . 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 : 
1 7 . 3 . 1975) 

23. — 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) 

24. — 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 Ka'ma 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) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cet/elindeki 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) 

26. — 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) 

27. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanh'ya ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 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) 
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28. — 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 Kaıma 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) 

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

30. — Konya Milletvekili (Eski 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 j 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 j 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge- | 
nel Kuralda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko- i 
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 ta- | 
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. j 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) | 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba- • 
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge- j 
nel Kurulunun 28.5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta- j 
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize îzbul'a ait j 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa- j 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge- 1 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 50, 6.3.1975 I 

1 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. j 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) | 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) 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 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4.7,1974 tarih ve 49, 

6.3.1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel 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 
Kuralda 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) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kumlunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık 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) 

35. — 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. Senatosu : 
4/193) (S. Sayısı : 337'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genci Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
raak'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) (3. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
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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 karam 
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) 

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 382 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karara: 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) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıl.- Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve i 10 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karann Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

40. — 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 yazısı ve 140 
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) 

41. — 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) 

42. — 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) 

43. - - 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. Senatosu : 
4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
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 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 Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 20 . 3 .1975) 

45. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) - Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 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) 



46. — 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 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — 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 Kemel 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) 

48. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılî 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) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 .1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 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) 

50. — 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) 

51. — 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) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/555) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'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) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm 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) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


