
C İ L T : 27 TOPLANTI: 15 

© 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

54 ncü Birleşim 

13 .4 . 1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
382:383 

383 

383 III. — Yoklama 
IV. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 

sunuşları 384,406 
1. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm, 

son günlerde vulkuibuiaaı kanlı olaylar ve Hü
kümetlin tutumu hakkında günd'em dışı demeci 384: 

386 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Fikret Gündoğan ile Artvin Üyesi Recai Koca-
man'ın; toplumu etkileyen bunalımın kökenleri 
ve nedenlerini hazırlayanlarla, olayların devamı
nın önlenmesi hakkında Senato Araştırması is
te/yen önergeleri. (10/41) 386:399 

3. — Parlamentolararas! Birliklerinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen Parla
mento Heyetine seçilecek aday üyelerin isimle
rini bildiren Başkanlık tezkeresi. (3/802) 399 

4. — Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin 28 
nci Dönem toplantılarında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsilen Parlamento Heyetine 
seçilecek aday üyelerin isimlerini bildiren Baş
kanlık tezkeresi. (3/801) 399 

Sayfa 
5. — Öğretmenler arasında yapılan nakil 

ve tayinlerle açığa alınanlar hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının; Komis
yonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/774) 399 

6. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri konusunda kuru
lan Araştuma Komisyonu Başkanlığının; Ko-
miLsıyonun görev 'bölümüne daür tezikerösti. (3/775) 399 

7. — Cumhuriyet Senatosu çalışma şeklinin 
tanzimine ve İçtüzüğün 50 nci maddesinin ver
diği yetkiye dayanarak, haftalık iki çalışma gü
nüne Çarşamba gününün de Uâ.ve edilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/776) 400:402 

8. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Doğan Barutçuoğlu'na (15) gün izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/803) 402 

9. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine 
bağımsız bir yedek üye seçimi. 406 

10. — AET Karma Parlamento Komisyo
nunda açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 406 

11. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 406:407 

V. — Görüşülen işler 403 
1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş-
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Sayfa 
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) (S. Sayısı : 
564) 403:406 

VI. — Sorular ve cevaplar 408 

A) Yazılı sorular ve cevapları 408 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın resmî ve 
özel millî haber ajans kuruluşlarına dair so
ru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/420) 408:410 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Ulus
lararası Gazeteciler Federasyonunun yaptığı 
son toplantıya dair soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevaibı. (7/471) 410: 

414 
3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be

liğ Beler'in, Federal Almanya'nın WDR - Birin
ci programında oynatılan bir filme dair soru 

• • • > — - ^ » K » -»•• 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurulda çoğunluk bulunmadığından, 
13 . 4 . 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 

üzere Birleşime saat 15.01'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Burdur 

Rahmi Erdem Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Cihat Alpan'ın, 1976 yılı Bütçe Kanununun 

90 ncı maddesinde yer verilen hususların her birine 

ait Gider veya Gelir ile bunların toplamlarının mik-
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Sayfa 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi 
Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/5C5) 414:416 

4. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, 1 Mart 1976 günü Federal Alman
ya'nın Köln şehrinde yapılacak «Karnaval yü
rüyüşüne» dair soru önergesi ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/513) 416 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Türkiye Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ilişkilerine dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Seyfi Öztüık'ün yazılı cevabı. (7/518) 416:418 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana'nın Tufan'beyli ilçesi ile 
civarında kar altında kalan köy yollarına dair 
som önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poy-
raz'ın yazılı cevabı. (7/527) 418 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, ilâç ihra
cı konusuna dair soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakan: Kemal Demir'in yazılı 
cevabı. (7/531) 418:419 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Cihat Alpan'ın, Dış temsilciliklerde bu
lunan memurlarımızın konut kiralarına dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/544) 
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tarına dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/545) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Cihat Alpan'ın, yabancı ülkelerde ve ülke
lerarası kuruluşlardaki temsilciliklerimize dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/546) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Cihat Alpan'ın, Petrol tüketiminde tasarruf 

sağlayıcı tedbirler alınması ve uygulanmasına dair ya

zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığına gönderilmiştir. (7/547) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 5682 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 4 ncü 

fıkrasının değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (M. Meclisi : 1/313'; C. Senatosu : 
1/417) (İçişleri ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonlarına) (Müddet : 10'ar gün) 

2. — 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanu
nun 1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılması ve 
Kore gazilerine aylık bağlanması hakkında kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. (M. 
Meclisi : 1/300; C. Senatosu : 1/418) (Bütçe ve Pian 
Komisyonuna) (Müddet: 15 gün) 

Raporlar 
3. — Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 

yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/388; C. 
Senatosu : 2/103) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1976) 

4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/44; C. Senatosu : 2/97) (S. Sayısı : 568) (Dağıtma 
tarihi; 13 . 4 . 1976) 

5. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/167; C. Senatosu : 
1/416) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 4 . !976) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Sebahattin Savcı (Diyarbakır) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 54 ncü Birleşim için yoklama yapı
yoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var efendim, 54 ncü 
Birleşimi açıyorum' 

~ 383 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANINI! 

/. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, son gün
lerde vukubulan kanlı olaylar ve Hükümetin tutumu 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımız gündem dışı söz ta
lep etmişlerdir. Birisi; Sayın Fikret Gündoğan tara
fından bugün yapılmıştır. Sayın Lütfi Bilgen ve Sa
yın Hayri Öner arkadaşlarımız da, daha evvelki birle
şimlerde böyle bir tekiifte bulunmuşlardır. Konuları 
aynı konulardır. 

Şimdi, bir işleme tabi tutmadan önce, Gündem dı
şı konuşmalarla ilgili maddeyi okuyarak bilgilerinize 
sunuyorum : 

Bir üyenin gündem dışı <)ir diyeceği olursa, gün
deme geçilmeden önce, mevzu ve mahiyetini yazılı 
olarak Başkana bildirir. 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlıdır. 
Başkanın söz vermemesi halinde üye ısrar ederse, 

Genel Kurul görüşmesiz işarı oyla bu konuda bir ka
rar verir. 

Gündem dışı konuşmalar üzerinde müzakere açı
lamaz.» 

Şimdi, «Gündem dışı konuşmalar üzerinde müza
kere açılmaz.» cümlesi üzerine bilhassa Genel Kuru
lun dikkatini çekmek istiyorum. Bir konuda birden zi
yade kimse konuşursa, o konu üzerinde müzakere 
açılmış demektir. O halde, gündem dışı tek taraflı bir 
görüşmedir. Sözlü sorular iki taraflı görüşmedir, di
ğer müzakereler de çok taraflı görüşme usulleridir. 

Bu itibarla, gündem dışı söz taleplerinin birbirin
den farklı konulara inhisar etmesi halinde ayrı ayrı 
muameleye tabi tutulurlar. Aynı konuda birden zi
yade talep olursa, bunlardan bir tanesine söz verip 
vermeme takdir hakkı önce Başkanın, sonra Genel 
Kurulundur. Ben takdir hakkımı Sayın Gündoğan le
hinde kullanıyorum, kendisini kürsüye davet ediyo
rum. 

Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 
HAYRI ÖNER (Adana) — Benim konum aynı 

değil efendim. Benim konuşma isteğim, bir partiye 
mensup arkadaşımızın bir konudaki açılamasına da
yanıyor. Takdir yine Sayın Başkanlığındır. Ben çok 
kısa bir sürede birkaç cümle ile bir konuya açıklamak 
istiyordum, bütün mesele budur efendim, aynı konu 
ile ilgili değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Okurum efendim, okurum; ben böy

le anladım. 
Buyurunuz efendim. 

* GENEL KURULA SUNUŞLARI 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 

Türk Ulusu bugün, tarihinin hiçbir döneminde 
eşine raslanmayan, uğursuz bir felâketle karşı karşı
ya gelmiş bulunuyor. 

Ulusumuz, milliyetçilik adı ardına gizlenmiş bir 
düşmanlık cephesinin, en zalim despotlara bile taş 
çıkartacak kanlı saltanatının, tarifsiz acılar veren zul
mü altında ezilmektedir. 

Türk Ulusu, hergün, en değerli evlâtlarından biri
nin veya birkaçınm sokak ortalarında hunharca kat
ledilmesi cezasına çarptırılan bir ceza sömürgesi top
luluğu haline düşürülmüş bulunmaktadır. 

Türk Ulusunu, en değerli varlıklarından, evlâtla
rından, insanlık onurundan ve yaşama hakkından 
yoksun bırakanlar; iktidar tutkuları tehlikeli bir ma
raz derecesine varmış, katı, yürekli, gözü kararmışla
rın kurdukları bir cephenin karargâh elemanlarıdır. 

Bir yılı aşkın bir zamandır, Türk Ulusunun, ken
disine ve genç yavrularına karşı yöneltilen kanlı sal
dırılardan, tüm baskılardan, ezme girişimlerinden 
duyduğu elem ve ıstırap son haddine varmış bulun
maktadır. 

Türk Ulusu, eşsiz soyluluğunun vakarı içinde, kan 
ağlayan yüreği ile, tüm Devlet güçlerinden, Devlet 
Başkanından, kendi Parlamentosundan medet um
makta, çare beklemektedir. 

Ne hazindir ki. Cephe yöneticileri, son günlerde, 
Türk Ulusunun bu soylu bekleyişinden, bu anlamlı 
suskunluğundan ürkecekleri ve ibret alacakları yerde. 
tam tersine, Ulusun sessizliğini; korkutulmuşluğuna 
ve sindirilmişliğine yormuşlar, saldırganların, kanlı 
saldırılarını azgınlık ölçüsüne vardırmalarına, saldırı 
üstüne saldırı tazeleyerek kurbanlarına yeni kurbanlar 
ekmelerine seyirci kalmışlardır. 

Cephe yönetiminden bu yana, 150'yi aşkın Türk 
evlâdı, bir tür resmîlik kazandırmış cinayet çeteleri 
eliyle, planlı ve düzenli bir şekilde katledilmiş veya 
yaralanmıştır. 

Bu cinayet zincirinin bir balkısını, 8 Ni^.n'da ye
re serilen üç delikanlının taze kanları ve evlâtlarını 
kaybeden ana - babaların parçalanmış yürekleri oluş
turmuştur. 

Ve yine, ne hazindir ki Cephe yöneticileri bırakı
nız, Devlet ve Hükümet sorumluluğu duygusundan 
doğan bir üzüntü duymayı, ölüm karşısında, insan 
olmanın verdiği acıma, üzülme ve rahmet dileme gibi 

384 — 
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insanlık duygularından yoksunluğun akıl almaz ka
tılığı içinde, âdeta sevinir görünmektedirler. 

Ve en korkunç olanı da, üç delikanlıyı 8 Nisanda 
katledenleri, Cephenin resmî kanatları altına alarak 
korumaya kalkışanlar ve despotlara özgü bir soğuk
kanlılık ve pervasızlıkla, suçu, ölülere yükleme cüret 
ve cesaretini göstermişlerdir. 

Önce Başbakan, çoktandır iktidar hırsının karan
lık dehlizlerine gömdüğü insancıl duygularının etki
siyle sarsılır gibi görünmüş, ne var ki, bu kısa an ge
çer geçmez, daha cenaze törenleri sırasında, umut kır
maktan da öteye, ihsanı dehşete düşüren bir duyar
sızlıkla, ölüleri, öldürme suçundan yargılamaya yel
tenmiştir. 

Bir Başbakan Yardımcısı da, önceki gün düzenle
diği basın toplantısında; tam kendine özgü ve tarih 
içinde başka ulusların deneylerinden özümlediği ve 
kabul etmek gerekir ki, başanyle geliştirdiği; inatla 
yürüttüğü bir sistem ve yöntem gereği, Devlet valisini 
bile suçlu düşürerek, tüm gerçekleri tersine çevirmiş 
ve öldürülenleri, öldürüldüklerinden ötürü kendisin
den özür dileme durumuna düşürmeye kalkışmıştır. 

Bu Başbakan Yardımcısının, tarihteki bütün ben
zerleri gibi, olaylar zincirini, kör inançları ve saplan
tılarının uygulama aşamalarından biri saydığı ve men
fur emellerine biraz daha yaklaştırıcı araçlar olarak 
gördüğü düşünülürse, bu tutumunu anlamak güç ol
maz ve hatta kınanması bile haksız gözükebilir; ama 
asıl kınanacak onlardır ki, tam yüzyıldır despotlardan 
ve tiranlardan kurtulmak, insanlık onurlarını yücelt
mek, ulus egemenliğine dayalı Anayasal bir düzene 
kavuşmak için uğraş veren, savaş veren bu soylu ve 
çilekeş milletin, geçmişte barışçı ve demokratik oy-
larıyle iktidar olduklarını unutarak, bugün, millete, 
ölümü ve zulümü reva görenlerle. Cephe kuranlar, 
aynı Cephede saf tutanlardır. 

Başbakan Yardımcısının, Cumhuriyet Halk Partisi
ni suçlamaya yeltenen tüm sözleri, bundan öncekiler 
gibi, yanıt vermeye değer görmediğimiz, çirkin, çirkin 
olduğu kadar iğrenç, iğrenç olduğu kadar adi ve baya
ğı iftiralar ve isnatlar yığınından ibaret hezeyanlar ve 
uğursuz saldırılardan öteye bir anlam taşımaz. Çünkü, 
Cumhuriyet Halk Partisi Türk tarihinin en şanlı des
tanı Kurtuluş Savaşında yüklendiği kutsal ödevin 
sönmez ateşiyle yanan ulusçu bir ruhla sürdürdüğü 
fazilet ve insanlık mücadelesine her zamankinden da
ha büyük bir azim, heyecan ve Ulusundan aldığı de
mokratik güçle karşısına dikilen bütün engelleri aşa

rak devam edecek ve yüce Türk Ulusunu bugün içine 
düştüğü felâketlerden mutlaka kurtaracaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Hayri Öner arkadaşımızın müracaatı 

şu : 
«Olayların gelişme ve seyri son günlerde toplu

mun dayanamayacağı bir düzeye varmıştır. Bugün sa
at 9,15'te Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde cereyan 
eden olay, tarafların ve güvenlik kuvvetlerinin tutum 
ve davranışı açısından ilginçtir. Son günlerin, hatta 
son ayların en çok üzerinde durulması gereken bir 
düzeyde seyretmiştir. Kısmen izlemiş olduğum öngö
rülerek, gündem dışı konuşmam için gereğini tak
dirlerinize saygıyle arz ederim.» 

Şimdi... 
HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, tah

min ederim, o ilki. 
BAŞKAN — Bu ilkti. Buna bağlı olarak verdiği

niz önerge. 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Ondan vazgeçtim. 

Bugünkü müracaatım var. 
BAŞKAN — İkincisini de okuyorum. 
« 8 . 4 . 1976 günü Ankara'da belli gruplarca 

başlatılıp, cinayetlerle sonuçlanan olaylarla ilgili ola
rak bir Senato Üyesinin açıklaması tüm parlamenter
leri, özellikle gelecekteki uygulamalar bakımından 
ilgilendirmektedir. Bu hususta çok kısa bir açıklama 
yapmak üzere gündem dışı söz istiyorum.» 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner, ben Grup Baş-
kanvekilinize bu konuda memnuniyetle söz verdim. 
Zatıâlinize de vermeyi isterdim, eğer Tüzüğün şu ma
ni hükmü olmasaydı. 

Bana yardımcı olmanızı rica ederim, Tüzükte bir 
gedik açmayalım. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Efendim, takdiri size 
bırakıyorum; ama bu açıklama; başka kişileri itham 
edecek nitelikte ve tamamen olanın tersine bir açıkla
madır. 

BAŞKAN — Başka bir konuda talep ettiğiniz za
man memnuniyetle söz veririm. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Takdiri size bırakı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, gündem dışı konuşmalardan sonra günde

me geçiyoruz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Talep etmiyorum; ama 

ben sıramı devretmiştim, her halde gelecek toplan
tıda hakkım bakidir. 
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BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizinki de öyle. Ben 
isminizi söylemeyi ihmal mi ettim acaba?.. 

Evet, Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşımızın da gündem 
dışı konuşma talebi var. Konu aynı olduğu için aynı 
muameleye tabi tuttum, onu izah etmeye çalıştım. 

İsterseniz önergenizi okuyayım. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hayır efendim, oku

manıza lüzum yok. Gelecek haftaya kalsın. 
BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Farklı bir şey olduğu zaman memnuniyetle söz 

veririm efendim. 
Şimdi, sunuşlara geçiyorum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fikret 
Gündoğan ile Artvin Üyesi Recai Kocaman'ın; top
lumu etkileyen bunalımın kökenleri ve nedenlerini 
hazırlayanlarla, olayların devamının önlenmesi hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/41) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
Başkanvekilleri Sayın Fikret Gündoğan ve Sayın Re
cai Kocaman arakdaşlarnmızın dokuz daktilo sayfası 
tutan bir araştırma önergeleri var. Ayrıca buna ek
lenmiş «Vukuat cetveli» diye isfiimlen'dirilebileceğinı 
gayet uzunca bir ek vardır. 

İzin verirseniz Divan Ü'yesii arkadaşımız oturdu
ğu yerden okuyacaklar efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Araştırma isteğinin şekli : 
Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 133, 134, 135, 

136, 137, 138 nc'i maddeleri gereğince aşağıda belirt
tiğimiz konularda incelemeler yapmak üzere, Araştır
ma Komisyonu kurulmasını saygiyle arz ve talep ede
riz. 

Araştırma isteğinin gerekçesi : 
İnanıyoruz ki, bu ülke tarihlinde savaş dönemleri 

hariç, bugün olduğu gibi, Devletin ve milletin göz
leri önünde sürekli ve düzenli bir şekilde bunca Türk 
insanının öldürüldüğü ve ezildiği bir başka döneme 
rastlamak mümkün değildir. 

Ülkemiz, bir yıldan beri hükümetleri tarafından 
genç ve güzide evlâtlarının hunharca katledilmeleri 
cezasına çarptırılan analar, babalar ve kardeşlerin 
yaşadığı bir ülke haline getirilmiş bulunmaktadır. 

Türic ulusu, bir yıldan beri Hükümeti eliyle iki 
düşman cepheye bölünmüş ve bu nedenle tarifsiz 
acılar içinde kıvranan insanlar topluluğu halinde ya
şamaya zorlanmış, uğursuz bir felâketin dayanılmaz 
kahrını ^eken ulus haline düşürülmüş bulunmaktadır. 

Sokaklarında, okullarında oluk gibi insan kanı 
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akan bu ülkede, iktidar sahipleri; tarihin en kanlı sal
tanatlarını gölge bırakacak ölçüde zalim, katı yürek
li ve insafsızca bir yönetimlin karanlık denizlerinde 
felâket üstüne felâket tertiplemekle meşgul görünmek
tedirler. 

Cinayet çetelerimin kol gezdiği, devlet soyucuları-
nın at oynattığı, en ilkel sömürü ve baskı düzeninin 
sürüp gittiği bu ülkede, iktidar deliliğine tutulmuş 
bir avaç insanın bu menfur isdiptad ve ihtirasına ib
retle eğilmeyi sağlamak amacıyle, bu araştırma öner
gemizi Yüce Senatoya sunmayı bir insanlık borcu, 
bir ulus hakkı arayıcılığı olarak gördük, T. B. M. M. 
C. H. P. grupları olarak görev saydık. 

Bu önergemizle biz, bir yıldır sürüp giden planlı 
ve programlı korkunç cinayetlerin, yaralamaların, 
tüm öğretim kurumları ve öğrendi baskınlarının, iş
gallerinin, boykotların, okul kapatmaların, işçi ve 
meslek kuruluşlarına yöneltilen saldırıların, saymakla 
tükenmez daha bir dizi olayın, bir kelimeyle, toplu
mu derinden sarsan dev boyutlu, çok yönlü bunalı
mın kökenlerini, nedenlerini hazırlayıcılarını sürdü
renlerini, eylemlerin içinde, arkafsımda ve yanında bu
lunan tüm kişi ve güçlerin kimliklerini, tutum ve dav
ranışlarım ve nihayet Hükümeti teşkil eden partile
rin ve Hükümet sorumluların gerçek yüzünü görüp 
göstermeyi ve olayların sürüp gitmesini önlemeyi, 
toplumsal kaosu ve kargaşayı durdurup dindirmeyi 
sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamış bulunuyoruz. 

Bu nedenle, ülkemizde bir süredir egemen olan 
ağır bunalımın ve felâketli kargaşanın oluş sürecini, 
bütün çıplâklığıyle gözler önüne sermek, araştırma 
istemimin gerçek bir ihtiyacın haklılığını ve gereklili
ğini belirleyici başlıca unsur alacağı düşüncesiyle 
önce, bu süreci belirlemeye çalışacağız. Bir süredir 
ülkeyi bütünyle uğursuz bir felâket gibi saran ağır 
bunalım, can güvensizliği ve insanlık dışı saldırılar, 
baskınlar ve tüm kuruluşlara yönelen baskılar, rast
lantılar sonucu meydana gelmiş, birbirinden kopuk 
bağımsız, bilinçsiz, hedefsiz ve gayesiz zabıta olay
ları dizisi olarak görülemez ve gösterilemez. 

Şiddet dozu ve yayılma alanı her gün biraz daha 
artırılan ve genişletilen öldürmeler ve yaralamalar, 
ve saldırılar toplumun her kesimine yöneltilen bas
kınlar ve baskılar, korkutma ve yıldırma girişim
leri, tarih içinde başka ülkelerde de denenmiş ve bu 
ulusların mahfına kadar varan yöntemlerle özgürlük
çü demokrasiyi yıkmak, insan hak hürriyetlerini yok 
etmek, insan kişiliğini ve insan onurunu ezmek, bir 
tür despotluk düzeni kurma hedefine götürücü araç-
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lar olarak planlanmış, programlanmış, uyumlu ve tu
tarlı strateji ve taJfcdiklere bağlanmış sistemli bir 
Ikomplo, topydkûn bir eylemli kalkışmanın, hukuk 
dışı, 'insanilik dışı uygulamaiları olarak sahneye ko
nulmuş ve yürütülmüştür, yürütülmektedir. 

Öyle görünüyor ki, engel olunmazsa yürütülecektir 
de.. 

Hemen her fırsatta bütün acılığı ve açıklığıyle be
lirttiğimiz bu görüşlerimiz ve düşüncelerimiz, ulusumu
zun, topyekûn eylemli bir kalkışmayla, şiddetin ya
rattığı korkuya kaptırılma ve sindirme amacını güden 
bir faşist komplo ile karşı karşıya bırakıldığı yolun
da ileri sürdüğümüz tüm savlarımız ve değerlendirme
lerimiz, bugün, kimsenin inkâra ve tevile gücü yet
meyecek biçimde ve içerikte doğrulanmış, kanıtlanmış 
ve hatta en katı, en fanatik muhaliflerim'iz tarafından 
dahi kabul ve tasdik edilir olmuş bulunmaktadır. 

iddialarımızın ciddiliğini ortaya koyan kanıtların 
sergilenmesine geçmeden önce, olayların topyekûn bir 
eylemli kalkışma, stratejik bütünlük içinde yürütülen 
bir komplo mantığı ve rasyonelliği içinde bir birine 
bağlayan güçleri, kişileri ve kurumları hangi neden
lerin bu yola ittiği ve sürüklediğini belirlemek gerekir. 

Anayasanın uygulama alanına konduğu günden bu 
yana, Anayasamızın Türk Ulusuna bahşettiği hak ve 
özgürlüklerin, giderek köhne sömürü düzenini köklü 
bir biçimde değiştirmeye dek varacağını tüm egemen, 
güçler ve baş A. P. olmak üzere, egemen güçlerin 
soygun düzenini savunan tüm tutucu siyasal partiler, 
Anayasanın sosyal ve ekonomik içeriğine karşı vazi
yet almışlar ve her fırsattan ve araçtan yararlanarak 
Anayasayı, daha doğrusu özgürlükçü ve çoğulcu de
mokratik düzeni doğrultusundan saptırmaya, yozlaştır
maya, sosyal ve ekonomik içerikten yoksun boş bir 
hukuk kadavrası haline getirmeye yönelmişlerdir. 

Sosyal ve siyasal çalkantı ve arayışların bir ara da-
ğınılklık içine düşürüldüğü Tür'k siyasal hayatı, kısa 
bir süre içinde belirgin bir kutuplaşma dengesi ka
zanmış; 1961 Anayasasını ve tüm toplumsal ve eko
nomik içeriği ve dinamiğini, gelişme ve ilerleme yolu 
ve yönitemi olarak benimseyen, demdkratİk siyasal sa
vaşın ilkesi haline getiren, ilerici ve halkçı siyasal par
tiler, Anayasanın insan hak ve özgürlüklerine dayalı 
toplumcu içeriğine ve sistematiğine karşı bulunan ege
men güçlerin sömürü isterlerine yan çıkan ve bu neden
le egemen çevrelerini siyasal savaşın gücü olmayı ka-
'bul eden ve üstlenen tutucu sağcı partiler, birbirlerin
den kesin çizgilerle ayrılmışlardır. 

Böylece siyasal hayatımızda, egemen güçleri ve 
onların ilkel ve kaba sömürüye dayalı çıkarlarını sa
vunan tutucu çağdaş olmayan sağ eylemli bir A. P. 
ile tüm çalışan halkın emdk haklarını ve Anayasal öz
gürlüklerini sosyal adalete dayalı bir düzen içinde 
'korumayı üstlenen demokratik sol eylimli bir C. H. P. 
si doğmuş, gelişmiş ve siyaset alanında yer almıştır. 

Son 10 yıl içinde Tür'k sosyal mücadeleler tarihi 
süreci, siyasal alanda bu iki parti eliyle yürütülen 
uğraştan, önemli ölçüde etkilenmiş bulunmaktadır. 

Önceleri, tutucu egemen güçlerin siyasal alanda nis
pî üsitünlükleriyle süre gelen ve Adalet Partisini öne 
çıkaran sosyal ve siyasal mücadele, çok kusa bir süre 
sonra, Türk halkının hala bilinçlenmesi ve çağdaş
laşması sayesinde, tüm çalışan halk kesiminin özlem
leri ve istemleri doğrultusunda güçlenmiş ve bu kesi
min mücadelesini veren C. H. P. sinin iktidar olma
sına olanalk veren bir dönüşüm ve oluşum kazanmış
tır. 

Ekim 1973 Genel Seçimleri, bu dönüşümü halkın 
özlemleri ve isterleri doğrultusunda yeni ve âdil sos
yal ekonomik düzen, güçlü bir özgürlükçü demokra
tik rejimin ihtiyacını., tartışmasız biçimde ortaya çı
karmış bulunmaktadır. 

Parçalanmış yenilmiş ve iktidardan uzaklaştırılmış 
sağ sosyal güçler ve başita A. P. olmak üzere onların 
temsllcfei siyasal partiler, bu tarihi yenilginin verdiği 
yeis ve hırçınlık içinde bir süre bilinçsiz bocalama
lar içinde çırpınmışlar, ve en önemlisi, özgürlükçü 
demokratik rejimden önemli ölçüde umut keser hale 
gelmişler ve hele, serbest ve tarafsız bir seçimle ik
tidara gelmelerine olanak kalmadığı korkusuna düş
müşler ve kanısına varmışlardır. 

îşte bu korku ve kanı nedeniyledir ki, tüm ege
men güçler, iç ve dış sömürü odakları, bozuk düzen 
yanlıları ve bu kesimin temsilcisi bazı siyasal parti
ler, kimi bahaneler icat ederek, veya olanları güçlü 
bir biçimde istismar ederek, şiddet ve baskı yöntem
leriyle demakratlük Anayasal rejimi yıkmaya, veya 
iyiden iyiye yozlaştırılmış Filipin dedikleri gösterme
lik türden bir rejime dönüştürmeye varan yolları ve 
yöntemleri izlemeye, son derece hesaplı bir plana bağlı 
olara'k, uygulahıa alanına koymaya karar vermişler
dir. 

1974 yılı sonlarında, tüm egemen çevreler ve ku
ruluşları, basınlarıyle nice haberleşme araçlarıyle, as
lında kemdi yarattıkları tüm ekonomik, sosyal bozuk
lukları "ve bunalımları, alabildiği istismar ederek mil
let gözünde bir boşluğa düşmüşlük havası yaratmak 
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suretiyle, sağcı siyasal partileri bir çatı altında top
lama ve birleştirme çabalarına özel bir önem vermişler 
ve bu yolda çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. 

Bu gayretlerin başında, bir türlü tarifini yapama
dıkları, kimliğini ve kişiliğini belirieyernedikîeri, şa
yet varsa bir türlü tutup yakalayarak sorumlu duru
ma düşürmej'e ve tehlikesini bertaraf etmeye yanaş
madıkları, bu nedenle mevhum kalan bir tehlikenin 
!bütün yurda bir Al - Bastı gibi sarıp çevirdiği korku
sunu yüreklere salarak, sağcı ve tutucu partileri, de
mokratik ve Anayasal olmayan bir safta, milletin bir 
yarısına düşmanlık ilân eden bir cephe safında 
toplama çağrıları ve girişimleri gelmektedir. 

A. P. daha doğrusu onun başı Süleyman Demirci, 
bu çağrıları ve gayretleri, bir yandan ağır seçim ye
nilgisinin yeisinden ve ezikliğinden kurtulmak, öte 
yandan, temsilciliğini yaptığı egemen güçlerinin ye
nliden itibarını kazanmak, en önemlisi, ailesi fertlerinin 
yeniden süre gelen soygun hareketlerini iktidar san-
dalyasından yararlanarak sürdürmelerini sağlamanın 
paha biçilmez fırsatı olarak kullanmayı yeğlemiş, bun
dan sonra, cephe girişimlerini bizzat yönetmeyi ve 
gerçekleştirmeyi üstlenmiştir. 

Demirel'in, bu konuda art arda yaptığ; girişim
leri şöylece sıralamak mümkün olabilir : 

Bir yandan, mevhum Al - Bastı tehlikesini alabildi
ğine ve tüm Mc Cartilere taş çıkartacak: ölçüde ve 
biçimde yüreklere dehşet salarak abartmayı ve yay
mayı durup dinlenme'ksizin sürdürdü. 

Öte yandan, ideolojisi ve saplantıları uzun sü
redir bilinen bir kişinin, Batıda tarih içinde örnek
lerine rastlanan biçimde ele geçirdiği küçük bir siya
sal partiyi, kısa dönemde, totaliter sağ dikta yanlı
sı bir parti haline dönüştürmüş olmasını ve bunun 
büyük tehlikesini, bilerek, görmezlikten gelmiş 
ve özerlikle, adı anılan bu kişinin amacına erişmek 
için örgütlediği eylemci ve silâhlı (vurucu güçlere) 
ve onların süre gelen korkunç ve insanlık dışı eylem
lerine meşruluk kazandırma bahasına da olsa, bu 
kişi ve partisi ile ilişki kurmayı, tam bir gözü ka-
rarmışlık içinde, bilerek yeğlemiştir. 

,Bu konuda, Demirel'in girişimlerinden birkaç 
örnek vermek gereklidir. 

1974 yılı sonlarında, kimliği iyice belirgin hale 
gelen totaliter ve otoriter sağ dikta rejimini amaç
layan M. H. P. nin gençlik kurul/tayına, A .P. adı
na, Demirel tarafından gönderilen o zamanın A. P. 
Millet Meclisi Grupu Başkanvekıili, cephe hükü
metinin bugünkü Millî Eğitim Bakanı, beraberinde 
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getirdiği çiçek demetleriyle yetinmeyerek, kurultay 
kürsüsünden yaptığı ve M. H. P. nin gençlik teşki
lâtını öven uzun bir konuşmanın sonunda, M. H. P. 
ve onun vurucu gücü ile tarh bir özdeşlik içinde 
olduklarını en ve veciz bir cümle ille vurgulamış, 
bir çeşit birleşmeyi imzalamıştır. 

.Sayın Bakan, M. H. P. Gençlik Kurultayında 
«Meselemiz meselemizdir. Davanız davamızdır. 
Tanrı Türk'ü korusun» demekle tartışılmaz bir ger
çeği yani bir bütünleşmeyi, kendi diliyle doğrula
mıştır. 

A. P. nin özellikle Süleyman Demirel'in gönder
diği elçi tarafından yapılan bu konuşma ve temas
lar, yukarda belirttiğimiz gibi bir çeşit A. P. -
M. H. P. ve bu partinin vurucu güçler teşkilâtı ile, 
özdeşleşmesini kanıtlamakla kalmamış, kısa bir sü
re sonra kurulan Cephe Hükümetli içinde, Mecliste, 
üç temsilcisi bulunan M. H. P. ye iki Baikanlık veril
mesi gibi büyük bir ödüne yol açmıştır. 

Ancak, bununla da yetinilmemiş, M. H. P. nin 
vurucu güçleri, ya da, ünlü deyimiyle komandoları
nın meşru devlet güçleri yanında yer almalarına, 
ve öldürmeye, yaralamaya, baskın yapmaya ve 
sindirmeye varan tüm şiddet eylemlerini Devlet adına 
sürdürmelerine resmî Hükümet ve Devlet politikası 
yürütmelerine, Hükümet programı müzakereleri sı
rasında, her iki Mecliste vaki resmî beyanlarla ola
nak sağlanmıştır. 

ılşte bu süreç içinde kurulan Cephe Hükümeti, 
bir yandan milleti, milliyetçiler ve milliyetçi olma
yanlar gibi iki düşman kamp halinde tutma teme
line dayalı olarak doğmuş, öte yandan, yukarda be
lirtil sn unsurları ve M. H. P. ile vurucu güç örgütü 
komandoları, Devlet gücü yapan resmî program 
müzakereleri biter bitmez, derhal işe başlanmış ve 
özgürlükçü demokratik düzenden, kendileri açısın
dan umut kesenlerin kurdukları bu cephenin, ancak, 
topyekûn eylemli bir kalkışma niteliğinde geliştirip 
uygulayacakları bir planla başarıya ulaşabileceği ka
rarlaştırılmış ve bu karar gereği adı geçen plan aşa
ma aşama uygulama alanına konmaya başlanmıştır. 

Plan gereği; ayırt edilmeksizin, komünizm ve her 
türlü sol düşünceye ve anlayışa karşı yoğun propo-
ganda saldırısı, bundan böyle, resmen, Hükümet 
ve Devlet eliyle yürütülmeye başlamış, Başbakan 
ve Yardımcılarından itibaren tüm sağcı kişi ve ku
rumlar ve araçlar bu yolda seferber edilmişlerdir. 

Akıllara durgunluk verecek ölçüde, yalan, ifti
ra ve tahrif temellerine dayalı olarak yürütülen ve 
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ancaik yabancı düşmanların cüret edebilecekleri in
safsızlık ve katı yüreklilik ile izah olunacak vüsate 
ve şiddete vardırılan bu propoganda, Cephe Hükü
metinim belli başlı görevi, uğraşı haline gelmiştir. 

.Aynı zamanda, görülmemiş şiddet ve hırsla 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun üstüne atı
lan Hükümet, aylarca ciddî bütün Devlet işlerini 
bir yana iterek, parlamentoyu, Hükümeti ve resmî 
dairelerin yöndticllierinli, sırf TRT Kurumuna karşı 
savaş vermeleri için cepheye sürmüş ve seferber et
miştir. 

Savaş, Danıştay ve Anayasa Mahkemesiyle peki
şen demokrasi yanlısı tüm güçlerin hukuksal savun
ma barınaklarının, bizzat Anayasa dahil, hukuk dışı 
tutumla çökertilmesliyle sonuçlanmış, adı anılan ku
rum fiilen ve adeta zorla işgal edilerek cephenin eli
ne geçmiştir. 

Yine ve aynı zamanda, tüm devlet memurları, 
özellikle öğretmen, işçi teşekkülleri ve meslek kuru
luşlarının üzerine de atılan cephe kurumları ve kişile
ri, kanun nizam, hak ve hukuk tanımadan dağıt
mış, sürmüş, işinden ve ekmeğinden etmiş, bir keli
meyle, Devletin hizmet kesimini perişan> eylemiştir. 

Yine aynı zamanda, Devlet soygunları tarihim 
hiçbir döneminde görülmemiş boyutlara ulaşmış ve 
tüm suçlular bizzat Hükümet adamları tarafından 
himaye altına alınmıştır. 

En fenası, korkusuz ve huzur içinde yaşama hak
kı, can ve mal güvenliği öğretim özgürlüğü, yayın 
özgünlüğü, sendikal özgürlükler ve siyasal pantifer 
eîiyle yürütülen siyasal faaliyet hakları ve özgürlük
leri yine aynı plan gereği, topyekûn ortadan kaldırıl
ma amacıyla, cephe tarafından bu maksatla kulla
nılan Devlet güçleri ve resmilik kazandırılmış «vu
rucu güçler» komando birlikleriyle büyük çapta kan
lı saldırılar ve toplu cinayetler tertiplenmek sure
tiyle yürütülmüştür, el'aında yürütülmektedir. 

1975 Kısmî Senato Seçimlerinde siyasî parti
lere, özellikle C. H. P. ye yöneltilen silâhlı saldırıla
ra rağmen, C. H. P. nin daha da güçlendiğini gö
ren ve bu nedenle daha derin bir korkuya kapılan 
cepheciler, silâhlı saldırılarının ve tüm Sindirme 
»eylemlerinin, alanını, ve Şiddetini genişletme ve art
tırma gereğini duydular; ve şkndi sizlilere listesini 
sunacağım ve bu listede yer alan cephe kurulma
sıyla başhyan ve günümüze kadar süre gefen korkunç 
olaylar dizisini yarattılar. 

Bu uzun listede yer alan ve bir yılın tüm yarısını 
dolduran her biri ayrı bir facia niteliğinde odan hu-

j ıkuk dışı, insanlık dışı bu kanlı olayların cephe 
I iktidarı dönemimde vukua geldiği, tarih ve failleri y-
I le şahit olduğuna göre, bu iktidarın kendi dili ile 

de ikrar ettiği gibi normal ve demokratik Anayasal 
bir .kuruluş olmaktan çok, milletin bir yarısını düş
man sayan ve düşmanlarına karşı açtığı bir savaşı 
cephe kuralları içinde yürüten bir karargâh oldu-

I ğunu kaibul etmez misliniz?.. 
Aksi kariaaltite iseniz, gerçeği, tam gerçeği bulup 

I tespit ve tescil etmeye medar olacak bu girişimimizi, 
I size sunulan önemli bir fırsat olarak değerlendire-
I 'birnemiz için, önergemizde belirtilen bütün kanlı 

ve diğer türde olayların Anayasa ve tüzük hüküm-
l'erii dairesinde araştırılıp incelenmesine ve bilgi edi
nilmesine olanak vermenizi ve önergemizin kaibulü-
ne karar verilmesini saygılarımızla arz etmekle ye
tiniyoruz ve talebimizi kabul etmenizi diliyoruz. 

I C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
I BaŞkanvekileri 

Fikret Gündoğan Reeai Kocaman 

I Cephe Hükümetinin kurulduğu 31 Mart 1975 günün-
I den 8 . 4 . 1976 gününe kadar ülkede vukua gelen 
I kargaşa ve saldırı olaylarının listesidir 
I 1 . 1 Nisan 1975 - Ankara Devlet Müh. ve Mimar-
I lık Akademisinde kavga çıkmış, 8 kişi yaralanmıştır. 
I Akşam Ticaret Lisesi öğrencilerinden Adnan Tan, 
I bir sol gazete okuduğu için, komandolar tarafından 
I döğülmüştor. 

Aynı gün, Afyon'daki TÖB - DER lokaline silâhlı 
bir baskın yapılmıştır. 

2. 3 Nisan 1975 - TÖB - DER Erzurum Şube Baş
kanı komandolar tarafından 7 yerinden bıçaklanmıştır. 

3. 4 Nisan 1975 - Ankara'da S.B.F., Basın Yayın 
Yüksek Okulunda ve Yükseköğretmen Okulunda çi-

I kan kavgalardan 5 öğrenci yaralanmıştır. Erk. Tekn., 
Öğr. Ok. öğrencisi Necdet Durmaz öldürüldü. 

I Aynı gün, İstanbul'da Çapa Yüksek Öğretmen 
I Okulunda olaylar çıkmıştır. 

Ankara'da Etibank'da çalışan 2 mühendis yan
larında Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri taşıdıkları 
için, komandolar tarafından döğülmüştür. 

4. 11 Nisan 1975 - Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile 
I Kimya ve Eczacılık Yüksek Okulunda çıkan kavga

larda, 6 öğrenci yaralanmıştır. 
I 5. 14 Nisan 1975 - Eskişehir'de komandolar po

lisle çatıştılar. 
I Karadeniz Teknik Üniversitesi yurdunda temsilci 
j seliminde çatışma çıktı, 8 öğrenci yaralandı. 
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Aynı gün, Galatasay Mühendislik'te dışarıdan ge
len komandolar, olay çıkarttı. 

6. 17 Nisan 1975 - Diyarbakır İlköğretmen Oku
lunda, komandolarla öğrendiler çatıştı, 4 öğrenci ya
ralandı. Bu arada komandolar bir öğretmenin kulağını 
kestiler. 

Antakya Lisesi Müdürünün evi, komandolar tara
fından kurşunlandı. 

Kadıköy Mimarlık'da komandolar olay çıkarttı, 15 
kişi gözaltına alındı. 

7. 19 Nisan 1975 - Amasya'da, Öğretmen Okulu 
Müdürü ve yardımcısı okulda, öğretmen Avni Bay-
ra'k'da cadde ortasında döğülmüşlerdir. 

8. 23 Nisan 1975 - Komandolar, Çorum, Amas
ya ve Çanakkale'de, olay çıkarttılar, bazı C. H. P.'li-
ler döğüldü. 

9. 24 Nisan 1975 - Komandolar ve Polüs, İstan
bul Site Öğrenci Yurdunu bastı. (Bir işçi, Abdi Gö
ne!) öldü, çok sayıda öğrenci yaralandı. 

Ankara'da, komandoların attıkları kurşunlar 2 ya
şında bir çocuk, (Burçin Öztürk) yaralandı, 2 gün sonra 
da öldü. 

Amasya'da Öğretmen Okulu Müdürü, Ankara'da 
4 yerinden bıçaklandı. 

10. 27 Nisan 1975 - T.S.İ.P. Altındağ İlçe Mer
kezi saldırıya uğradı. 

Kars'da, bir genç (Mehmet Toprak) bıçaklanarak 
öldürüldü. 

11. 29 Nisan 1975 - Komandolar, Galatasay İşlet
mecilik Okuluna saldırdılar, bir öğrenci tabancayla ya
ralandı. 

12. 1 Mayıs 1975 - Ankara ve Adana'dan çıkan 
öğrenci çatışmalarında, toplam olarak 11 öğrenci 
yaralanmıştır. 

Komandolar, Ankara C. H. P. İl Gençlik Kolu Sek
reterini bıçakladılar. 

13. 2 Mayıs 1975 - Komandolar, C. H. P. Çan
kaya İlçe Gençlik Kolu Sekreterini bıçakladılar. 

14. 3 Mayıs 1975 - Komandolar, Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsünde olaylar çıkartmışlardır. 

Pazarören (Kayseri) İlk Öğretmen Okulunda çatış
ma olmuş, 10 öğrenci yaralanmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde, 3 öğrenci yara
lanmıştır. 

Keçiören L'isesiindeki çatışmada, 10 kişi yaralanmış
tır. 

15. 5 Mayıs 1975 - Komandolar, Gazi Eğitim 
ve Dil Tarih öğrencilerine saldırdılar. 

— 390 

13 7 4 . 1976 O : 1 

16. 6 Mayıs 1975 - (7 . 5 . 1975 - Yeni Or-
tam'dan) «Faşistler, Kars'da, devrimci Halk Ga-
zetesi'ni yaktı. 

17. 6 Mayı's 1975 - (12 . 5 . 1975 - Barış'dan) 
«Komandolar, Ankara'da, Mehmet Oy isimli bir öğ
renciyi döverek ağır yaraladı. 

18. 7 Mayıs 1975 - (8 . 5 . 1975 - Cumhuri-
yet'ten) — «Ülkü Ocakları 2 nci Başkanı Hasan Bur
gaç, 14'lük Mr tabancayla yakalandı. 

19. 9 Mayıs 1975 - Komandolar, Türk Beledi
yeciler Derneğinin toplantısını bastı, 10 kişi yaralandı. 

20. 10 Mayıs 1975 - Komandolar, Gazi Eğitim 
Enstitüsünü taş yağmuruna tuttu. 

21. 13 Mayıs 1975 - (14 . 5 . 1975 - BARIŞ'dan) 
M. H. P.'ye kayıtlı bir komando, (Fahrettin Öz-
Toprak) tabanca taşıdığı için, Ankara'da tutuk
landı. 

22. — 13 Mayıs 1975 - Vural Önsel adlı bir genç, 
DemireFe saldırdı. Prof. Alacakaptan ile Prof. Ak-
soy'un evine bomba atıldı. 

Ankara Deneme Yüksek Öğretmen Okulunda çı
kan çatışmada 4 öğrenci yaralandı. 

23. — 14 Mayıs 1975 - Evlerine patlayıcı mad
de atılan, Alacakaptan ve Aksoy, Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk ile A. A.'nı tahrikçilikle suçladılar. 

24. — 17 Mayıs 1975 - Ankara Karşıyaka'da 20 
komando, Bir öğrenciyi ağır yaraladı. (Yaralananın 
ismi, Akm Acar) 

Afyon - Emirdağ Lisesi öğretmeninin evine gece 
girilerek, demir çubukla dövüldü. 

Komandolar, Ankara - Atatürk Lisesinde öğren
cileri demir çubuklarla dövdüler. 

25. — 22 Mayıs 1975 - Keçiören'deki Halkevi'ne 
bomba atıldı. 

26. — 25 Mayıs 1975 - Komandolar, Erzurum'da 
3 öğretmeni yaraladı. 

27. — 26 Mayıs 1975 - Bingöl ve Seydişehir'de, 
8 öğretmen saldırıya uğradı ve yaralandı, 

Altındağ caddesindeki bir kahveyi basan 6 Ülkü 
Ocaklı komando, M. H. P.'ye kaydını yaptırmak iste
meyen Mustafa Gün, Bayram Cangı ve Hüseyin Top-
güder isimli 3 genci döverek komalık etmişlerdir. 

28. — 27 Mayıs 1975 - Akşehir İlköğretmen Oku
lunda çatışma çıktı, bir öğrenci bıçakla yaralandı. 

29. — 30 Mayıs 1975 - Sosyal Hizmetler Akade
misine komandolar saldırdı, 10 kişi yaralandı. 

30. — 1 Haziran 1975 - Başkentte 12 günlük bir 
gecikme ile yapılabilen 19 Mayıs gösterileri olaylı 
geçti. 
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31. — 4 Mayıs 1975 - (5 . 6 . 1975 - Cumhuriyet
ten) Eskişehir'de Ülkü Ocakları binasından, tabanca ve 
zincir ele geçiren Komiser Nevzat Çakmakçı ile Ko
miser Muavini Hikmet Kurban Güllük, başka yerlere 
atandılar. 

32. — 9 Haziran 1975 - Kahraman Maraş'ta Yıl
maz Güney'in filminin oynatıldığı iki sinemayı ko
mandolar tahrip etti. 

Manisa'da, M. H. P.'liler, aralarında C. H. P. 
Gençlik Kolu Başkanı da bulunan 5 kişiyi yaraladı
lar. 

Konya'da, Karatay Lisesinde meydana gelen olay
larda 9 öğrenci yaralandı. 

33. — 13 Haziran 1975 - Keçiören Lisesinin 2 öğ
retmeni komandolar tarafından kıyasıya dövüldü. 

34. — 16 Haziran 1975 - (17.6.1975 - Cumhu
riyetten) Komandolar, D. M. M. A. öğrencilerine zin
cir ve sopalarla saldırdılar, bu öğrencilere, Belgrad or
manında piknik yaparken saldıran komandolar, «Al
bay» diye nitelendirdikleri bir gençten emir aldılar ve 
Bentler bölgesini «Ötügen Yaylası» diye adlandırdı
lar. 

Aksaray geçidinde Emir Ünalan adlı bir öğrenci, 
komandolar tarafından bıçaklandı, 

Ankara Atatürk Lisesinde çatışma oldu, bir işçi 
kurşunla yaralandı. (Yaralı işçinin adı, Adnan Akkoç) 

35. — 19 Haziran 1975 - Erzurum'da komando
lar, tiyatro basmaya kalkıştı, çatışmada, 2'si ağır, 15 
kişi yaralandı. 

Nişantaşı'nda, komandolar, devrimci yayınlar oku
yan bir genci yüzünden bıçakladılar. 

Komandoların bıçaklı saldırısına uğrayan ODTÜ 
öğrencilerinden 3\i yaralandı. 

3 Polis örgütü mesleğe alınacaklar için, içişleri 
Bakanlığının uyguladığı yeni koşullara karşı çıktı : 
«iParti militanları polis yapılmamalı» dediler. 

36. — 21 Haziran 1975 - Gerede'de C. H. P. mi
tingi taşlı - sopalı saldırganlar tarafından basıldı, 

37. — 23 Haziran 1975 - Türkeşin gezisi kanlı 
olaylarla başladı. Diyarbakır'da polis halka ateş açtı. 
l'i asker (Kâmil Karabal), diğeri genç (Mehmet Ay-
tekin) öldü, 46 yaralı var, 

Gerede saldırısı sanığı 8 kişi tutuklandı. 
38. — 24 Haziran 1975 - Ankara'da S. B. F. önün

de öğrencilerle polis çatıştı, 2 toplum polisi, 2 öğrenci 
yaralandı. 

39. — 1 Temmuz 1975 - Komandolar, Ankara'da 
1 komiser muavininin (Yurdakul Özdemir) tabancası

nı aldı. Komiserin tabancasını alanların Site Öğrenci 
Yurduna sığındıkları bildirildi. 

40. — 2 Temmuz 1975 Altındağ Ülkü Ocağı Baş
kanının yönettiği komandolar, bir liseli öğrenciyi 
(Mehmet Güneş) bıçakladılar, 

41. — 3 Temmuz 1975 - Komandolar, istanbul'da, 
lise mezunu bir gence (Mustafa Germen) işkence yap
tılar. 

42. — 8 Temmuz 1975 - Tokat İlköğretmen Okulu 
komando saldırısına uğradı, 3'ü ağır, 7 öğrenci yara
landı. 

43. — 10 Temmuz 1975 - Bursa'daki çatışmada, 
1 lise öğrencisi (Ahmet Kırkbulak) öldürüldü; 1 genç 
de (Mümtaz Öz) kurşunla yaralandı, olay nedeniyle 
Ülkü Ocakları Bursa Şube Başkanı Efendi Barutçu 
hakkında gıyabi tutuklama kararı alındı. 

44. — 12 Temmuz 1975 - Sakarya'da komandolar, 
Ali Rıza Köse isimli bir gence saldırarak başından 
yaraladı, 

45. — 19 Temmuz 1975 - Kırıkkale'de komando
lar, Bayram Keskin adlı C. H. P. Gençlik Kolları üye
si genci zincir ve demirle yaraladı. 

46. — 21 Temmuz 1975 - Yahya Demirel'in hayalî 
ihracat olayını ortaya çıkaran Şeref Durugöriül'ün 
evi dinamitlendi. 

Bildiri dağıtan gençlere saldırıldı, çatışmada, l'i 
polis 2 kişi yaralandı^ 

47. — 24 Temmuz 1975 - Ardahan'da Cumhuriyet 
Gazetesi okuyanlara sataşan komandoları, halk döv
dü, olaya karışan M. H. P. Erzurum Gençlik Kolu 
Başkanı tabancayla yakalandığı için tutuklandı. 

48. — 2 Ağustos 1975 -(3.8.1975 - Yeni Ortam
dan) D. S. t.'de çalışanlar şikâyetçi, M. H. P.'li me
murlar olay çıkartıyor, 

49. — 6 Ağustos 1975 - Devlet İstatistik Enstitü
sü anketçileri, Ankara Belediyesinde «Başbuğ Türkeş, 
katil Ecevit» diye gösteri yaptı. 

50. — 12 Ağustos 1975 - İğdır'da komandoların 
yol açtığı olayda, C. H. P.'lilere ait 35 dükkân tahrip 
edildi. 

51. — 13 Ağustos 1975 - Ankara'da dün gece 3 ye
re dinamit atıldı, binalar yakılmak istendi. Dinamit 
atılan dernekler : (Öveçler Kültür Derneği), (Öveç-
ler Kalkındırma Derneği) ve (Küçükesat Gençlik ve 
Kültür Derneği). 

Ceyhan'da çıkan bir çatışmada, Ülkü Ocaklılar 3 
genci yaraladı, 
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52. — 17 Ağustos 1975 - C. H. P. Antalya İl Baş
kanının evi kimlikleri saptanamayan bir grup saldır
gan tarafından dinamitlendi. 

53. — 19 Ağustos 1975 - Ankara'da (Türközü 
Halk Derneği) bombalandı. 

Diyarbakır'da Köy Sağlık Ocağı kurşunlandı. 
54. — 21 Ağustos 1975 - Keçiören'de bir C. H. P.' 

linin (Ali Rıza Çam) evine kurşun yağdırıldı. 

55. — 23 Ağustos 1975 - Ankara'da, Bağımsızlık 
Mitinginden sonra yürüyüş yapanlara komandolar, 
kurşun yağdırdı. 

İznik'te bir grup genç, komandoların saldırısına 
uğradı. 

Kars'ta, komandolar, (403 ncü kilometre) oyunu
nu engellemek için olay çıkarttılar. 

56. — 25 Ağustos 1975 - Kırşehir'deki olaylarda 
bir öğrenci (Ahmet Deveci) öldürüldü, 1 öğrenci ile 3 
polis de yaralandı, 

57. — 30 Ağustos 1975 - Komandolar, Ankara es
ki Y. S. İ. Müdürünün oğlu Bülent Açıkkale'yi döv
düler. 

58. — 31 Ağustos 1975 - Adana'daki yürüyüşte 
olaylar çıktı, M. H. P. il binası önündeki koman
dolar, yürüyüşçülere saldırdı, makineli tüfek, taş. so
pa ve dinamit atıldı. 

59. — 1 Eylül 1975 - Adana'da komandolara do-
kunamayan polis, saldırıya uğrayan yürüyüşçülerden 
114'ünü gözaltına aldı. 

Sakarya ve Akseki Töb - Der yöneticileri saldırı
ya uğradı. 

Develi'de komandolar, C. H. P.'li 3 genci yara
ladı. 

Şehremini'nde afiş yapıştıran 3 işçi (Bunlardan Hü
seyin Alpay silâhla başından ağır) olmak üzere, ko
mando saldırısına uğrayarak yaralandı, 

60. — 2 Eylül 1975 - Malatya'da Ecevit'in filmi 
gösterilen sinemada dinamit patlatıldı. 

C. H. P. İncesu ilçe binası saldırıya uğradı. 
Komandolar, Amasya'da bir öğretmeni bıçakladı. 

61. — 4 Eylül 1975 - Elâzığ'da miting alanında ko
mandolar, C. H. P.'lilere saldırdı, l'i polis 50 kişi 
yaralandı. 

62. — 6 Eylül 1975 - Antalya festivali saldırgan
ların çıkardığı kanlı olaylarla sona erdi, 70 - 80 kişi
lik bir grup festivali dağıttı, 4 kişi yaralandı. 

63. — 9 Eylül 1975 - Komandolar, İzmir'de 
C, H. P. Milletvekili Süleyman Genc'e saldırarak, 
muşta ile yaraladılar, 
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64. — 10 Eylül 1975 - ODTÜ'de komandolar, Şa
ban Dişli isimli bir öğrenciyi bıçakla yaraladılar. 

65. — 16 Eylül 1975 - Komandolar, Bayburt'ta 
Ecevit'in konuşmasını önlemeye kalkıştılar. 

66. — 17 Eylül 1975 - Ecevit Eynesil'de konuşur
ken, komandoların çıkarttığı çatışmada, yaralananlar 
oldu. 

67. — 21 Eylül 1975 - Kırıkkale'de C. H. P. aleyh
tarı yazıları silen gençler komandoların saldırısına 
uğrayıp, ateşe tutuldular. 

68. — 24 Eylül 1975 - Komandolar, Kırıkkale'de 
M. H. P.'ye girmek istemeyen bir genci (Yusuf Veh
bi Yılmaz) öldürdü. 

69. — 25 Eylül 1975 - Muğla'da İbrahim Koca
karın isimli genç, dövülerek öldürüldü, 

70. — 25 Eylül 1975 - Ankara Yenimahalle'de, 
C. H. P. toplantılarına katılanlara komandolar sal
dırdı. 

71. — 25 Eylül 1975 - Osmaniye'de afiş asan 
C. H. P.'liler saldırıya uğradı, 2 genç yaralandı. 

Komandolar, Ulukışla ve Bor'da, C. H. P. kon
voyunu taşladılar. 

72. — 27 Eylül 1975 - Komandolar, Kayaş'ta 
C. H, P.'nin toplantı yaptığı kahveye saldırdılar, 6 ki
şi yaralandı. 

C H. P. Milletvekili Usumi ve arkadaşları, seçim 
gezisi için gittikleri Havran'ın Tepeoba köyünde A. P.' 
İllerle M. H. P.'lilerin silâhlı saldırısına uğradılar. 

73. — 29 Eylül 1975 - Maliye Yüksek Okulunu 
basan bir grup, bir öğrenciyi (Ekrem Söğüt) öldür
dü, bir öğrenci de (Ahmet Ali Çelik) yaralandı. 

Oltu Töb - Der Şubesinin düzenlediği seminer ko
mandoların saldırısına uğradı. 

74. — 30 Eylül 1975 - İlerici yayınları okuyan İs
kenderun Demir - Çelik işçilerinden bir grup, koman
dolann saldırısına uğradı. 

A. P. ve M. H. P.'liler, yere yazı yazan bir genci 
(Ali Haydar Yundan) döverek yaraladılar. 

75. — 4 Ekim 1975 - 15 komando, Tariş'teki dire
nişçi işçilere saldırdı, bir işçi (Selâhattin Uyar) bı
çaklandı. 

76. — 11 Ekim 1975 - Ankara'daki C. H. P. mi
tinginden dağılan halka Maltepe'de toplum polisi pan
zerlerle saldırdı, 2 kişi (Ayhan Alkan hemen, Zühtü 
Pehlivanlı 4 gün sonra) öldü, 50 kişi yaralandı. 

77. — 15 Ekim 1975 - Gazi Eğitim Enstitüsünde 
1 öğrenci (Mehmet Ersoy) zincirle yaralandı. 

Konya ve Balıkesir Eğitim Enstitülerinde çatışma 
oldu. 
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Tokat olayı iddianamesini hazırlayan Ankara 
D. G. M. Savcısı ölümle tehdit edildi. 

78. — 17 Ekim 1975 - Silâhlı komandolar, î. T. Ü.' 
ni bastı, 5 öğrenci yaralandı. 

79. — 20 Ekim 1975 - î. T. Ü.'de çatışma çıktı, 
fakülte 1 gün kapatıldı, bir grup öğrenci 1 günlük boy
kot kararı alan 3 000 öğrenciye zincirle saldırdı, sal
dırganlardan 1 şahıs üzerinde tabanca yakalandı. 

80. — 21 Ekim 1975 - Bursa Eğitim Enstitüsünde 
Türkeş'in resmi olaylara yol açtı, 100'e yaıkın öğrenci 
gözaltına alındı. 

81. — 23 Ekim 1975 - İzmir'de komandolar, 2 öğ
renciyi rehin aldı, l'i ağır 4 kişi yaralandı, 

82. — 24 Ekim 1975 - Ankara'da Gazi Eğitim 
Enstitüsünde olaylar çıktı, 1 öğrenci (Mustafa Acar) 
yaralandı, 7'si dövüldü. 

83. — 29 Ekim 1975 - Hatay Eğitim Enstitüsünde 
Atatürk'ün portresi indirilerek yerine Alpaslan'ın res
mi asıldı. 

84. — 31 Ekim 1975 - Antalya'da A. P. ve M. H. 
P.'li gençler, C. H. P. il binasına saldırdı. 

85. — 1 Kasım 1975 (Cumhuriyetten) Ülkü Ocak
ları «Büyük ve kutsal dava için» 1 milyon lira top
lamayı amaçlayan yardım kampanyası açtı. 

86. — 1 Kasım 1975 - (Yeni Halkçıdan) Ankara 
Eğitim Enstitüsünde komandolar, önkayıt için gelen 
adaylara baskı yapıyor. 

87. — 2 Kasım 1975 - Niğde - Ulukışla ilçesi 
C. H. P. Yöneticisi İsmet Yücel, kalbinden şişlene
rek öldürüldü, fail belli değil, 

88. — 4 Kasım 1975 - Beyazıt'ta iki grup öğrenci 
çatıştı, karşılıklı ateş açıldı. 

Gazi Eğitim Enstitüsünde öğrenciler çatıştı, Alpas
lan Gümüş adında bir öğrenci öldü. 

89. — 6 Kasım 1975 - Maçka Teknik'te kanlı bir 
çatışma oldu, 7 öğrenci yaralandı, t. T. Ü. 12 gün sü
reyle kapatıldı. 

Antalya C. H. P.. il binasına bomba atıldı, 5 kişi 
yaralandı. 

Ankara Bahçelievler Kız Yurdunda çıkan çatışma
da pek çok kız öğrenci yaralandı. 

90. — 7 Kasım 1975 - Teknik Üniversitede vu
rulan. Yaşar Özcivelek öldü. 

Şişli Siyasal Bilgiler Yüksekokulunu sağcılar iş
gal etti; 

C. H. P. Nallıhan ilçe binası saldırıya uğradı. 
91. — 8 Kasım 1975 - Kenan Tonak isimli bir öğ

renci. komandolar tarafından 1 saat süre ile dövüldü. 
Malatya Öğretmen Okulunda öğrenciler çatıştı, 

11 kişi yaralandı. 

92. — 10 Kasım 1975 - Gazi Eğitim Enstitülü 
6 öğrenci saldırıya uğradı. 

93. — 11 Kasım 1975 - Elâzığ'da komandolar, iki 
fakülteyi işgal etti. 

94. — 13 Kasım 1975 - Ankara Kız Teknik Öğret
men Okulu 2 hafta süre ile kapatıldı. 

Komandolar, Sultanahmet'te 3 kişiyi yaraladı. 
Atatürk Üniversitesinde 2 sağ grup çatıştı. 

95. — 15 Kasım 1975 - Komandolar, Ankara'da 
2 öğretmene sokak ortasında ateş açtılar. 

96. — 17 Kasım 1975 - Erzurum Ticaret Lisesi 
öğrencisi Münir Çetinkaya 1 komando tarafından öl
dürüldü. 

Ankara D. M. M. A.'deki çatışmada, 3'ü polis 9 
kişi yaralandı. 

Gazi Eğitim'de olaylar oldu. 
t. T. Ü. komandolarca bir süre işgal edildi. 
97. — 18 Kasım 1975 - Kimya Mühendisleri Oda

sının kokteyli komando baskınına uğradı. 
98. — 20 Kasım 1975 - Komandolar, Olur Kayma

kamına arkadan saldırarak dövdüler, Kaymakam ağır 
yaralandı. 

99. — 21 Kasım 1975 - Hacettepe Üniversitesin
deki çatışmada, 2 öğrenci yaralandı. 

100. — 23 Kasım 1975 - Türkeş'in bildirisini da
ğıtırken İsmail Tığlı isimli bir genç öldürüldü. 

Muharrem Çivikıran adında bir öğrenci evinde 
ölü bulundu. 

101. — 25 Kasım 1975 - Elâzığ Öğretmen Lise
sinde öğrenciler arasında çıkan çatışmada, 1 öğrenci 
yaralandı, 

102. — 27 Kasım 1975 - Pertevniyal Lisesi öğren
cilerine ateş açıldı, 3 kişi yaralandı, 

103. — 28 Kasım 1975 - Gazi Eğitim Enstitüsün
de bir öğrenci kalçasından yaralandı, 

Manisa'da öğrenciler çatıştı, 7 kişi yaralandı, 
C H. P. il binası, bir banka ve Tekel bayii hasar 
gördü. 

104. — 29 Kasım 1975 - Komandoların saldırıla
rı nedeniyle derse giremeyen Ziraat Fakültesi öğren
cileri okullarının tatil edilmesini istediler. (Cumhu
riyetten) 

105. — 1 Aralık 1975 - Şişli Meydanında komando
lar, Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü'nü otomobilden 
tabancayla ateş ederek öldürdüler. 

106. — 3 Aralık 1975 - Adalet Bakanı İsmail Müf-
tüoğlu «Mücadele vatan hainlerine karşı, vatansever
lerin mücadelesidir» dedi< 
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Dün öldürülen gençlerden birinin cenazesinde so
kak savaşı oldu, l'i polis, Ti gazeteci 22 kişi yara
landı 

107. — 5 Aralık 1975 - Malatya Lisesindeki çatış
mada, 3 ncü kattan atılan öğrenci Kâzım Göktaş öl
dü, 1 000'e yakın öğrencinin taş, sopa ve sandalye 
ayaklarıyle dövüştüğü çatışmada, l'i kız olmak üzere 
3 öğrenci ağır, 50'ye yakın öğrenci de hafif yaralandı. 

108. — 7 Aralık 1975 - Ankara'da İzzet Akçay, 
Şükrü Kutluay ve Müfit Koçak isimli 3 genç taban
cayla vurularak yaralandı. 

109. — 12 Aralık 1975 - Elâzığ'da l'i öğrenci 
(Cengiz Pas) bıçakla öldürüldü. 

Ankara'da silâhlı çatışma çıktı, Ülkü Ocaklı 3 
genç 6 öğrenciye ateş etti. 

110. — 24 Aralık 1975 - Kenan Dayıoğlu isimli 
bir genç Ankara'da öldürülerek bir evin bahçesine 
atıldı. 

Kızılay'da 2 öğrenci (Ahmet Turan Narlıoğlu ve 
Ramazan Ada) ağır yaralandı. 

111. — 25 Aralık 1975 - Trabzon'daki çatışmada, 
l'i ağır 14 öğrenci yaralandı. 

Adıyaman'da 7, Malatya'da 2 öğrenci yaralandı. 
112. — 16 Aralık 1975 -" Atatürk Üniversitesi 

Yurdunda kızlar dövüştü, Erzurum'da 1 asistan ile 
6 öğrenci, Ankara'da 3 öğrenci yaralandı. 

113. — 27 Aralık 1975 - Seydişehir'de 1 000 kişi 
birbirine girdi, Hasan Kadıoğlu isimli bir kişi öldü, 
7 kişi yaralandı. 

Gazi Eğitim'de çatışma çıktı, 1 polis, 4 öğrenci 
yaralandı. 

114. — 3 Ocak 1976 - Sınava giden O. D. T. Ü. 
öğrencilerinin otobüsünü basan komandolar, 4 kişiyi 
tabancayla ağır yaraladı. 

151 Ziraat Fakültesi öğrencisi, Korutürk'e başvu
rarak komandoların baskısı yüzünden okula gideme
diklerini bildirmişler, can güvenliklerinin sağlanması
nı istemişlerdir. 

115. — 5 Ocak 1976 - Kadıköy'de Eğitim Ensti
tüsünü basan komandoların açtığı ateşten 1 karı - koca 
yaralandı< 

Seydişehir'de işçi Musa Doğan komaya sokuldu, 
2 işçi de sopalarla dövüldü. 

116. — 6 Ocak 1976 - Ankara'da komandoların 
D. M. M. A.'ni işgal etmesi sonucu, çıkan olayda 
7 öğrenci yaralandı. 

Gaziantep Eğitim Enstitüsünde çıkan olayda 2 öğ
renci ağır, 7 öğrenci hafif yaralandı, 

117. — 7 Ocak 1976 - Hacettepe Öğrenci Yurdu
nu basan komandoların yaraladığı Şükrü Bulut öldü. 

118. — 8 Ocak 1976 - Hacettepe'de çatışma oldu, 
13 yaralı var, yaralılardan Nuray Erenler bitkisel ha
yata girdi. 

îstanbul Edebiyat Fakültesinde çatışma oldu. 
Bir grup komando, C. H. P. Tavas ilçe binası

na saldırıp binayı kurşun yağmuruna tuttular, 3 kişi 
yaralandı^ 

119. — 9 Ocak 1976 - Tepebaşı'nda öğrencilerle 
polis çatıştı, 1 polis ile 3 öğrenci yaralandı. 

Bitlis Lisesi öğrenci pansiyonundaki çatışmada 
1 öğrenci bıçakla ağır şekilde yaralandı. 

120. — 10 Ocak 1976 - Beyazıt Maliye - Muha
sebe Yüksekokulu öğrencisi Hasan ildir çeşitli yerle
rinden bıçakla yaralandı. 

Erzurum Atatürk Üniversitesinde çıkan çatışma
da, 6 öğrenci yaralandı. 

121. — 11 Ocak 1976 - Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulunda 10 gün önce vurulan öğrenci Yu
nus Ceylan dün öldü. 

Ankara'da saldırıya uğrayan oir öğrenci taban
cayla yaralandı. 

122. — 12 Ocak 1976 - Komandolar, dün sabah 
Maçka'da 2 genci pusuya düşürerek yaraladılar. 

Elâzığ ve Midyat'taki çatışmada 12 kişi yaralandı. 
Komandolar, Tıp Fakültesini basıp, doktorları 

dövdüler. 
Başkent Lisesi öğrencisi bir kız, tabancayla yara

landı. 
Seydişehir tesislerinde 4 işçi dövüldü. 
Bir astsubayın Ankara'daki evine dinamit atıldı. 

123. — 12 Ocak 1976 - Ankara'da Yunus Cey-
lan'ın cenazesi kaldırılırken, olaylar oldu. 

Maçka'da 2 öğrenci (Özer Elmas ve Kemal Nabi 
Ünal) Ülkücü bir grup tarafından tabancayla yara
landı. 

124. — 13 Ocak 1976 - Ülkü Ocaklarının Ege Üni
versitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesi ile Fen 
Fakültesine yaptıkları silâhlı saldırıyı jandarma önle
di, 153 Ülkü Ocaklı gözaltına alındı, üzerlerinde Çek 
yapısı silâhlar ele geçti. 

125. — 14 Ocak 1976 - 8 Ocak günü yaralanan 
Nuray Erenler öldü. 

Başkent'teki çatışmada, 3 öğrenci daha yaralandı. 
Ülkücüler polisle çatıştı. 
İ. T. Ü. öğrencileri komando saldırısını kınamak 

için geceyi Maden Fakültesinde geçirdiler. 
126. — 15 Ocak 1976 - Komandolar, Mahir Ab-. 

lum'un koruma polisine de ateş açtılar, olayda, 1 po
lis ile 2 liseli yaralandı, 
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127. — 18 Ocak 1976 - Komandolar, Fındıkza-
de'deki Kocaeli Yurdunu basarak 9 öğrenciyi yarala
dılar. Reyhanlı Lisesi öğrencisi Atila Demirtop öl
dürüldü. 

Polisin baskın yaptığı Zeytiriburnu'ndaki evde, ça
tışma çıktı, 1 kişi öldü (Atilla Özkan), 1 ağır yaralı 
vari 

128. — 20 Ocak 1976 - Pazarcık'ta çıkan olaylar 
bugün de devam etti, halk çatıştı 1 ölü (Mustafa 
Şenpınar), 15 ağır yaralı var, bir çok işyeri tahrip 
edildi, 

129. — 22 Ocak 1976 - Ankara'da bir öğrenci 
(Zeki Yılmaz) öldürüldü. 

(23 . 1 . 1976 - Yeni Ortam'dan) Komandola
rın işgali altındaki okullarda işkence odaları kurul
duğu açıklandı. Derslere giremeyen öğrenciler (Tica
ret ve Turizm Okulu silâh deposu oldu) dediler. 

130. — 23 Ocak 1976 - Malatya'da 1 polis (Meh
met Şenses), 1 bekçi (Bekir Altındağ) öldürüldü, 1 po
lis de yaralandı 

(24.1 .1976 - Ayrıntılı Haber'den) Türkeş'e bir 
uyarı mektubu gönderen Erbakan, olayların önlen
mesini istedi. 

131. — 25 Ocak 1976 - Antakya'da 1 Ülkücü genç 
(Durmuş Çamkerter) bu kez de bir ümmetçiyi (tlha-
mi Seher) bıçakladı. (26.1 .1976 - Ayrıntılı Haber' 
den) 

Yenişehir - Bursa Ülkü Ocakları Şubesi, Bursa' 
daki fabrikalarda çalışmak isteyen üyelerine belediye 
hoparlörü ile çağrı yaptı. (26. 1 . 1976 - Cumhuriyet' 
ten) 

132. — 26 Ocak 1976 - Malatya olayları nedeniy
le aranan 3 kişi (Hasan Temizel, İlker Akman, Yusuf 
Ziya Güneş) ölü olarak ele geçirildiler. 

133. — 27 Ocak 1976 - Komandolar tarafından 12 
Ocak günü vurulan I. T. Ü. öğrencisi yaralı Özer 
Elmas öldü. 

Özer Elmas'in öldürülmesini protesto için yürü
yüşe geçen D. G. S. Akademisi öğrencileri önden ve 
arkadan panzerlerle sarıldı, polis protesto yürüyüşü
nü engelledi, 1 ölü (Metin Arıkan) ve 5 yaralı var. 

134. — 28 Ocak 1976 - Ermenek Kaymakamı Ülkü 
Ocaklarının iş bulma yazısına karşı muhtarları uyar
dı. (29. 1 .1976 - Milliyet'ten) 

135. — 30 Ocak 1976 - Alman gazeteci Jurgen 
Reoteh, röportaj yapmak amacıyle girdiği Atatürk 
Öğrenci Yurdunda komandoların saldırısına uğradı. 
istanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi Cihat Şenyüz öl
dürüldü. 

I 136. — 1 Şubat 1976 - Divrik'te treni basan köy
lüler, Ülkücüleri dövdü. 

Kayseri'de M. S. P. örgütü bir bildiri yayınlaya-
I rak, M. H. P. örgütünü hayasızlık, jurnalcilik ve ya

lancılıkla suçladı. ( 2 . 2 . 1976 - Milliyet'ten) 
I 137. — 2 Şubat 1976 - Osmancık ve Sungurlu' 
I da öğretmenlere saldıran M. H. P.'liler ve Ülkücüler 

tutuklandı. 
138. — 3 Şubat 1976 - Abidinpaşa Lisesinde oku

yan 2 500 öğrenciden ancak 20 - 30'u okula devam 
I edebiliyor, Başkent Lisesindeki öğrencilerin velileri 
I çocuklarını okula göndermiyor. (4 .2 .1976 - Va-
I tan'dan) 
I Maçka'da 12 Ocak günü olaylarında tabancayla 
I yaralanan Kıbrıslı öğrenci Özer Elmas öldü. 
I Sungurlu'da adliyeyi protesto eden Ülkücülerden 
I 6'sj daha tutuklandı. 

139. — 5 Şubat 1976 - Ülkü Ocaklı bazı kişiler 
I Ordu malı tabancalar kullanıyor. (6 .2 .1976, Milli-
I yel'ten) 

140. — 6 Şubat 1976 - (7 .2 .1976 - Hürriyet' 
I ten) «Dev - Lis'ten sonra liselere birileri daha giriyor, 
I galiba» lejantlı bir klişe var. Büyük Ülkü Derneği îs-
I tanbul Şubesi başlıklı, «Liseli asil Türk genci» hitaplı 
I klişede, liselilere Ülkü Ocağına kaydolmaları için çağrı 
I var. 

141. — 7 Şubat 1976 - (8 .2 .1976 - Yeni Halk-
I çı'dan) hakkında tutuklama kararı verilen ve hâlâ ya-
I kalanamayan eski Genel Başkanlardan Muharrem 
I Şemsek haricinde, Ülkü Ocaklarını yöneten hükümlü 
I sayısı 4'e çıktı : (Sami Bal, İbrahim Doğan, Ali Gün-
I gör, Ahmet TeVfik Ozan) 

142. — 11 Şubat 1976 - O. D. T. Ü. otobüslerine 
I 3 Ocak 1976'da komandoların baskını sırasında yara-
I lananlardan öğrenci Semih Erbek öldü. 
I İzmir'de Ülkücü 2 işçide tabanca yakalandı. 

143. — 15 Şubat 1976 - Ülkü Ocakları Bandır-
I ma Şubesi sekreteri ruhsatsız tabanca taşımak suçun-
I dan tutuklandı. 

144. — 16 Şubat 1976 - 300 Ülkü Ocaklı, Site 
I Yurdundan çıkarak polis tarafından yakalanmış olan 
I silâhlı arkadaşlarını ve bunların silâhlarını polisin 
I elinden zorla aldı, yakalanan arkadaşlarını polisler-
I den kaçırdılar. 

I 145. — 19 Şubat 1976 - Ankara'da çıkan çatış-
I mada, 2 lise öğrencisi ile 1 boya işçisi yaralandı, ya-
I ralı öğrencilerden Ali Türkoğlu komada. 
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1 Aralık i975-günü Şişli'de Cezmi Yılmaz ile Halit 
Pelitözü'nü pusuya düşürerek öldüren 2 komandodan 
l'i yakalandı, 

146. — 20 Şubat 1976 - Hacettepe olaylarıyle il
gili duruşmaya başlandı, tanıklık polisler öğrencilere 
komandoların ateş açtığını söyledi. 

147. — 21 Şubat 1976 - Komandolar, Malatya'da 
1 müdür ile 1 öğretmeni dövdüler. 

148. •— 22 Şubat 1976 - Ülkü Ocakları Genel Baş
kanı «Devlete yardıma devam edeceğiz» dedi. 

148. — 26 Şubat 1976 - Nazilli'de Meslek Lisesi 
öğrencisi Mümtaz Akkaya öldürüldü. 

149. — 1 Mart 1976 - Üniversitelerde öğretime ye
niden başlandı, ancak Ankara Yüksek Teknik Öğret
men Okulu iîe Hacettepe Üniversitesi komandolarca 
işgal edildi, bir öğrenci tabanca ile yaralandı, fail 
kaçtı. 

150. — 3 Mart 1976 - 5 ilde çıkan olaylarda 8 öğ
renci yaralandı. 

151. — 4 Mart 1976 - Maliye Okulunda 8 öğrenci 
yaralandı. 

Prof. Sağışman : «Öğretim daha fazla aksarsa, ge
lecek yıl hiç öğrenci alamayacağız» dedi. 

152. — S Mart 1976 - Eskişehir'deki çatışmada 
İ. T. A. öğrencisi Yılmaz Keskindemir öldürüldü, 

Daha önco İzmir'de Serdar Turan adındaki ko
mandonun vurduğu işçi Hüseyin Güzel öldü. Cenaze
yi almak isteyenlerle polis çatıştı. 

!. T. Ü. Makine Fakültesi öğrencisi Mehmet Ömer 
öldürüldü. 

153. — 9 Mart 1976 - Eskişehir'de komandolar 
Yılmaz Keskindemir'in ölümü nedeniyle gövde gös
terisi yaptı. Ankara'da T. M. G. T. binası aranarak 
gençler arandı. 

Hacettepe'de 2 000 öğrenci taş ve sopalarla dö
vüştü. 

Gaziantep İsmet Paşa Lisesindeki öğrenci - polis 
çatışmasında 2'si ağır 5 polis yaralandı. 

154. — 10 Mart 1976 - 3 ildeki olaylarda 5'i ağır, 
10 öğrenci yaralandı. Erzurum'da 3 genç komando
larca demir çubuklarla yataklarında dövüldü. 

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Celâl Erdör «MHP 
ve Ülkücülerin silâhlı ve sözlü saldırılarla yaptığı gös
teri ve yürüyüşün yasal bir yönü olmadığını. Devlet 
otoritesini sıfıra indirdiğini» söyledi. 

155. — 12 Mart 1976 - Ankara'da bir lise öğren
cisi kurşunlanarak başından ağır yaralandı. (Ata Yıl
dırım) 

Antakya. Van ve Trabzon'daki çatışmalarda 6 ya
ralı var, 

156. — 13 Mart 1976 - Dün yaralanan lise öğ
rencisi (MHP adayının oğlu) Ata Yıldırım öldü. 

Faşizmi protesto mitingi Ankara'da yapıldı. 
157. — 15 Mart 1976 - Ankara Tıp Fakültesinde 

askerî ve sivil öğrenciler çatıştı, 
Polis, Ata Yıîdırım'ın cenazesini ailesinden kaçır

dı, Yıldırım ailesi, yola yatarak cenazelerinin götürül
mesini engellemek istedi. 

158. — 16 Mart 1976 - İzmir'de komandolar bir 
kitabevini tahrip etti. 

159. — 18 Mart 1976 - 5 ildeki çatışmada 25 kişi 
yaralandı. 

160. — 22 Mart 1976 - Dövüşen 200 liseli kızdan 
2'si bıçaklandı. 

Bingöl ve Ankara'da 9 öğrenci yaralandı. 
Dil Tarih - Coğrafya Fakültesinde dinamit atıldı. 
Turgutlu Belediye Başkanı seçimi için oraya giden 

M. S. P. Grup Başkanvekili Kazan'ın ceketini yırtan 
saldırganlara. Kazan. «Anarşiyi sulayıp yetiştiren 
A. P.'dir.» dedi. 

161. — 23 Mart 1976 - Bonn Alman Parlamento
sunda M. H. P.'nin Almanya'da 50 üssü olduğu açık
landı ve silâhlı eylemler yaptığı bildirildi. Dışişleri 
Müsteşarı : «3unların çok sıkı şekilde izlendiğini» 
söyledi. 

162. — 25 Mart 1976 - Öğrenci olaylarında 21 ya
ralı var. Olaylar sırasında toplum polisi Milliyet Mu
habiri Cenkçi'yi dövdü, fotoğraf makinesini parçaladı. 

Lice'de bir öğretmen başından yaralandı. 
Alman Sendikaları M. H. P. temsilciliklerinin ka

patılmasını istedi. 
163. — 26 Mart 1976 - Alman Sosyal Demokrat 

Partisi organına göre «Almanya'daki M.H.P.'li silâh
lı birlikler SS'ler gibi çalışıyor» dedi. 

164. — 27 Mart 1976 - Almanya'da başucuna 
Ecevit'in portresini asan işçiyi komandolar bıçakla
dılar. 

165. — 28 Mart 1976 - Doğanşehir'de Esnaf Ko
operatifinden solcu bir üyenin atılışı üzerine olaylar 
çıktı, halk polisle çatıştı, 8 yaralı var. Emniyet Ko
miseri bıçaklandı. 

Tüm Yönetim Kuruluyle birlikte M. H. P.'den is
tifa eden Osmaniye İlçe Başkanı Avukat Mustafa Tel-
li'nin evine bomba atıldı., 

166. — 29 Mart 1976 - Karadeniz Teknik Üniver
sitesi öğrencisi Orhan Aydın öldürüldü. 

Ülkü Ocakları İstanbul Şube Başkanı Mustafa Ver-
kaya ve 2 nci Başkan Mehmet Gül hakkında tutuk
lama kararı verildi. 
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167. — 30 Mart 1976 - Komandolar Ankara Mal
tepe'de halk ve öğrencilere ateş açtı, Sami Ovalıoğlu 
öldürüldü, 9 kişi yaralandı. 

Bolu'da çıkan olaylarda 1 öğrenci bıçaklandı. 
168. — 31 Mart 1976 - Kızılay Meydanında çatış

ma oldu, bir komiser ağır, 6 öğrenci hafif yaralandı. 
169. — 1 Nisan 1976 - Başkentteki olaylarda bir 

ağır 4 öğrenci yaralandı. 
170. — 2 Nisan 1976 - Adana'da çatışma oldu, 

3 öğrenci yaraland?, 
171. — 4 Nisan 1976 - Develi'de 4 genci ustura 

ile yaralayan birini de döven komandolardan 3'ü tu
tuklandı. 

172. — 7 Nisan 1976 - Eskişehir'de M. H. P. 2 nci 
Başkanı saldırı ve adam öldürmek suçlarından tutuk
landı. 

4 ilde 13 genç yaralandı. 

173. — 8 Nisan 1976 - S. B. F. ve Hacettepe'de 
öğrencilere komandolar ve polis saldırdı, Hakan Yur-
dakuler, Burhan Erdem ve Orhan Ensari öldürüldü. 
Çok sayıda ağır ve hafif yaralı var. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, bunun okunmas. 
daha sürecek. Maksat zabıtlara almaksa; vereyim, 
zapta geçsin. Müsaade ederseniz Gündemin diğer ko
nularına geçelim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Nasıl Takdir 
buyurursanız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Zabıtlara 

geçmesi kaydıyle mümkündür. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bundan sonrası 

zabıtlara tevdi edilmek suretiyle aynen alınacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu liste
den sonra devam edegelen ve önergenin panoramo-
sını teşkil eden bir metin var. 

BAŞKAN — Verdiğiniz önerge ve ona bağlı 
olan cetvel aynen zabıtlarda yer alacaktır. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, şunu demek istedim : Bizim önergemiz belli. 
Bizun önergemiz, Panoraması için bu listeyi taşı
maktadır. Bir de bu listeden sonra gelen bir sayfa 
vardır. Şüphesiz bu okuduğumuzun son kısmını de
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, arzu ederseniz onu da veri
rim, aynen zapta geçer efendim. Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Son istek 
kısmını kastediyorum efendim. 

BAŞKAN — «Son istek kısmı» diyorsunuz. 
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RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yani şu 

önergede listeden sonra bir sayfa var. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önergenin ve 

cetvelin bir kısmı okundu... 
BAŞKAN — Okundu. Sadece bağlı cetveli oku

yoruz efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Arkadaşımız 

sekizinci sayfanın son iki paragrafını kastedyor. 
BAŞKAN — O da okunmuş oldu. Bu itibarla 

şimdi bundan sonrasını, mütebakisini zabıtlara ver
mek suretiyle aynen dercedeceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz; bu konuda bir usul öne 
rim olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda okunan önergemiz gerek muhteva, 

gerek maksat ve gerekse amaç yönünden, ülkemiz 
de bir yıldır, hatta onu aşkın bir süredir olagelen 
ve 50'yi aşkın genç insanın ölümünü, yaralanmala
rını içeren ve bu itibarla memleket şümul bir mahi
yet arz etmektedir. 

Dev boyutlu ve eşine ender rastlanır bir buna
lım ortamının hakim olduğu bu ülkede bunalımın 
hafifletilmesi veya yok edilmesi amacına yönelik ola
rak verdiğimiz bu önerge şayet İçtüzüğümüzdeki 
usule uyularak ikinci birleşimde gündeme alınır ve 
konuşulur ve fakat yalnız onunla iktifa edilirse; baş
ka bir deyimle, diğer önergeler meyanına ithal edi
lirse, bu önergenin bu ulusa ve ulusun sorunlarına 
bir çare bulma amacı oldukça zaıfa uğrar. 

Daha açık bir ifade ile demek isterim ki; eğer 
bu önergemiz, her işe takdimen öncelikle ve ivedilik
le, bu hafta içinde görüşülmeye alınmaz ve görül
düğü gibi yıllarca beklenen önergeler meyanına it
hal edilirse, bu önergeyi vermiş olmakla biz bir gö
rev yapmış sayılamaz. Sanıyorum; Yüce Parla
mentoda, bu önerge karşısında, önergenin diğer öner
geler meyanına ithaline gönül rızası ile katlanamaz. 

Eğer Sayın Başkanlık ve Divan ve tabiî Yüce 
Genel Kurul önergemizin muhtevasını, maksaıdını, 
ve bir kelime ile ülkede yaşayan ağır bunalımlı ha
vanın ortadan kalkmasını amaçlayan bir öne;ge gö
züyle görülmesine yatkın olursa, önümüzdeki bir-
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leşimde bu önergenin gündeme alınmasını. Anayas..ı 
ve içtüzük gereğince bir araştırma kurulu kurul-
masm.i ve araştırmanın derhal başlama'-m! sağlama
mız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aksi takdirde, önergemizde de belirttiğimiz gibi. 

bugün Türk Ulusu, her gün çok uğursuz felâketler
le karşı karşıya bırakılmış olmamn ıstırabım dindir 
me vasıtası elmak ve gidere!-: bu önergeyle beiki bu 
felâketli gidişe dur demek olanağından maıırum bı
rakılmış olur. 

BAŞKAN — Savrn Günds-ğan, ben bir cevap a!/ 
edeyim efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet Sa
yın Başkan, bitiyor; tabiî... 

Sanıyorum, ki: Parlamento ulama ou Auyacım 
gidermeye yönelik bir atilim ve davran.'? içimde bu
lunacakta'. 

Eğer S aynı Başkan ikinci birleşimde bu önerge
nin, İçbizük bükümlerine göre müzakeresi yapıldık
tan sonra derhal bir koma s yor: kurulma sına; yani bir 
özel gündem şeklinde görüşülmesini sağlarsa.. 

BAŞKAN —- Usulü arz edeyim efendim 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla; -- Evet 
efendim. 

O zaman bu önergeden maksat hası! olur. Aksi 
takdirde bu önerge de, diğerleri gibi iki yıl sent a 
kendisine sıra gelen bir öıv.u"ge osur. O saman da 
ulus bu önergeden veya bu o1 aylara karşı taşındığı
mız tasardan tüm Parlamentoyu sorumlu tutabilir. 

Bunu hatırlatır. Başkanlığın baaa bir çare bulaca
ğına emsi olarak ^u yılar r marm (C N v' sım-
1 arından a'kışlar) 

BAŞKAN — Etendim, bu önergenin tabi olacağı 
usulü arz etmeden evvel; yani ha noktaya geçme
den evvel, okunmak yerine zapta deremde önerge 
sahipleriyle mutabık mıyız?., 

RECAİ KOCAMAN fArıvmı — O konuda mu
tabıkız efendim. 

BAŞKAN — Oldu. teşekkür ederim, 
Şimdi usulün ilgili maddesini okuyorum: «Üye

ler veya komisyonlar, arası- ana yppûmas-.'v Baş
kanlıktan yazı ile isteyebilirler.:- İstenmiştir. 

çBu istek, Başkanlıkça Genel Kurula arz oku 
nur ve Hükümete bildirilir:? Genel Kurula arz 
olunmuştur: Hükümete bildirilecektir. oGenel Ku
rulda okunmasmı takibeden ikinci birleşimin günde
mine alınır^, Demek ki önümüzdeki salı günün 
gündemine girecektir, 
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RECAİ KOCAMAN (Artvin) - Yarın için bir 
Başkanlık Divanı kararı var efendim. 

BAŞKAN — «Genel Kurulca okunmasını takibe
den.» .. Okundu, sayıyoruz; bir, iki,.. 

RbCAİ KOCAMAN (Artvin) — Çarşamba gün
leri de birleşim yapılmasına dair bir Başkanlık Di
vanı kararı vardır efendim. Yoksa salı gününe... 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, lütfediniz. 
Ben sayıyı söylüyorum; usulü, prosedürü aynen arz 
ediyorum. Eğer bu gece de görüşülmesini ister
seniz. o da ayrıca görüşülür. Şimdi mevcut olan 
usul bu; yani bugün sunuldu, Bugünkü takıp eden 
ikinci, birleşim de; bir, iki salıya gelir; normal ola 
rak görüşülecektir. 

Ancak, salı günü gündeme giren bu önerge. 
acaba işlenire çokluğu veya başka işlerin öne düşme
si gibi sebeplerle ertelenir, geri kalır mı gıb; endi
şeye cevap vereceğim : 

Bu konuda esasen Riyaset Divanının bir teklifi 
olacaktır: çarşamba günleri t'.e toplanılması için bir 
teklifi olacaktır. Salı günleri münhasıran bu ko
nulara tahsis edilmesini isteyen bir teklifi olacak
tır Sah günleri bu tarz bekleyen önergeleri, sözlü 
soruları daha çok bekletmemek için. denetim yolla
nın daha çabuk açılmış olması için gündem dışı 
görüşmelerin salı günü yaoıkmamas: hususu da ayrı
ca Genel Kurulun müzakeresine ve takdirine arz 
eealecek: ayrıca üzerinde lehte s;a aleyhte birer üye
ye oa soz verilecektir. Yani. Riyasetde aynı duv-
gulann içerisindedir, bir an evvel gündemin boşa! 
tılmasını. gündemde olan işlerin hepsinin bir an ev
vel belirtilmesini arzu etmektedir, Mutabıkız zanne-
d; yorum A. 

UKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. şüphesiz ki, başkanlık olarak, gündemde mev
cut bütün maddelerin tüketilmesi genel fikrinin sa
vunmanızda bir yadırganacak yön yok. ama ben bel
in iyi ifade edemedim. Siz: sanıyorum bizim öner
gemi-:!. dinleniniz. Bizi bağyşlaym lütfen, Bu o ka
dar önem:: ie: Ulusumuzun •arih i y; u o e yaşaeuğ; 
bu müuesna anlarda maruz kaldığı çok büyük felâ
ketlerin önlenmesine yönelik bir giriş:mdir ve bu 
önerge ö^e- bir umu1 e görüşüldüğü takdirde ve 
acele iie görüşüldüğü takdirde ve konular derhal ele 
alındığı takdirde umuyoruz ki, Ulusun maruz kal
dığı bu felâketli gidiş belki bir yerde durdurulacak
tın belki bir yerde Ulus böylece kendisine karşı 
yönelmen bu saldırılardan kurtulmuş olacaktır 



C. Senatosu B : 54 

BAŞKAN — Müsterih olunuz, müsterih olunuz 
Sayın Gündoğan, arz edeyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Demek is
tediğim sayın Başkan, gördüğünüz gibi bizim öner
gemizin ,siyasi maksattan çok can güvenliğini, yaşa
ma hakkını sağlama gibi hususlar çok önemli rol oy
namaktadır. 

BAŞKAN — Anlaşılıyor efendim. Ben sizin en
dişenizi izale için söyîeyim; bu vermiş olduğunuz 
önergeyi ben Riyasete çıkmazdan 15 dakika evvel 
aldım; tetkik etmeme dahi imkân yoktu. Halbuki, 
tetkik etmem lâzımdı; olabilirdi, önergenin içerisin
de Tüzükçe tecviz edilemeyen ifadeler bulunabilir
di. Bunları hiç değilse görebilmek, anlayabilmek için 
okumak benim hakkımdı, ama vakit kaybedileceğini 
dikkate alarak, altındaki imzaların da böyle bir 
Tüzük dışı muameleye imkân verecek kişiler olma
dığına dikkat ederek, bilhassa bunu bugün burada 
okuttum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saniyen Riyaset görevini iki değer
li arkadaşımla bir arada yapıyorum. Ben Riyasette 
bulunduğum hafta içerisinde Tüzüğün verdiği im
kanları kullanmak, Tüzük içinde kalmak kaydıyle 
bu önergenin en seri bir şekilde görüşülmesi imkâ
nını araştıracağım, imkânına gayret sarf edeceğim."Bu 
hafta aştığı takdirde, esasen değerli arkadaşlarım ge
reğini yapacaklardır. Okunan önergenin şüphesiz ge
reği yapılacaktır, arz ederim. 

Şimdi, başka sunuşlar var veriyorum efendim. 

3. — Parlamentolar Arası Birliklerinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen Parlamento Heye
tine seçilecek aday üyelerin isimlerini bildiren Baş
kanlık tezkereci. (3:802) 

Parlamentolararası Birliklerinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil etmek üzere aşağıda isimleri 
yazılı sayın üyeler, siyasi parti gruplarınca aday 
olarak gösterilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

1. Yiğit Köker - Adalet Partisi Ankara Üyesi. 
2. — Niyazi Unsal - Cumhuriyet Halk Partisi 

Erzincan Üyesi. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
4. — A vrupa Konseyi İstişare Meclisinin 28 ne i 

Dönem toplantılarında, Türkiye Büyük Millet Met-
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I isini temsilen Parlamento Heyetine seçilecek aday 
üyelerin isimlerini bildiren Başkanlık tezkeresi. (3/801) 

Genel Kurula 
Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin 28 nci dö

nem toplantılarında Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek Parlamento Heyetine dahil olmak üze
re aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler aday olarak 
gösterilmişlerdir. • -

Yüksek Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Aruburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Asıl Üye : Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 
Yedek Üye : Badas Küntay (Bursa) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

5. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle, açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının; Komisyonun görev bölü
müne devr tezkeresi. (3/774) 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz 6 . 4 . 1976 günü saat 14.00'te 

toplanarak aşağıdaki şekilde Başkanlık Divanını seç
in ;şt ir. Arz ©derim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Başkan : Hüseyin Atmaca (Denizli) 
Sözcü : Hüsamett;n Çelebi (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
Kâtip : A. Emre İleri (Niğde) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 
6. — 7975 yılı kömür üretimi, dağılımı, müracaat 

ve dağıtım tarihleri konusunda kundan Araştırına 
Komisyonu Başkanlığının; Komisyonun görev bölü
müne dan- tezkeresi. (3/775) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan

yeri n;n, 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonumuz, 6 . 4 . 1976 günü toplanarak aşağıda 
isimleri yazılı sayın üyeleri Baş'kanlık Divanına seç
miştir. 

Saygıyle arz olunur. 
Ahmet Demir Yüce 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Başkan : Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 
Başkanvekili : Hikmet Savaş (Eskişehir) 
Sözcü : Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 
Kâtip : Ali Oğuz (İstanbul) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu 

399 — 



C. Senatosu B : 54 13 . 4 . 1976 O : 1 

7. — Cumhuriyet Senatosu çalışma şeklinin tan
zimine ve İçtüzüğün 50 nei maddesinin verdiği yetkiye 
dayanarak, haftalık iki çalışma gününe Çarşamba gü
nünü de ilâve edilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(31776) 

BAŞKAN — Şimdi, Riyaset Divanının bir oyla
mak sunuşunu okutuyorum. 

«Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın Ni
yazi Ünsal'ın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ver
diği 19 . 3 . 1976 tarihli ve Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin denetim görevlerini yapamadıklarından ba
hisle, çalışma günlerine Çarşamba gününün de ilâve
siyle 3 güne çıkarılmasına dair dilekçesi Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanının 7 . 4 . 1976 tarihli 
toplantısında görüşülerek : 

1. Cumhuriyet Senatosunda üyelerin denetim gö
revlerini yapmalarına olanak sağlamak için; 

a) Salı günlerindeki Birleşimlerde gündem dışı 
konuşmalara yer verilmemesi; 

b) Cumhuriyet Senatosunun Salı günlerindeki Bir
leşimlerinde yalnız sözlü soruların, araştırma, öner
ge ve raporlarının görüşülmesi; 

c) Salı günlerindeki Birleşim gündemlerine alman 
soru ve araştırma önerge ve raporlarından sonra yal
nız sırası gelen kanun tasarısı ve tekliflerinin alınması; 
Ancak, bu kanun tasarı ve tekliflerinin üzerlerinde, 
gündemdeki sözlü soru ve araştırma önerge ve rapor
larının görüşülmesi bitmeden, hiç bir işlem ve gö
rüşme yapılmaması; 

2. Cumhuriyet Senatosunun iki çalışma günün
den birinin soruların, araştırma önerge ve raporları
nın görüşülmesine aynlmasıyle, geriye kalan bir bir
leşimde gündemdeki konuların görüşülmesinin müm
kün olamayacağı hususu gözönünde bulundurularak 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 50 nci maddesi
nin verdiği yetkiye dayanarak haftalık iki çalışma 
gününe Çarşamba gününün de ilâve edilmesi; husus
larının Yüce Genel Kurulun onayına sunulmasına oy
birliğiyle karar verilmiştir.» 

BAŞKAN —- Usul ile ilgili olduğundan, İçtüzüğün 
58 nci maddesine göre konunun lehinde ve aleyhin
de birer sayın üyeye söz vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, kısaca 
bir hususu açıklayacağım: 

Çarşamba ve Perşembe günlerinde de araştırma
ların görüşülmesi hususu olmalıdır. Okunan kararda, 
sanM Çarşamba ve Perşembe günleri araştırma öner
geleri gündeme ahnmayacakmış gibi bir anlam var. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atalay, zatıâlinize le
hinde veya aleyhinde söz vereyim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, o anlamda mı 
onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Şimdi, sırayla açıklayayım efendim: 
Sayın Unsal, Divana bir dilekçe vermiş ve «Cum

huriyet Senatosunun gündeminde bulunan sözlü soru
ların, araştırma önergelerinin uzun sürelerden beri 
beklediğinden...» bahisle, haftalık çalışma günü olan 
iki günün üç güne çıkarılmasını, Çarşamba günleri de 
toplanılmasını teklif etmiştir. 

Gerekçeye uymak şartı yi e (maksat, ikiyi üçe çı
kartmak değil, gündemde bekleyen konuların süratlen-
dirilmesi olduğuna göre..) Riyaset Divanı durumu tet
kik etmiş ve şu özetleyeceğim hususa karar vermiştir: 

«Salı günlerindeki birleşimlerde gündem dışı ko
nuşmalara yer verilmemesi..» denmiş. Çünkü, Salı 
günü görüşeceğimiz konular, araştırmalar ve sözlü 
sorular gibi denetim konuları olduğuna göre, (bir sözlü 
soru burada gündemde sıraya girip bir ay beklerken) 
«Salı günü gündem dışı bir konuşmaya mahal yok
tur.» denmiş ve o gün için, o güne mahsus olmak üze
re gündem dışı konuşmanın yapılmamasının teklif edil
mesi uygun görülmüş. 

Salı günlerinde de münhasıran sözlü soruların. 
araştırma önerge ve raporlarının görüşülmesi uygun 
görülmüş. Ancak, «Ya görüşülecek mesele iki saat 
içerisinde biterse, 19.00'a kadar olan zamanı: yani ba
kiye müddetimizi kullanmayacak mıyız?.» diye bir 
endişe, bir tereddüt hâsıl olmuş ve «O halde, bu ba
kiye müddet içerisinde; yani gündemdeki sözlü so
rular, genel görüşmeler gibi denetimle ilgili hususlar 
bittikten sonra vakit artarsa, o takdirde gündemin di
ğer meselelerine de geçilebilir.» denmiş; ayrıca Çar
şamba günü de sair işler için toplanılması hususu uy
gun görülmüş ve teklif edilmiştir. 

Şimdi, bu teklif usule dair olduğundan, lehinde ve 
aleyhinde olmak üzere birer sayın üyeye söz verece
ğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 

Önerge, espri ve çalışma yönünden doğru bir is
tikamette; ancak sakıncalı hususu şudur : 

Çarşamba ve Perşembe günleri araştırma önerge
lerinin görüşülmemesi ihtimali kendiliğinden meydana 
çıkabilir. Ben bu hususun açıklığa kavuşmasını iste
dim. Başkan olarak siz de Çarşamba ve Perşembe gün
leri araştırma önergelerinin görüşülebileceği yolunda 
kesin bir beyanda bulunmadınız. 
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Biraz önce, büyük önem taşıyan ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu Başkanvekil-
leririin imzasıyle verilmiş bulunan Araştırma Önerge
si için siz şahsen, bu hafta içinde görüşülmesi yolun
da bir garanti vermenize rağmen, Çarşamba ve Per
şembe günleri araştırma önergelerinin gündeme alınıp 
alınmaması konusunda kesin bir beyanda bulunma-. 
diniz. 

Genel Kurul bugün karar alır. Bu Genel Kurul 
kararından sonra, (verilmiş olan kararda araştırmala
rın münhasıran Sah günü görüşüleceği kaydı bulun
duğuna göre ve şimdiye değin bu şekilde bir hüküm 
bulunmamasına rağmen) Salı günü araştırmalar gün
deme alınacak; fakat Çarşamba ve Perşembe günleri 
gündeme alınmayacak şeklinde bir kaygıyı duymak
tayım. Bunun açıklığa kavuşması lâzımdır. 

Araştırma önergeleri, çalışma günlerimizin hepsin
de gündemde mevcut olmalıdır. Bu görüş ile öner
geye yahut Başkanlık Divanının kararına katılmamaya 
imkân yok; ama yazılış tarzı o biçimdedir ki, bir an
layışla, «Çarşamba ve Perşembe günleri araştırma 
önergeleri gündeme alınmayacaktır.» kaygısı uyanmak
tadır. 

Sayın Başkan, eğer bu anlamda anlıyor iseniz reddi 
hususunda; yok eğer Başkanlık Divanı kararı, (bu 
karar alınırken her halde siz de bulunmuşsunuzdur.) 
«Salı günü münhasıran araştırma önergeleri ve diğer 
denetim yolları, zaman kaldığı takdirde diğer işler ve 
aynı şekilde Çarşamba ve Perşembe günlerinde de 
denetim yollan; yani araştırma önergeleri, sözlü so
rular ve diğer konular görüşülecek; yalnız bir fark ola
cak, Salı günü münhasıran gündem dışı konuşmalar ol
mayacak; ama Çarşamba ve Perşembe günleri gün
dem dışı konuşmalara yer verilecek..» anlayışı içeri
sinde ise olumlu oy vermemeye imkân yok. Olumlu 
oyu ben de vereceğim. Sanırım itiraz edecek bir ciheti 
de yok; ama bundan başka şekilde anlaşılıyor ise yan
lıştır. 

Sayın Başkan, Sayın Ünsal'm vermiş olduğu 
önerge ve Başkanlık Divanından istediği husus, da
ha çok çalışmayı ve denetim yollarını daha çok iş
letmeyi isteyen bir önergedir. Yoksa Sayın Ünsal'm 
arzu ve iradesi denetim yollarının daraltılması ve bu
güne inhisar ettirilmesi değildir. 

Eğer bir açıklama yapar ve kesin olarak «Salı, 
Çarşamba ve Perşembe günleri, araştırmalar ve diğer 
denetim yollarıyle ilgili Cumhuriyet Senatosu görev
lerinin yerine getirilmesi yetki ve hakkı saklıdır ve ye
rine getirilecektir.» şeklinde ifade ederseniz, bir diye-

I cek yok. Aksi takdirde, izin verin bu kararın düzeltil-
I mesi yolunda bir önerge verelim. 
I Bu konunun beyanınızla açıklığa kavuşacağı inan-
j çındayım. 
I Saygılar sunarım. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
I lehinde söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
I sayın üyeler; 
I Başkanlık Divanında bu karar alınırken, biraz ev-
I vel Sayın Atalay'ın burada buyurdukları gibi, Cum-
I huriyet Senatosunun denetim görevini daha olumlu 
I bir biçimde yapması öngörülmüştür. 
I Onun için, biraz evvel Sayın Başkanımızın gayet 
I dirayetle izah buyurdukları gibi, denetim yollarından 
I biri olan gündem dışı konuşmalar (zaten soru ve araş-
I tırma önergeleri denetim yollarından ikisi olduğu için) 
I yalnız ve yalnız Salı günleri kaldırılmıştır. Salı gün-
I leri soru ve araştırma önergeleri görüşülecek, eğer 
I müddet kalınsa; çalışma süremiz kalırsa gündemde 
I sırada olan diğer kanunlar görüşülecektir. 

I Çarşamba ve Perşembe günleri Yüce Senato nor-
I mal çalışmasını yapacaktır; yani Çarşamba günleri 
j gündem dışı konuşmalar yapılacak ve Salı gününden 
I artan araştırma önergeleri varsa (yalnız araştırma 
I önergeleri) o araştırma önergeleri de (B'izim kanaat i-
I mize göre, karar verilirken fikirler ve o şekilde oluş-
I tu) görüşülecektir. 

I Salı günlerinden başka günlerde soru önergeleri-
I nin görüşülmemesi için Yüce Genel Kurulunuzun 1968 
I tarihinde 50 noi maddeye ek bir kararı vardır. O karar 
I gereğince Salı günlerinin yalnız sorulara ayrılması ge-
I rekiyordu. 

I Yüce Genel Kurulun bu irşadını da gözönünde bu-
I lunduran Başkanlık Divanı, Yüce Senatonun denetim 
I görevini daha fazla yapabilmesi için bu kararı almış 
j bulunmaktadır. 
I Saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
I Böylece Riyaset Divanının görüşü de izah edil-
I miş oldu. 
I Şimdi, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
I bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Ancak, bir nokta var. Yarınki Çarşamba günü-
I nün gündemi bugünden tayin edilemedi. Çünkü, bir 
I evvelki hafta bu haftanın gündemi yapıldı. Önümüz-
| deki haftadan itibaren uygulanacaktır. 
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FİKRET GUNDOGAN (İstanbul; --- Sayın Baş 
kan, biraz evvel oya sunduğunuz teklif ittifakla ka
bul edildi. Binaenaleyh, Genel Kurul, yarın günler
den Çarşamba olduğuna göre, çalışacaktır. Yarın 
Genel Kurulda çalışmaların yapılması için gerekli 
her şeyin Başkanlıkça hazırlanması zorunludur. 

Bu itibarla, sizin ifadenizden şunu anlamadığımı, 
siz lütfen teyit ediniz: Siz yarınki Çarşamba günün
den sonraki Çarşamba günü anlamına mı konuştu
nuz, yoksa yarın Çarşamba gününden itibaren top
lanacağız, gündemiyle ve her türlü modeliyle çalışa
cağız, anlamına mı konuştunuz? 

BAŞKAN — Hayır. Ben tatbikattaki bir güçlüğü 
burada dile getirmek istedim. Malumuâliniz, günde
mi Başkanlık Divanı yapıyor. Çarşamba günleri top
lanan Divan, müteakip hafta Salı ve Perşembe gü
nünün gündemini hazırlıyor. Şimdi, bu haftanın bu
günkü ve Perşembe günkü gündemi yapıldı. Şimdi, 
yarın için Divanın gündem yapması mümkün olma
dığı için onu arz etmek istedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hayır, Sa
yın Başkan. 

Şimdi, evvelâ ben size yol ve yordam gösterecek 
değilim. Buna ne görevim, ne de gücüm yeter. An
cak, eğer siz, «Salı ve Perşembe günleri için gündem 
yapıldı» dedinizse, ben yanlış anlamadıysam, çok ko
lay bir usulle Perşembe günkü gündemi Çarşamba
ya getirir, Perşembe günü için ayrı bir gündem dü
zenlersiniz, biter gider. 

BAŞKAN — Teklif ederseniz oylarım efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Teklif edi
yorum efendim. 

BAŞKAN —• Efendim, alman kararın yarınki 
Çarşambadan itibaren uygulanması: bu maksatla Di
vanca Perşembe günü gündemine ait hususların ya
rınki Çarşambaya alınması. Perşembe günü için de ay
rıca bir gündem tanzimi hususu teklif ediliyor. 

Lehinde, aleyhinde görüşmek isteyen var mı?... 
Yok. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.. Gereği yapılacaktır. 

8. — Cumhuriyet Senatom Manisa Üyesi Doğan 
Barutçuoğlu'na (15) gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi. (3; 803) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Doğan Ba-

rutçuoğlu'nun mazeretine binaen 6 . 4 . 1976 tarihin
den itibaren onbeş gün müddetle izinli sayılması 
hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 
7 Nisan 1976 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Alacakaptan, Divana bir yazı göndermiş
siniz; neyin usulü hakkında konuşacaksınız efen
dim? 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim 
yerimden de arz edebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Günde
min birinci maddesi; «Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları» başlığı altındaki madde bir türlü so
nuçlandı rılamıyor. Çünkü, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi karar altına alınan konular daima öne ge
çiyor ve o noktaya geldiğimiz zaman seçimler için 
gerekli çoğunluk bir türlü sağlanamıyor. Oysa, ilk 
madde, Parlamentonun beynelmilel kuruluşlarda tem
siline ilişkin bir gündem maddesidir. Orada temsil 
edilmemiz veya edilmememiz, her ikisi de çok önem
li sonuçlar doğurabilir. 

Bu itibarla, Yüce Kurulun bu konuları her konu
dan önce sonuçlandırması gerektiği kanaatindeyim. 

Bu konudaki görüşlerimi arz etmek istemiştim. 
BAŞKAN — Aksine bir teklif olmadıkça biz bu 

sırayı takip ediyoruz. Birkaç defa seçim... 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Efendim, 
önce kanunlar görüşülüyor, ondan sonra bu konuya 
sıra gelince ekseriyet kalmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, ona Genel Kurul karar 
veriyor. siz karar veriyorsunuz. Yani, ak
sine bir teklif olmadıkça zaten biz bu sı
rayı ta'.dp ediyoruz; ama herhangi bir tek
lif gelirse, bu teklifi görmemezlikten. muameleye 
koymamazhk durumuna düşmekten de sakınıyoruz. 
Muameleye koyuyoruz, oylanıyor. Kabul ederseniz, 
tabiî öne geçiyor; yani Genel Kurulun karanyle olu
yor. 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — /9J 5aj//z Ge//r Vergisi Kanununun 13 ncü | 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka- » 
nwn teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met- j 
M/ ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı . 564) 

BAŞKAN Sayın Hükümet ve komisyon?... Bu
rada. 

Geçen birleşimde başlamış bir muamele var; 
okunmuş, fa'kat oylanmamış. 

«193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin, küçük çiftçilerimizi daha fazla mağdur 
etmemek için, biran önce kanunlaşmasında yarar 
gördüğümüzden Genel Kurulda gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
saygıyle arz ve teklif ederim.» şeklinde bir önerge 
vardı. 

Bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi teklifi üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen var 
mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bendeniz bir hususu arz etmiştim; ama öyle sa
nıyorum ki, o sırada bir anlaşmazlık oldu ve o an- I 
laşmazhk yüzünden de birleşim dağıldı. Şimdi, ister
seniz tekrar edeyim. 

BAŞKAN — Ekseriyet bulunmamış. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle oldu. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Şimdi, Sayın Başkan tarafından okunan öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi isteğini havi önergeden; bun
dan sanıyorum bir hafta önce gene böyle bir önerge 
okunmasından doğan bir durumla bendeniz bu kür
süde bazı isteklerde bulunmuştum. 

Değerli arkadaşlarım, isteklerimi tekrar ediyorum. 
Ancak, sözlerimin daha iyi anlaşılabilmesi için önce 
şu hususu belirtmekte yarar görüyorum: 

Biz bir kanunun, özellikle bu kanunun öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesine engel olmak için itiraz
larda bulunmuyoruz. Bu kanun da, elbette bütün di
ğer kanunlar gibi oylarınızla öncelikle ve ivedilikle 
görüşülebilir; ama bizim itirazımız, bu kanunun ön- I 
çelikle ve ivedilikle görüşülmesi eğer behemehal karar 
altına alınacaksa, Genel Kurulun kararı bu yolda te- I 
celli edecekse, bu kanunun Türk Ulusunun ekono- I 

| misi ve maliyesiyle çok yakın ilişkisi bulunması ve 
| vergi koymak, vergi kaldırmak gibi, tarih içinde Par-
I lamentoların doğuş sebeplerine değgin bir konu ol

duğu için ve sosyal adalet, gelir dağılımı adaleti, Dev
let Maliyesi ve giderek ülke ekonomisine değgin so
nuçlar verecek bir kanun olduğu için bu kanunun 
müzakeresi sırasında Hükümeti temsilen Maliye Ba
kanının yer alması zorunludur, gereklidir, kaçınıl
mazdır, Çünkü, bir ülkede vergiye müteallik bir ka
nunun görüşülmesi sırasında o ülkenin Maliye Ba
kanı hazır bulunmadığı takdirde, Meclisler verecek
leri karann Devlet Maliyesinin genel dengesini ne 
derece ve ne yönde etkileyeceğini bilememek duru-
muyle karşı karşıya kalırlar ve devlet maliyesinin 
genel dengesine menfi etki yapacak bir kanunu çı
kardıkları takdirde, Devlet Maliye dengesinin bozul
ması gibi, kendi arzulan hilâfına, onun dışına bir 
duruma, Parlamentonun düşürülmesine olanak veril
memek gerekir. Hele konu, siyasî partiler arasın
da özellikle oy aracı olarak kullanılacak kanunlar 
konusuna doğru çekiştirilen bir konu haline dönüş-
türülürse, o takdirde bir Parlamentodan beklenen cid
dî, objektif ve doğru karar alma olanağı büsbütün 
kalkar. 

Bu kanunların, bir veya birkaç milletvekili tara
fından hazırlanan teklifler yoluyle bu tekliflerin ka
nunlaştırılması olanağına Anayasada ve Tüzükte ma
ni hal yoktur, hüküm yoktur, bunu hepimiz biliyo
ruz. Ancak, vergi almaya veya vergi koymaya, vergi 
kaldırmaya taallûk eden kanunların taşıdıkları ağır
lık ve biraz evvel arz ettiğim sebepler yüzünden, Hü
kümetle Parlamento arasında tam bir anlayış birliği 
sağlanması zorunludur. 

Arkadaşlarım; 
Sözlerimin doğruluğunu kanıtlayan birçok delil 

yanında, şimdi elimde tuttuğum ve Cephe Hüküme
tinin kendi eliyle hazırlayıp Meclislere sunduğu ve 
halen Millet Meclisi Tarım Komisyonunda müzakere 
edilmekte olan bir kanun tasarısı mevcuttur. Demek 

I ki, Hükümet işin ciddiyetine ve önemine İnanmış ola
rak vergiye taalluk eden bahse konu kanunun bir 
veya birkaç milletvekilinin teklifi eliyle yürütülmesi
ne rıza göstermemiş, kanun tasarısı halinde şekillen-

I dirdiği bu konuyu Meclislerden geçirmeyi görev say
mış ve üslenmiştir. 

I Şimdi bu vesika, bu tasarı, bizim düşüncelerimi-
| zi haklı kılan resmî bir belgedir ve şayet merakınızı 
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gidermemi de istiyorsanız hemen belirteyim ki; bu 
tasarı ile şimdi müzakere konusu yapılmak istenen 
kanun teklifi arasında büyük ayrılıklar vardır, te
melli ayrılıklar vardır, Hükümet tasarısıyle kanun 
teklifi arasında bağdaşmazlık vardır. 

Şimdi bir Hükümet tasavvur edebiliyor musunuz 
ki, vergi gibi önemli bir konuda tasarı hazırlanmış
tır, o tasarı usullere uygun olarak müzakere edil
mektedir; ama o sırada birkaç milletvekilinin 
imzasiyle verilen bir teklif, aynı konuda verilen bir 
teklif, Meclislerden geçmektedir. «Bununla Hükü
metin ilişkisi yoktur, olamaz» gibi bir düzen düşü
nebilir misiniz?... 

Bendeniz tekrar ve İsrarla arz ediyorum; şayet 
Hükümet ciddî ve samimî ise, (Ki olmak zorunda
dır, konu gereği olmak zorundadır) derhal burada 
Maliye Bakanı olarak, hatta hatta Başbakan ola
rak temsil olunmalıdır ve bu konunun genel Devlet 
Maliyesi eengesiyle ilgisini ve ilişkisini ve diğer ko
nularla ilgisini ve irtibatını anlatmalıdır, dile getir
melidir, kanıtlamalıdır ve yapacağımız yasama faa
liyetinde bize yardımcı olmalıdır. Böyle yapmıyorsa, 
bu konuya bu kadar ciddiyet ve ağırlık tanımıyor
sa, o takdirde müsaade buyurursanız şu kanımı söy
lemeye boni mecbur bırakıyor demektir; «Acaba 
Hükümet, tasarı haline getirdiği bu vergi konusunu 
kendi eliyie yürütmek yerine, dört partiden müte
şekkil olduğu için ve bir partinin milletvekilleri ta
rafından hazırlanmış bir teklif eliyle geçirilirse ve 
bir fayda da hâsıl olursa, o faydanın teklifi veren 
milletvekillerinin partisine doğru akmasına göz yu
man bir Hükümet midir?» diye bir soru sorarım ve 
dört partiden müteşekkil bir koalisyonun hazırladı
ğı tasarı ortada dururken, koalisyonun bir kanadı
nı teşkil eden bir partinin üç, dört milletvekilinin ha
zırladığı kanun teklifi yoluyle Tarım Vergisi konusu 
ve bağışıklıklar konusu geçirilmek isteniyorsa, Hü
kümet buna igmaz-i ayn ediyorsa, göz yumuyorsa, o 
zaman Hükümetle bizim ciddî münakaşa, ciddî tar
tışma içinde olduğumuzu arz etmek isterim. Başka 
hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen burada Hükümet tem
silcisi olarak Maliye Bakanı, hatta Başbakan yer al
sınlar, onlarla biz ciddî bir diyalog kuralım, bir he
saplaşmaya girelim, bu teklif ve tasarı arasındaki zıt
lıkları, aynılıkları ve nedenlerini öğrenelim. 

Hatırlarsanız, bundan iki hafta önce Meclisimiz
den yine aynı Vergi Kanununa müteallik, onun geçi
ci 4 ncü maddesini değiştirmeye yönelik bir kanun 
teklifi geçti, geçerken Maliye Bakanı hazır bulundu; 

ki o geçici 4 ncü maddenin değiştirilmesine değgin 
olan kanım teklifi Hükümet tasarısında yok idi. Ta 
sarıda mevcut olmayan bir değişiklik teklifinin mü
zakeresinde hazır bulunan Maliye Bakanının, şimdi 
müzakereye konu olan kanun sebebiyle, ki tasarıların
da mevcut kanun sebebiyle burada bulunmamaları
nı izaha imkân var mıdır?... Ancak, biraz evvel arz 
ettiğim gibi bunu izaha kalkışanların, en sağlam 
zeminde Hükümetin kendi ortakları arasında bir par
tinin kendine özel çıkar sağlama girişimi olarak te
lâkki ettiğini ileri sürebiliriz. «Niçin Maliye Baka
nı gelmiyor?» diye sayın Başkanlıktan soruyorum. 
Ben meselâ şöyle bir idealizm içinde düşünebilirim... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, öncelikle ve ive
dilikle görüşülmesinin lüzumu hakkında görüşünüz, 
vaktiniz doluyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Vakit do
luyor efendim. Müsade ederseniz arz edeyim, biti
yor. 

Bu itibarla Sayın Başkan, bir Parlamento üyesi
nin konunun önemine değgin itirazlarını ve biraz ev
vel arz ettiğim hususları duyar duymaz, kuru usul 
muamelelerine dayanarak bu itirazı redde herhalde 
kıyam etmez. Niyetimiz ve talebimiz, gerçekten iyi
liğe ve doğruluğa dayalıdır. 

Şimdi size söyleyeyim, siz bu kanunun öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar almak durumunda ola
bilirsiniz veya reddetmek durumunda olabilirsiniz; 
ama her halükârda çok önemli olan bu malî, iktisa
dî yapıtın Hükümetle müzakeresini isteyen Parlamen
to kanadına saygı göstermek zorundasınız. 

Kuru usul itirazları, kuru usul engelleri bu istek
lerimizi geçersiz kılmamahdır. Biz, bu itirazımıza rağ
men İsrar ile bu yolda yüründüğünü gördüğümüz za
man, içterılikli kanımız yüzünden böyle bir kararın 
alınmasına mani olursak, bizi bağışlamak zorundası
nız. Çünkü, o takdirde biz değil, siz iyi niyet sahibi 
olmadığınızı göstermiş olursunuz. Biz de kötü niyeti 
tasvip etmeyiz, o itibarla bizi bu konuda serbest gö
rürseniz, şaşmayınız ve başka bir yoruma müsait tu
tum ve davranış içinde bulunduğumuza asla kani ol
mayınız, ?ksi takdirde bu isnadınızın ağırlığı altında 
biz değil, siz eğilirsiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Lehinde söz isteyen var mı efen

dim?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben konuşaca

ğım efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) —- Sayın Başkan, 

bir konuyu yerimden söylememe izin verir misiniz? 
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BAŞKAN — Efendim aleyhinde., -
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan 

aleyhinde istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Gündoğan'a verdim, 

bir de lehinde görüşülecek. 58 nci maddeye göre 
bir lehte Dİr aleyhte söz veriyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Benim söyleye
ceğim şu: 

Biraz evvel bir karar almıştık, bu uygulanmıyor 
mu?.... 

BAŞKAN —• Efendim, yarından itibaren dedik. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yarından itiba

ren olur mu?... 
BAŞKAN — Evet, bugünkü gündemimizi tanzim 

ettik ve başladık. Bugün bir gündemle geldik buraya. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bugünden itiba

ren geçerli efendim, 
BAŞKAN — Bugün bir gündemle geldik buraya. 

NİYAZİ «UNSAL (Erzincan) — Ama Sayın Baş
kan böyle bir karar vardı... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER. UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başka

nım; 
Bu teklif geçen hafta Salı günü yine bu saatte... 
BAŞKAN — Şu daikikada gündem tanzim edil

mez, gündem 1 gün evvel 2 gün evvel tanzim edilmiş 
ve dağıtılmış, 

Sayın Unsal, karar da alsak, kararın tatbiki İç
tüzüğün hükümleri içerisinde yapılır. 24 saat evvel 
sayın üyelere duyurulması lâzım, Hükümete duyu
rulması lâzım. Bugün şu saatte aldığımız kararın 10 
dakikada duyurulması, icra edilmesi mümkün mü?... 
Rica ederim, anlayış gösteriniz. (C. H. P. sıraların
dan «Doğru» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Bu teklif geçen hafta Salı günü bu saatte yine 
müzakereye ahnmak istendiği sırada, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanı arkadaşımız geldi, o gün 
ne söylediyse, bugün onu söyledi. Bugün ne söyle
diyse, o 3ün de onu söylediler. 

Şimdi, «Bir yönü ile biz kanun teklifinin kabul 
edilmesinde yarar buluyoruz; ancak şu şartları ileri 
sürüyoruz, 'bu şartlar yerine getirilmezse, birtakım ta
vır ve hareketlerin içerisine gireceğiz.» gibi, hiç de 
lüzumsuz birtakım tutumun içerisindeler. Bir teklif 
gelmiş şuraya kadar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen hafta da arz ettim. Bu kanun teklifi Mil

let Meclisinin Komisyonunda bütün partilerin itti-
fa'kiyle geçmiş, Millet Meclisi Genel Kurulundan da 
yine bütün partilerin ittifakiyle, oylarıyle geçerek 
buraya gelmiş. Şimdi gelin lütfedin, bunu aylardan 
beri gündemde tutmayalım, işleri yürütelim. Nitekim 
bundan evvel, işleri süratle götürelim, denetim göre
vimizi yapalım, kanun görevim'izi yapalım, 
kanun yapma görevimizi yapalım, diye Baş
kanlık Divanının da bir kararı da huzurunuza geldi, 
ittifakla kabul edildi. Şimdi, Hükümetin temsilcisi bu
rada. Aslında bilmiyorum Hükümet bu teklifin üze
rinde ne söyleyecek, o da bizce malum değil. Tekli
fe tamamen uyuyor mu, uymuyor mu belli değil. 
Burada müzakereleri yapılır ve biran evvel bu tekli
fin kabul edilerek, çıkmasında yarar var. 

Şimdi, «Eğer şu şartlar kabul edilmezse, biz bir 
tutumun içerisine gireriz» diyor arakdaşımız. O tu
tumun içerisine girdikleri zaman, biz de bize düşen 
görevi yapınca, huzurunuza gelip bize birtakım lü
zumsuz adlar takarak, şekvacılar, şikâyetçiler gibi 
birtalkım tutumların içerisinde bizi sıfatlandırmaya 
çalışıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu büyük bir ihtiyacı karşılayacak teklifin, gerek

çesini incelediniz. 12 sene evvel yürürlüğe giren bir 
kanun tasarısındaki hükmü, 12 yıl sonra değişen eko
nomik şartlar, sosyal şartlar muvacehesinde milletin 
hayrına bir noktaya götürmek istiyoruz. Buna mani 
olmanın gerçek sebebi nedir bilmiyorum. 

Şimdi mani olmaya kalktığınız anda, 2 Meclis ara
sında 2 grup birbirine uymuyor desem, arkadaşlarım 
gücenir. Orada ittifakla işjtirak edilmiş, burada o 
Meclisin kurul olarak ittifakla oy verdiği meseleye 
neden karşı çıkılıyor?... Bunu anlamak bizim için 
güç oluyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bizim işi
mize karışmayın. 

ÖMER. UCUZAL (Devamla) — Müsaade edin. 
Eğer Hükümetin, Millet Meclisinin falan komisyonun
da bir tasarısı varsa, bu da onun aynıysa, bu ka
nunlaştığı ta'kdirde onu yürütme imkânı ortadan kal
kar arkadaşlar. 

Siz buraya gelip esbabı mucibe gösteriyorsunuz; 
«Orada bir tasarı var, onu bekleyelim.» diyorsunuz. 
E, niçin bekleyelim?. Millet Meclisinin komisyonla
rından geçmiş, Millet Meclisinin Umumi Heyetinden 
geçmiş elimizde bir teklif varken, yarı yolu çoktan 
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aşmış, iş yoluna girmişken, niçin bunu durduralım 
da onu bekleyelim arkadaşlar?. 

Şimdi, gerçek fikrinizi ortaya koyun lütfen. «Biz 
bu teklifin kanunlaşmasında yarar görmüyoruz.» de
yin, biz de, «bu teklifin kanunlaşmasında yarar var.» 
diyelim, müzakereye devam edelim sevgili arkadaşla
rım. 

Onun için, zaten komisyondan öncelik ve ivedi
lik teklifiyle gelmiş, gündemde de birinci sıradadır, 
bir yer değiştirme de mümkün değildir, görüşülme
sinde fayda vardır, görüşülmesine imkân vermenizi 
diler, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teklifin lehinde, aleyhinde görüşül
dü. 

Herşeye takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine karar verildiği takdirde, Gelirler Genel Mü
dürü Sayın Aykun Doğan, Maliye Bakanlığı tara
fından yetkili kılınmıştır, buradadır. 

Tüzükle ilgili bir ihtilâf olmasın diye, ilgili mad
deyi bir defa daha okuyorum. «Başbakan yahut onun 
yetki verdiği bir Bakan veya birinci derecede sorum
lu daire rmirlerinden biri; Hükümet adına düşüncesi
ni bildirmek üzere, her görüşmenin başından sonuna 
kadar hazır bulunur. Bundan başka bir Bakanlıkla il
gili tasanam görüşülmesi sırasında Bakanın yahut 
onun namına birinci derecede sorumlu daire amir
lerinden birinin bulunması şarttır. Bulunmazlarsa, 
görüşme, bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 

toplantıya bırakılır,?; Yanı hiç. bulunmadan da gö
rüşülür. 

«Bakanlar veya Hükümet adına gönderilen bi
rinci derecede sorumlu daire amirleri, komisyon baş
kan ve sözcülerinden önce ve sıraya tabi olmaksızın 
söz isteyebilirler.» 

Usul \ önünden bir sakınca yoktur, geçen hafta 
benden evvel riyasette bulunan arkadaşım da Tüzü
ğü aynı şeikide tatbik etmişler, anlamışlardır. 

Teklifin herşeye takdimen öncelikle ivedilikle gö
rüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
(C. H. P. sıralarından «Yanlışlık oldu galiba Sayın 
Başkan» sesleri.) 

BAŞKAN — Neden efendim?... Kabul edilmemiş
tir dedim. 

FAKİrl ÖZLEN (Konya) — Affedersiniz Sayın 
Balkan, biz «Kabul edilmiştir > dediniz diye itiraz 
etmiştik efendim. 

BAŞKAN — Yani, kabul edildi de ben yanlış mı 
saydım... (C. H. P. sıralarından «Hayır efendim, ha
yır» sesleri.) 

FAKÎH ÖZLEN (Konya) — «Kabul edilmiştir» 
diye çıktı ağzınızdan efendim. 

BAŞKAN — Hayır, kabul edilmemiştir dedim. 
Riyaset, görevini tarafsızlıkla yapmaktadır. Oylama
nın neticesi, «Kabul edilmemiştir» olarak tefhim edil
miştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GEI 

9. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisini' bağım
sız bir yedek üye seçimi. 

10. — AET Karma Parlamento Komisyonunda 
açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 

11. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Üç seçim de ad okunmak suretiyle 
ve kürsüye konulacak üç ayrı sepete bir defa gelinip 
oy atılmak suretiyle yapılacaktır. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi için bağımsız 
olarak iki sayın üyenin adaylığı var: Birisi Sayın İs
mail İlhan, diğeri Sayın Nihat Erim. Her ikisi de ba
ğımsızlardan, asıl olarak... 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşaknınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, biz Şerif Tüten'i yedek üyeliğe aday gös
termedik; Avrupa Konseyi Danışma Meclisine aday 
gösterdik; asıl üye olarak aday gösterdik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim tarafından, Sa
yın Şerif 1 üten'in aday olduğu bildirilmiştir efendim. 

AET Karma Parlamento Komisyonunda açık bu
lunan bir asi! üyelik için de Sayın Zeyyat Baykara 
adaydır. 

Kitaplı ıc Karma Komisyonu için Adalet Partisin
den Sayın Sakıp Hatunoğlu, Cumhuriyet Halk Par
tisinden Sayın Mehmet Ali Pestilci. Millî Birlik Gru-
pundan Sayın Kâmil Karavelioğlu adaydırlar. Bu 
isimleri muhtevi oy pusulaları dağıtılacaktır. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkanım, tekrar arz ediyorum; biz Sayın Şerif 
Tüten'i yedek üyeliğe aday göstermedik; Avrupa Kon
seyine asil üye olarak aday gösterdik efendim. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine 
asil üye olarak takdim ettim efendim. 

NİHAT' ERİM (Cumhurbaşaknınca S. Ü.) — Sa
yın Bask.-n, gündemdeki seçim yedek üvelikle ilgili 
efendim. 
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BAŞKAN — Bu, geçen gündemden kalma. . Bu 
baskı... 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Şerif Tüten yedek üyeliğe aday değildir; asil 
üyeliğe adaydır. 

BAŞKAN — Bugün asil üye seçiyoruz ve Sayın 
Şerif Tüten asil üye olarak takdim olunuyor efen
dim. Sayın İsmail İlhan da aynı. 

Tasnif heyetini tespit için ad çekiyorum efendim. 
Sayın Naim Talû?... Yoklar. 
Sayın Turhan Kapanlı?... Yoklar. 
Sayın Bekir Sıtkı Baykal?... Yoklar. 
Sayın Sait Mehrnetoğlu?... Buradalar. 
Sayın îmadettin Elmas?... Yoklar. 
Sayın Özer Derbil?... Yoklar. 
Sayın Ziya Müezziinoğlu?... Yoklar. 
Sayın Şeref Kayalar?... Yoklar. 
Sayın Ali Alkan?... Buradalar. 
Sayın İbrahim Şevki Atasağun?... Buradalar. 
Tasnif Heyeti, Sayın Sait Mehrnetoğlu, Sayın Ali 

Alkan ve Sayın İbrahim Şevki Atasağun'dan teşek
kül edecektir. 

Hangi üyeden oylamaya başlayacağımız hususu
nun tespiti için ad çekiyorum... Sayın Hüsamettin 
Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) (Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'den başlanarak oylar 
toplandı.) 

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

Tasnif Heyetine tevdi ediyorum. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Oyla

ma ve ekseriyetle .ilgili olmak üzere bir maruzatım 
var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, yapı
lan oylamadan sonra iştirak eden üye sayısı 93?den 
az olduğu takdirde «Ekseriyet yoktur.» şeklinde bir 
ifade geçerli olmayacaktır. Zira A. P. Grupuna 
mensup çok kıymetli bir kısım arkadaşlarımız Cum-

...>... 

lıuriyct Senatosu Genel Kurulunda bulunmalarına 
rağmen oy kullanmamışlardır, en az 15 üye Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunda oylamaya katılma
mışlardır: ama kendileri Genel Kurulda bulunuyor
lar. 

Binaenaleyh, oy miktarı 93'ün altında çıkarsa, 
bu, ekseriyetin olmayacağı anlamına gelmeyecektir.. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Siz geçen gün bura
dan kaçtınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çünkü, bir kısmı ar
kadaşlarımız haklı olarak oy kullanmaya iştirak et
memişlerdir. Bunun için bir önerge de takdim ediyo
ruz. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Geçen gün buradan 
huzurumuzda kaçtınız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, henüz tasnif sonucu 
bana ulaşmadı. Ulaştığında 93'ün altında bir rakam 
ile karşılaşır isek, bu, ekseriyetin bulunmadığına bir 
karine teşkil ederse de, kesin hüküm vermeye de yet
mez. Ancak, bu işarete dayanarak ekseriyetin de mev
cut olmadığını aramak durumunda oluruz. 

Seçim neticelerini arz ediyorum: 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağımsız bir 

* asıl üyelik için yapılan seçime 59 üyenin katıldığı tes
pit edilmiş bulunduğundan Tasnif Heyeti oy ayırımı 
cihetine gitmemiştir. 

AET Karma Parlamento Komisyonu için yapı
lan seçime 59 üyenin katıldığı tespit edilmiş bulun-
duğundan. Tasnif Heyeti oy ayırımı cihetine gitme
miştir. 

Kitaplık Karma Komisyonu için yapılan seçime 
52 üyenin katıldığı tespit edilmiştir, oy ayırımı cihe-

j tine gidilmemiştir. 
Yapılan açık oylama ve halen Cumhuriyet Sena

tosunda bulunan sayın üyelerin gözle görünen duru
mu bir ekseriyetin bulunmadığını açıkça göstermek
tedir. Bu itibarla Birleşimi, 14 . 4 . 1976 yarınki Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapatıyo-
rum. 

i 
i Kapanma saatti : 17.30 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeiikbaş'nı resmî ve özel millî ha
ber ajans kuruluşlarına dair soru önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakam Lûtfî Tokoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/420) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığı 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Turizm ve 

Tanıtma Bakanı tarafından cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhurbaşkanlığınca seçilen 
Senato Üyesi 

Prof. Fethi Çelikbaş 
1. Resmî ve özel millî haber ajans kuruluşları

nın ticaret sicilindeki kayıtlarına göre müseccel un
vanları nedir? 

2. Ajans, şirket statüsünde, ise, şirketin nev'î, 
sermayesi kuruluş tarihi, kurucuları, halen sahibi 
olan kişiler ve kendileriyle ilgili sair kanunî bilgiler 
ve şirketteki hisseleri nedir? 

3. Ajansların kanun ve anasözleşmeîerine göre 
yöneticileri ve murakıpları kimlerdir? 

4. Bu ajanslardan özel teşebbüs kuruluş ve bün
yesinde olanlardan 1971 malî yılından itibaren hazi
neden ve resmî devlet kuruluşlarından, abone kayde
dilmek suretiyle de olsa, dolaylı ve dolaysız yardım 
görenleri var mıdır? Varsa ne kadardır? 

5. Anayasamızın 121 nci maddesi son fıkrasında 
«Devlet tarafından kurulan veya devletten malî yar
dım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esastır» amir 
hükmü yer almıştır. Devletten malî yardım alan ha
ber ajanslarının tarafsızlığını sağlayacak tedbir ve 
müeyyideler tespit edilmiş midir? Edilmişse sebebi 
ve sorumluları hakkında ne muamele yapılmıştır? 

6. Tarafsız neşriyatı yapmadıkları mahkeme ka-
rarıyle tespit edilecek haber ajansına yapılan yardım
ların istirdadı için Bakanlığınız Hukuk Müşavirliği
nin mütalaası alınmış ve gereği yapılmış mıdır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 6 . 1 1 . 1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 577- 17200 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 10 . 1975 gün ve 72 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Prof. Fethi Çelik-

baş'ın Basın Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

Soru önergesinde «Resmî ve özel Millî Haber 
Ajans Kuruluşları» hakkında 6 madde halinde soru
larak bu soruların cevaplan istenmektedir. 

Basın mesleğinde yerleşmiş kavram olarak «Miliî 
Haber Ajansı» deyimi münhasıran resmî ya da gayri 
resmî olarak devlete bağlı veya devletin görüşleri pa
ralelinde haber yayını yapan haber ajansı kuruluş
larını ifade etmektedir. Ülkemizde bu nitelikteki tek 
haber ajansı Anadolu Ajansıdır. 

Bununla beraber Prof. Fethi Çelikbaş'ın soru öner
gesinin cevaplandırılmasında yaygın habercilik faali
yetinde bulunan başlıca haber ajansları hakkında dos-
yalantruzdaki bilgi arz edilecektir. 

Anadolu Ajanss : 
1. Mücessel unvanı «Anadolu Ajansı Türk Ano

nim Şirketi» dir. 
2. Şirketin Nev'i : Anonim Şirket'tir. Kuruluş ta

rihi, 6 . 4 . 1920'dir. Kurucular? : «Büyük Millet 
Meclisi azayı kirammdan Kars Mebusu Ağaoğlu Ah
met, Siirt Mebusu Mahmut, Mardin Mebusu Yakup 
Kadri, Karahisar Mebusu Ruşen Eşref, Bolu Mebu
su Falih Rıfkı beyefendilerle, Ankara'da mukim Tev-
f.ik, Kalim ve Hikmet ve elyem ajans müdür umumi
si Alâeddin, Ajansın İstanbul Mümessili Ethem Hi
dayet, Ajansın Edirne Mümessili Enver Nurettin ve 
ajans başmuhabiri Kemâlettin Kâmi beyler» dir. Ha
len, Anonim Şirketin Cf 40 hissesi hazineye ait olup. 
öteki hisseler kurucularının varisleri elinde bulun
maktadır. Ancak şahısîarki bu hisselerin el değiştirip 
değiştirmediği hususuna kayıtlarımızda rastlanama-
mıştır. 

Kuruluş sermayesi 20 000 TL. olup. 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 272 nci maddesinden istisna kı
lınmasına dair bir özel Kanundan yararlanılarak 
sermaye artırmana gidilmemiştir. 

3. Şirket esas nizamnamesine göre teşkil edilen 
Genel Kurulca seçilen son yöneticiler ve murakıplar 
şunlardır : 

Yönetim Kurulu : Mithat Perin (Başkan;, Samet 
Ağaoğlu, Abbas Parmaksızoğlu, Sabri Süphandağh. 
Hazım Dağlı. 

Murakıplar : Cenap Çetinel (Genel kurulca seçi
len murakıp), Erdoğan Tamer (Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Basın - Yayın Genel Müdürlüğü murakı
bı). 

4. Ajans, 265 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ve 
1868 sayılı 1975 yılı Bütçe Kanununa göre Basın -
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Yayın Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşmeye uy
gun olarak 21 000 000 TL. (1973 Bütçe yılı için) al
mıştır. TRT'den, yaptığı haber hizmeti karşılığı ol
mak üzere, abone ücreti olarak yılda 300 000 TL. 
civarında,ücret almaktadır. 

5. Anayasamızın 121 nci maddesinin son fıkrası 
açısından «Haber Ajanslarının tarafsızlığını sağlaya
cak tedbir ve müeyyideler» tespit edilmemiştir. Bu 
konuda Anayasamızın 22 nci maddesine göre davra- / 
mlrnakta ve ajansın habercilik faaliyeti basın mev
zuatının hükümleri içinde mütalaa edilmektedir. 

Turzim ve Tanıtma Bakanlığı Basın - Yayın Genel 
Müdürlüğünden Ajansa tayin edilen denetçi, 265 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesi uyarınca Ajansın bütçe ve 
kadrosunu ve bunların uygulanmasını denetleme göre
viyle yükümlüdür. 

6. Herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığın
dan hiç bir işlem sözkonusu olmamıştır. 

Türk Haberler Ajansı : 

!. Mücessel unvanı : «Türk Haberler Ajansı Ano
nim Şirketi» dır. 

2. Şirketin Nev'i : «Anonim Şirket»^ tir. Şirketin 
esas sözleşmesi 5 Kasım 1968 tarihli Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Kuruluş sermayesi 
500 G0O TL. olup, 1970 yılında sermayesi 1 000 000 
TL."ye çıkarılmıştır. 

Kurucuları : Dünya Basın, Yayın ve Ticaret Limi
ted Ortaklığı namına imzaya mezun şirket Müdürü Be
dii Faik Akın, Kadri Kayabal namına vekaleten hare
ket eden Eşref Topaloğlu, Milliyet Gazetecilik Ano
nim Şirketi namına imzaya mezun Ercüment Karacan, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi 
namına imzaya mezun Kemal İlıcak ve Hasan Gün
gör, Tifdruk Matbaacılık Sanayii Anonim Şirketi na
mına Şevket Rado. 

1972 yılı kayıtlarına göre 1 000 hisse senedinden 
550'si Kadri Kayabal, 134'ü Neşriyat A.Ş.'ne, 133'ü 
Tercüman Gazetecilik A.Ş.'ne, 133'ü Milliyet Gazete
cilik A.Ş.'ne ve 50'si Dünya Basın, Yayın Limited Şir
ketine ait bulunmaktadır. 

3. Mevcut kayıtlara göre ajansın sahipliğini şir
ket adına Kadri Kayabal yapmaktadır. İdare Meclisi, 
Şevket Rado (Başkan), Kemal Ilıcak ile Ercüment Ka-
racan'dan oluşmaktadır. 

4. Ajans, Basın - Yayın Genel Müdürlüğünden 
yapılan mukavelelerde gösterilen hizmetlerin karşılığı 
olmak üzere 1971 malî yılından itibaren aşağıda be
lirtilen meblâğları almıştır. 

a) 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 
geçerli olmak üzere ayda 10 000 TL. hesabiyle 
i 20 000 TL. 

b) 1 . 3 . 1972 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 
ayda 13 000 TL. 

c) 1 . 3 . 1973 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 
ayda 25 000 TL. hesabiyle 300 000 TL. 

d) 1 . 3 . 1974 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 1 yıl için 4 000 000 TL. 

1975 yılı içinde Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
ile Ajans arasında hiç bir sözleşme yapılmamış 've 
dolayısıyle bir ödeme sözkonusu olmamıştır. 

Ajansa TRT'nin abone olduğu bilinmekle birlik
te yapılan ödeme hakkında kayıtlarımızda herhangi 
bir bilgiye rastlanmamıştır. 

5. Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ile Ajans 
arasında sözleşme yapılan yıllarda, Ajansın sözleşme 
hükümlerine uygun hareket edip etmediği hususu baş
lıca değerlendirme ölçüsü olarak kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 121 nci maddesinin son fıkrası açı
sından «Haber Ajanslarının tarafsızlığını sağlayacak 
tedbir ve müeyyideler» tespit edilmemiştir. Bu konu
da Anayasamızın 22 nci maddesine göre davranıl-
makta ve Ajansın habercilik faaliyeti basın mevzua
tının hükümleri içinde mütalaa edilmektedir. 

6. Herhangi bir mahkeme kararı intikal etmedi
ğinden hiç bir işlem söz konusu olmamıştır. 

ANKARA AJANSI (ANKA) 
1. — Basın Kanunu mudbince verilen beyanna

mede adı Ankara Ajansı (ANKA) olanak beliirtiilmıek-
tödlir. 

2. — 1972 yılında «Siyasi, günlük ve Türkçe» 
olarak yayına başlayan ajansın sahibi Mehmet Al-
tan Öymen'dir. Ajans şirket statüsünde değildir. 

3. — Kişiye bağlı bir kuruluş okluğundan, yöne
ticileri ve murakıpları söz konusu değildir. 

4. — Ajansa TRT'nin abone olduğu bilinmekle 
birlikte yapılan ödeme hakkında kayıtlarımızda her 
hangi bir bilgiye rasıtlıanıtoairnışjtır. 

5. — Genel olarak tespit edilen her hangi bir 
tedbir ve müeyyide bulunmamaktadır. Öte yandan, 
ajanstla TRT arasmidakli hizmet sözleşmesinin hü
kümlerine kayıitlarımızjda rastlanamamıştır. 

6. — Herhangi bir mahkeme kararı intikal et
mediğinden hiçbir işlem söz konusu olmamıştır. 

HABER AJANSI 
1. — Ticaret unvanı «Haber Ajansı Anonim Şir

keti» dir. 
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2. — Şirketin nevi anonim şirkettir. Sermayesi 
500 000 TL, dır. 12 . 4 . 1963 tarihinde kurulmuş
tur. Kurucuları ve şirket esas mukavelesine göre 
sahip oldukları hisseler şöyledir: Hürriyet Gazeteci
lik ve Matbaacılık Anonim Şirketi (650 pay) Muam
mer K aylan (200 pay), Haldun Simavi (50 pay), 
Erol Simavi (50 pay), Tahsin Öztin (10 pay), Mem-
duh Yaşa (10 pay), Feridun Eryılmaz (5 pay) Necati 
Zincirkıran (4 pay), Halk Karakurum (2 pay), Sa
habettin Gökçe (2 pay), Adnan Akın (2 pay), Ce
mal Altop (2 pay), Muammer Sürendailı (2 pay), 
Hakkı Yaykm (2 pay), Samet Koşyiğit (2 pay), Mas-
har Arda (1 pay), Sadi Bozkurt (1 pay), Asım Çan 
(1 pay), Seyfi Cömert (1 pay). Hilmi Karakurum 
(1 pay), Habib Kartak (1 pay). 

3. — Dosyalarımızdaki 1968 yılına ait kayıtlarda 
şirketin İdare Meclisinde Haldun Simavi (Reis), 
Mamduh Yaşa, Necati Zinoifkıran, Aydoğan Önal 
ve Samet Koçyiğit'in bulunduğu görülmektedir. 
1975 yılı kayıtlarından Haber Ajansı A. Ş. adına 
imtiyaz sahibinin Erol Simavi olduğu anlaşılmakta
dır. 

4. — Bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanıla-
mamıştır. 

5. — Genel olarak tespit edilen herhangi bir 
tedbir ve müeyyide bulunmamaktadır. 

6. — Herhangi bir mahkeme kararı intikal et
mediğinden hiçbir işlem söz konusu olmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lütfî Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Uluslararası Ga-
zeticiler Federasyonunun yaptığı son toplantıya dair 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene-
kon'un yazılı cevabı (7/471) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Sayın Başbakanın, aşağıdaki sorularıma yazılı 

olarak cevap vermesi için aracılığınızı dilerim 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Hüsamettin Çelebi 

Sorular ; 
1. — Kısaltılmış adı (FİJ) olan Uluslararası Ga

zeteciler Federasyonunun Lihstentayn'da yaptığı son 
toplantıdan sonra Türkiye'de basın özgürlüğünün 
kısıtlanmakta olduğu görüşü ile bazı olaylara dikka
tinizi çektiği yolundaki haberler doğru mudur? 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak si
ze yapılan müracatta, Cumhuriyet Gazetesi Paris 
muhabirinin maaşının transfer edilmediğinden söz 
edildiği bildirilmektedir. Bu iddia doğru ise, 

a) Cumhuriyet Gazetesi Paris muhabiri 'kimdir? 
b) Maaşının transfer edilmesinin nedeni veya 

nedenleri nedir? 
3. — Hükümetinizin kurulmasıdan sonra yurt 

dışında muhabir çalıştırmaya başlayan veya büro 
açan gazete veya dergiler olmuş mudur? 

Bunların her birine aylık olarak ne miktar dö
viz tahsis ve transfer edilmiştir? 

4. — FİJ tarafından size yapılan müracaatta Ma
liye Bakanlığınca düzenlenen bazı basın konferans
larına muhalif gazeteler mensuplarının davet edilme
diği iddiası da yer almakta mıdır? 

Böyle bir iddia varsa Maliye Bakanlığının tutu
mu iddia edildiği gibi midir? 

Maliye Bakanlığı muhalif gazetecileri basın kon
feranslarına çağırmamış ise, bu durumun, gazete
cilerin haber alma. haber yayınlama ve bu yolla 
kamuoyunu serbestçe oluşumuna yardım etme gö
revlerinin ciddî biçimde engellenmek istenmesi anla
mına geldiği açıktır. Bizzat yaptığınız basın top
lantılarına yerli - yabancı basının her kanadından 
gazeteciler çağrıldığına göre, Maliye Bakanının tu
tumunu nasıl karşılıyorsunuz? 

Kendisinin ikazı ve basın özgürlüğünün böylece 
korunması için ne düşünüyorsunuz? 

5. — FİJ iddiaları arasında, Maliye Bakanının 
tutumunu nasıl karşılıyorsunuz? Kendisinin ikazı 
ve basın özgürlüğünün böylece korunması için ne 
düşünüyorsunuz? 

6. — FİJ iddiaları arasında. Maliye Bakanlığı
nın muhalif gazetelere ilân (reklâm) verilmemesi için 
özel sektöre çağrıda bulunduğu da yer almaktadır. 

Bu iddia doğru mudur? Doğru değilse, söz konu
su Federasyona acele olarak gerçeğin bildirilmesi 
yoluna gidilmiş midir? 

İddia doğru ise, Maliye Bakanının kendisi gibi 
düşünmeyenlere yaşama hakkını asgarî anlamda bu 
gibilere anayasal basın özgürlüğünü tanımadığı an 
lamı çıkmaktadır. Bu anlayışın ciddî bir Anayasa 
ihlali olduğunda şüphe yoktur. 

Bakanlar Kurulu Başkanı olarak, Maliye Bakanı
nı ve Bakanlığın diğer yetkililerini basın özgürlüğü 
konusunda dikkatli bulunmaya davet ettiniz mi? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 13 . 4 . 1976 

Sayı : 310000/1142 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 7 . 1 . 1976 tarih ve 7/471-7667-3318 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden Cumhuri
yet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sa
yın Hüsamettin Çelebi'nin, Sayın Başbakan tarafın
dan cevaplandırılması dileğini havi yazılı soru öner
gesine, ^Bakanlığımca cevap verilmesi uygun görül
düğün1.:! en söz konusu soru önergesinde yer alan so
rulana cevaplan aşağıda arz edilmiştir. 

1. — Vaduz (Liechtenstein) da toplanan Millet
lerarası Gazeteciler Federasyonu, almış olduğu bil
gilere dayanarak, Türkiye'de basın özgürlüğünü 
tehdit edici tedbirlerin kaldırılmasını dilemiştir. 

Ancak aşağıdaki cevaplardan anlaşılacağı üzere, 
Türkiye'de basın özgürlüğünü tehdit eden veya kı
sıtlayan bir uygulama mevcut değildir. 

2, — Cumhuriyet Gazetesi Paris muhabiri Kosta 
Daponte'dir. 

Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. Ş. 
nin yurt dışı muhabiri Kosta Daponte'nin muhabir
lik mukavelesi olmadığı için 10 . 10 . 1975 gün ve 
51464 sayılı yazımızla aylık maaş ve zarurî masraf
ları karşılığı dövizin tahsisine müsaade edilmemiş
tir. 

Ancak adı geçen gazetenin tekrar müracaatı üze
rine muhabirlik mukavelesinin gönderilmesi istenil
miştir. 

Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T. A. §. 
den alman 23 . 12 . 1975 gün ve 60,4 sayılı yazı eki 
olarak muhabirlik mukavelesi Bakanlığıma gönderi-
lince, Gazetenin talep etmiş olduğu gibi, Paris 
muhabiri Kosta Daponte'nin aylık maaş ve zarurî 
masrafları karşılığı olarak 3 000, FF. nın bir yıl 
müddetle transferine müsaade edildiği, 31.12.1975 
gün ve 63811 sayılı yazımızla T. C. Merkez Bankası 
İdare Merkezine bildirilmiştir. 

Diğer taraftan, adı geçen muhabire 1975 yılın
daki dört seyahati için, seyahat dövizi olarak top
lam 1 900 $ in tahsisine Bakanlığımca müsaade edil
miştir. 

| 3. — Halen yurt dışında muhabir çalıştıran veya 
büro açan gazetelere tahsis edilen dövizleri gösteren 
bir çizelge (Ek 1) ile Hükümetimizin kurulmasın
dan sonra yeni olarak yurt dışında muhabir çalıştı
ran veya büro açan gazete ve dergilere tahsis olunan 
avanslara ait çizelge (Ek 2) ilişikte sunulmaktadır. 

4. — FİJ tarafından gönderilen mektupta, «Tür
kiye'deki muhalif gazeteler, Maliye Balkanının dü
zenlediği basın toplantısı münasebetiyle, keyfî bir 
ayırıma tabi tutulmuşlardır.» denilmektedir. 

Yukarıda temas edildiği üzere, Milletlerarası 
Gazeteciler Federasyonuna yanlış ve eksik bilgi ve
rildiği için, bunun tabiî sonucu olarak yanlış ve 
eksik bilgilere dayanan değerlendirmede yanlış ol
muştur. Bunun bir örneği Cumhuriyet Gazetesinin 
yurt dışı muhabiri Kosta Daponte'ye döviz tahsisi 
olayı, diğer bir örneği ise tarafımdan düzenlenen 
basın toplantılarına muhaliif gazetecilerin davet edil
memeleri konusudur. 

Tarafımdan yapılan bütün basın toplantısı mahi
yetindeki toplantılarda muhalif muvafık ayırımı ya
pılmadan bütün gazeteciler davet olunmaktadır ve 
davet olunmuştur. Kamu görevi yapan basınımızın 

I haber alma hürriyetini ihlâl edici tasarrufların, ka
nunlara saygılı ve hürriyetleri her şeyin üstünde tu-

j tan ve savunan bir Hükümetin bir Bakanlığınca ya-
i pılamıyacağı açıktır. 
i 

I Görevinin ifası sırasında basının, kanunların çiz-
| m iş olduğu hudutlar içinde sahip olduğumuz yetki-
j leri kullanmak suretiyle bizden yardım ve kolaylık 

görmesi hangi fikrin savunucusu olursa olsun, bizim 
hukuk ve idare anlayışımızın gereğidir. 

I Diğer taraftan, hukukun içinde kalma ve hürri
yetlere saygı gösterme mecburiyeti sadece, kanunla-

i rı uygulayıcı kuruluş ve kişilere tereddüp eden bir 
vecibe değildir. 

5. — Yulardaki açıklamalardan anlaşılacağı üze
re, değer ve önem verdiğimiz basın özgürlüğünü ih
lâl edici herhangi bir tasarruf söz konusu olamaz. 

6. — Maliye Bakanlığının, muhalif gazetelere 
I ilân (reklâm) verilmemesi için özel sektöre çağrıda 

bulunduğu iddiası da, yanlış bilgi almaya dayandığı 
için, diğer iddialar gibi gerçeğe uygun değildir. 

Bilgilerine sunulunur. 
i Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 
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Gazete adı ve Muhabirin Lsmi Yer Aylık Maaş Aylık Zaruri Mas. 

A) Hürriyet Gazetesi 

Metin Doğanalp 
Orhan Şahin 
Samim Var 
Gökşin Sipahioğlu 
Nuyan Yiğit 
Şeref Sayın 
Vivian Mc. Marry 
(Sekreter olarak çalışıyor) 
Garbis Keşişoğlu 

Atina 
Almanya 
İsviçre 
Paris 
İngiltere 
Brüksel 
Cenevre 

Almanya 

400 - $. 
1000 - DM. 
2500 - FS. 
450 - $\ 
250 - £. 
500 - $. 

1500 - FS. 

1000 - DM. 

400 - $. 
250 - DM. 

1500 - FS. 
450 - ,$. 
250 - £. 
350 - *. 

200 - *. 

B) Milliyet Gazetesi 

Demir Baran Sarol 
Orhan Türel 
Engin Kösebay 
Kasım Yargıcı 
Mehmet Ali Birand 
Misel Perlman 
Refik Er duan 
Cem Yaşar 

İngiltere 
Almanya 
Frankfurt 
Londra 
Belçika 
Paris 
Amerika 
Atina 

60 - £. 
2020 - TL. 
2917 - TL. 
3273 - TL. 
1962,58.TL. 
1500 - FF. 
1430,10 TL. 
400 - $. 

400 
2650 -
2000 -
150 

3900 
— 
400 
200 

- £. 
DM 
DM 
- £. 
FB. 

- *• 
- .S. 

C) Tercüman Gazetesi 

Lütfü AJcdoğan 
M. Ünal Üres 
Sadi Tatiı 
Necdet Berkant 

İihami Şükrü Polatay 

Beyrut 
Londra 
Almanya 
Ne\vyork (Büro olarak) 
Kira.Umumî masraf ol. 
12.000 - $. 
Paris Bürosu 
Kira. 3500 - FF 
Maaş 4000 - FF 
Umumî Masraf 1000 - FF 

Aylık Toplam 8500 - FF 

165 - $. 
4057,49 TL. 
3706,52 TL. 
3008.22 TL. 

835 - $. 
100 - £. 

100 - .*. 

D) Cumhuriyet Gazetesi 

Kosta Dapente 

E) Hüranadolu 

İsmet Özkan 

Paris 

Almanya 

3000 - FF. 

3337.47 TL. 
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Gazete adı ve Muhabirin ismi 

F) Vatan Gazetesi 

Ahmet Uran 

B : 54 13 . 4 . 1976 

Yer 

O : 1 

Aylık Maaş Aylık Zaruri Mas. 

Almanya 
» 

Almanya 

Muzaffer Aşkın 
Samlım Tiralı 

G) Ticaret Günlük Siyasî Gazetede 

Ahmet Tükel 

H) Veb Ofset İleri Matbaacılık 
A.Ş. 

Günaydın Gazetesinin Londra 
Bürosu 

Temsilci aylık maaş 
Büro Şefi » » 
Sekreter 
Beden İşçisi 
Kira 
Umumi Giderler 

J) Tasvir Gazetesi 

Afif Şahin Aymete Almanya 

K) Günaydın Gazetesi 

1000 - DM. 
2000 - DM. 

200 - $. 

750 - DM. 
10-00 - DM. 

1500 - $. 

Aylık Yıllık 

400 • 
250 
100 -
100 
170 • 
180 

• £. 

• £. 

• £. 
- £. 
• £. 
• £. 

4800 - £. 
3000 - £. 
1200 - £. 
1200 - £. 
840 - £. 
2160 - £. 

1700 - £. 20200 - £. 

Atina 

200 - DM. 

1500 — $ 

750 - n v 

Bugünkü Hükümetimizin kurulmasından sonra yeni olarak açılan gazete muhabirlik ve büroları; 
1. Tercüman Gazetesinin; 

A) Hollanda da yeni bir büro açılması: 

Kira 
Telefon 
Telex 
Karanlık oda masrafı 
Kırtasiye 
Umumî masraflar 
İlk kuruluş masrafı 

in tahsisi 

Aylık Yıllık 

1500 Hlf. 
200 » 
300 » 
200 » 
100 » 
700 » 

3000 Hlf. 

18.000 Hlf. 
2.400 » 
3.600 » 
2.400 » 
1.200 » 
8.400 » 
4.500 » 

40.500 
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B.) Newyork bürolarının tevsii ile ilgili olarak 

Büro kirası 
Telefon Teleks 
Kur. Umumî masraflar 

m tahsisi 
C) Atina'da bir büro açılması; 

Kira 
Muhabir Özdemir 
Kalpakçıoğluna maaş 
Tercümana maaş 
Umumî masraf 
İlk kuruluş mas. 
in tahsisi 

Aylık Yıllık 

700 
200 
100 

•$• 
* 
$ 

8400 $. 
2400 $. 
1200 $. 

1000 $ 

Aylık 

12000 $. 

Yıllık 

500 .4?. 6000 sk. 

170 
200 
200 

$ 
* 
$ 

2040 
2400 
2400 
2000 

$. 
$. 
$. 
*• 

1070 ft. 14840 $. 

2. Türkiye Tribün Dergisi Beyrut'ta bir büro aç
ması ve yıllık $ 2OO0'm Frankfurt da bir büro açması 
için yıllık 10 000 DM.'m tahsisi 

3. Yankı Dergicilik Gazetecilik ve Ltd. Şti.'nin 
Almanya'da bir büro açması ve Mehmet Ali Kışlalıya 
her ay büro giderleri olarak $. 250 şahsi masrafları 
$. 300 karşılığı Doyçe Markın tahsisi. 

4. Anadolu Ajansı Attilâ Onuk'un merkezi Bonn' 
da bulunan Anadolu Ajansı Orta Avrupa Müdürlüğü
ne tayin edildiğinden aylık olarak 3500 DM."in tahsisi, 
ne müsaade edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
lerin, Federal Almanya'nın WDR - Birinci Progra
mında oynatılan bir filme dair soru önergesi ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/505) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı ile 

Sayın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda tavassutunuzu rica ederim. 
5 Şubat 1976 

Saygılarımla 
İzmir A. P. Senatörü 

Beliğ Beler 

1. — Bir Alman rejisörünün Türkiye'de müsaade 
alamadığı için Almanya'da bazı kiralık kişilere çevir
terek televizyona sattığı ve böylece Federal Alman
ya'nın WDR - birinci programında 20 Ocak 1976 gü
nü gecesi «Şirinin Düğünü» adı altında oynatılıp, 
baş;an sona kadar tamamen Türk milletinin şeref ve 
haysiyetine, Türk kadınlarının namus mefhumuna, 
dinine ve kökleşmiş Türk milletinin örf ve âdetleri ile 
ahlâk anlayışına, millî hislerimize feci bir şekilde sal
dıran, Türklere Yunanlıları ve Yunanistanı öven şar
kılar söyleten, Yunanlıları asil, Türkleri ise adi gös
teren ve tamamen Türkiye ve Türk milleti aleyhine 
bir çok yönlerden maksatlı bir propagandaya sebep 
olup, Türk - Alman dostluğunu sarsıcı mahiyette bu
lunan bu filmden ve bu film sebebiyle büyük bir in
fiale kapılıp gösteri yürüyüşlerine girişen yurt dışın
daki yüzbinlerce Türkün bu ıstırabını ortaya koyan 
yayınlardan Bakanlıklarınız, dış teşkilâtları tarafından 
haberdar edilmişler midir? 

2. — Yurt dışındaki 1 milyon Türk'ü çileden çı
kartan, âdeta galeyana getiren bu iğrenç, adi rezâlâ-
ne film üzerine yurt dışındaki Türklerin tepkilerini 
günlerden beri aksettiren ve yurt dışında da en büyük 
traja sahip Hürriyet ve Tercüman gazetelerinin vesi
kalara dayanan neşriyatları Bakanlıklarınıza intikal 
etmiş midir? 
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3. — Bu filmin konusu ve oynatılacağı bir ay ka
dar zaman önce bilindiği ve bütün Televizyon mec
mualarında yayınlandığı halde, Türklük aleyhine olan 
Türk kadınına, Türk ahlâk anlayışına, dinimize, mil
lî hislerimize saldırıp Türk'ün bu geleneksel haslet
leri ile aley eden bu maksatlı filmin televizyonda gös
terilmemesi, böyle bir filmin geleneksel Türk - Al
man dostluğuna gölge düşürebileceği, yurt dışındaki 
ve Almanya'daki bütün Türkleri çok üzeceği konu
runda Bonn Büyükelçiliğimiz ile bu konuda önceden 
bilgileri olan Bonn Basın Müşavirliğimizin ilgiii Al
man makamları ve televizyonu indinde bir girişimleri 
olmuş mudur? Olmuş ise bunlar nelerdir? 

4. — Şayet bu fecî film hakkında önceden haber
leri olup da, Türk Devleti ile milletinin yurt dışında 
en başta şeref ve haysiyetini korumak ve bu haslet
lerimize yöneltilen tecavüzleri anında önlemek, bu 
yolda her türlü diplomatik temasları yapmakla görevli 
olup bu görevlerini yerine getirmemişlerse, bu görev
liler hakkında neler düşünmektesiniz? 

T. C. 
Turizmi ve Tanıtima Bakanlığı 

Ankara 9 . 4 . 1 9 7 6 
Özel Kalem Müdürlüğü 

196 - 5850 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
Ankara 

İlgi : 1 . 3 . 1976 gün 8G67 - 3488. 7/5C5 sayılı 
yazıları 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ta
rafından verilen «Federal Almanya'nın VVDR - Birin
ci Programında oynatılan «Şiriıı'in Düğünü» adlı fil
me ilişkin yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
maktadır. 

1. — VVDR Televizyonunun bu konuda bir film 
yapacağı, Bonn Basın Müşavirliğimiz tarafından 1975 
Mart ayında Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bahis ko-, 
nusu televizyon, filmin Türkiye'de geçen sahnelerini 
ülkemizde çekmek istediğinden, konu, Merkez Film 
Kontrol Komisyonunun tetkikine sunulmuştur. Ko
misyon 1975 Ağustos ayında senaryonun Türkleri 
yanlış tanıtması ve millî hislere aykırı olması gerek
çesiyle bu film için gerekli çekim müsaadesini verme
miş ve keyfiyet ilgili televizyona bildirilmiştir. 

2. — Konu ile ilgili olarak gazetelerde yer alan 
bütün yayınlar Bakanlığımca, dikkatle takip edilmiş 
olup, yine konu ile ilgili Bonn Basın Müşavirliğimiz
den intikal eden haberler de anında, kapalı devre sis
temimiz ile ilgili mercilere aktarılmıştır. 

3. — Bilindiği gibi VVDR Televizyonu özerk bir 
kuruluştur. Dolayısıyle, Basın Müşavirliğimizin bu te
levizyon idaresi nezdindeki girişimleri kısıtlı olabilmiş 
ve yine bu sebepten ötürü filmin gösterilmemesi ko
nusunda etki yapma mümkün olamamıştır. 

Bu nedenle, 22 Ocak 1976 tarihinde Basın Müşa
virliğimiz, Büyükelçiliğimizin de izniyle Tercüman, 
Milliyet, Hürriyet ve Günaydın gazeteleri ile Alman 
Radyo ve Televizyon servislerine aşağıdaki açıklama
yı ulaştırmıştır : 

«20 Ocak 1976 akşamı 1. Alman Televizyonun
da gösterilen Şirin'in Düğünü adlı film konusu ve gö
rüntüleri bakımından Almanya'da yaşayan vatandaş
larımız arasında üzüntü yaratmıştır. Büyükelçiliğimiz 
ve Federal Almanya'daki diğer resmî kuruluşlarımı
za mektup, telgraf ve telefonla başvurarak üzüntüle
rini dile getiren vatandaşlarımızın tepkisi ilgili kuru
luşlara duyurulmuştur. Vatandaşlarımızın millî konu
larda gösterdikleri hassasiyet daima takdir ve şükran
la karşılıyor ve kendilerine saygılar sunuyoruz.?/ 

Böylece Basın Müşavirliğimiz Almanya'daki yurt
taşlarımızın haklı üzüntülerini ve duydukları tepkiyi 
ilgili televizyon yetkililerine duyurmak suretiyle uyan 
görevini yerine getirmiştir. 

Filmin 23 Şubat 1976 tarihinde ikinci defa göste
rileceği haberi üzerine Basın Müşavirliğimiz. WDR 
Basın Sözcüsüne «Filmin yeniden gösterilmesinin 
Türk vatandaşlarını daha da üzeceği ve şiddetli tep
ki göstermelerine yol açacağı» yolundaki görüşünü 
iletmiştir. Ayrıca VVDR Program Müdüründen görüş
me talebine olumlu cevap alamayınca 5 Şubat 1976' 
da VVDR ye yazı ile müracaat ederek filmin gösteril
memesi konusunda ısrar etmiştir. Müşavirimiz duru
mu Büyükelçiliğimizede iletmiş ve Bonn Büyükelçimiz 
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde teşeb
büste bulunmuş, filmin ikinci defa gösterilmesinin ön
lenmesini istemiştir. 

Batı Almanya Televizyonu Üçüncü Programında 
filmle ilgili olarak düzenlenen açık oturumda da Ter
cüman ve Hürriyet Gazetelerini temsil eden iki Türk 
gazeteci filmin başarısız olduğunu belirtmişler, özel
likle Türk toplumunu yanlış tanıtdığını söylemişler
dir. 

Bonn Basın müşavirliğimiz konu ile ilgili görevi
ni yerine getirmiş ve bilhassa başlıca görevi olan ko
nu ile ilgili enformasyon hizmetinde bir aksaklık gö
rülmemiştir. Özerk bir kuruluş olan VVDR Televizyo-
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nuna bir filmin gösterilmemesi konusunda etki yap
manın zorluğunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Bilgilerine saygılarımla arz.ederim. 
Lûtfî Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler'in, 1 Mart 1976 günü Federal Almanya'nın Köln 
şehrinde yapılacak «Karnaval yürüyüşüne» dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfî Tokoğ
lu'nun yazılı cevabı. (7/513) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tavassutunuzla sayın Dışiş
leri Bakanı ile sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

Beliğ Beler 

1. 1 Mart 1976 günü Federal Almanya'nın Köln 
şehrinde yapılacak «Karnaval yürüyüşünde» Türkle
rin çok kötü bir şekilde k'arikatürize edilerek Türk 
milletinin şeref ve haysiyeti ile oynama yoluna gidi
leceği hususunda bu gibi konulara süratle ve hassa
siyetle derhal eğilmesi gereken Bonn'daki dış teşkilât
larınızın ilgili Alman makamları indinde bir önleme 
teşebbüsü olmuş mudur? 

İlgili dış teşkilâtlarınız, Türk milletine bu sefer 
başka bir şekilde tecavüz mahiyetinde olan bu konu 
hakkında Bakanlıklarını haberdar etmiş midir? Etti 
ise, Bakanlık olarak bu konuda neler yapılmıştır? Et
mediler ise, bu konularda aslî görevlerini anında ye
rine getirmeyen, Türk milletinin Almanya'da şu ve
ya bu vesilelerle, tertiplerle şeref ve haysiyetlerine 
yapılan, yapılmak istenen bu gibi tecavüzler karşısın
da adeta seyirci kalan mesul dış teşkilâtlarınızın me
sul yetkilileri hakkında neler düşünülmektedir? 

2. 1 Mart 1976 günü yapılacak Köln Karnava
lında Türklere yapılması hazırlanan bu adi saldırıya 
karşı, bir çok Alman şiddetle tepki gösterip Köln 
savcılığının Karnaval Tertip Komitesi hakkında hare
kete geçmesini isterler, bu konuda Bakanlıklarınızın 
dış teşkilâtlar; şu anakadar ne gibi bir girişimde bu
lunmuşlardır?. 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 9 . 4 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
195-5849 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

İlgi : 1 . 3 . 1976 gün 3544-8258. 7/513 sayılı ya
zıları. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler'in 
1 Mart 1976 günü Federal Almanya'nın Köln şehrin
de yapılacak «Karnaval yürüyüşüne» dair yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmaktadır. 

1 Mart 1976 günü Köln'de yapılacak Karnavalda 
eğlence kervanına işsiz Türk işçisini temsil etmek 
amacıyle 2 arabanın konulacağı haberi 22 Şubat 1976 
akşamı Batı Alman Radyosu WDR tarafından veril
miştir. 

Bonn Basın Müşavirliğimiz, haberi öğrenir öğren
mez, durumdan Büyükelçiliğimizi haberdar etmiş ve 
23 Şubat 1976 günü de haberi teleks ile Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğüne bildirmiştir. Genel Müdür
lüğümüz, Basın Müşavirliğimizden gelen bu haberi 
aynı gün teleks ile ilgili kuruluşlara intikal ettirmiş
tir. 

Bonn Büyükelçiliğimiz tarafından görevlendirilen 
Köln Başkonsolosluğumuzun girişimleri yanında du
rumla yakından ilgilenen ve sert tepki gösteren Al
man İşçi Sendikaları Birliği DGP'de girişimlerde bu
lunmuştur. Konu, Karnaval Tertip Komitesine ve ay
rıca Köln savcılığına intikal etmiştir. 

Bütün bu girişimler sonucu, Karnaval Tertip Ko
mitesi, eğlence kervanındaki söz konusu arabaların 
dekorlarında değişiklikler yaparak Türkiye ile ilgili 
bütün yazılan ve Ay yıldızlan kaldırtmış; Türk işçi
sini yansıtan her hangi bir görüntü kalmamış, böyle
ce Kervanda her hangi bir yabancı işçinin temsili söz 
konusu olmamıştır. 

Durum, Basın Müşavirliğimizce 27 Şubat 1976 
günü Genel Müdürlüğe gönderilmiş ve haber aynı 
gün teleksle ilgili kuruluşlara iletilmiştir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Lûtfî Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay'ın, Türkiye Avrupa. Ekonomik Topluluğu ilişkile
rine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün yazılı cevabı. (7/518) 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından «konu

nun» önemi ve niteliği yönünden yazılı olarak en kı
sa sürede cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi 
Sırrı Atalay 

«Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkile
rinin devam edip edemiyeceğinin artık tespiti zamanı 
gelmiştir.» Şeklinde 18 . 1 . 1976 günü Bütçe Karma 
Komisyonunda söz eden Dışişleri Bakanının bu gö
rüşlerine Hükümet olarak katılıyormusunuz? 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna andlaşma ve gö
rüşmelerle düşen yükümlülükler yerine getirilmez ve 
«değer» kaybına uğrar ve «yitirilmiş tavizler» niteli
ğine gelirken «yasama organları önünde» başarılı ha
va içinde savunduğunuz bugün ülke zararına olduğu 
tüm çevrelerce kabul edilen», Katma protokolü de
ğiştirmek için hükümet olarak bir görüşünüz var mı
dır, bir girişiminiz olacak mıdır? 

Yararımıza tavizlerin topluluğun «rızasına» bıra
kıldığı, yükümlülüklerimizin ise bir takvim içinde 
kendiliğinden işlediği katma protokolün gereğidir. 
1976 yılı içinde a) 12 yılda sıfıra inecek 1 numaralı 
listedeki mallar için gümrüklerinde r/c 10 indirimli 
b) 22 yılda sıfıra inecek 2 numaralı listedeki malla
rın gümrüklerinde c/r 5 indirimi uygulanmasına han
gi tarihte başlanmıştın 

c) A.E.T. ülkelerinden ithal edilen ithal malları 
listesindeki liberasyon oranı yüzde kaça çıkarılmış
tır? d) Adı geçen ülke ithalâtıyle ilgili olarak Merkez 
Bankası teminat oram yüzde kaç düşürülmüştür? 
e) İthalât oranları değer ve miktar olarak ne kadar 
artırılmıştır? 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 4 . 1976 

Sayı : 106 - 201/06823 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 3 . 1976 tarih ve 7/518-8281/3555 sa

yılı yazınız. 

C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başbaka
nımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Sayın Dışişleri Bakanı Bütçe Komisyonunun 18 
Ocak 1976 tarihli toplantısında; gerek dünya kon
jonktürünün gerek Türkiye'nin şartlarının değişmesi 
karşısında, AET ile ortaklık ilişkilerimizde bozulan 
dengenin teessüsü ve ilişkilerin günün şartlarına ve 
geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren daha esnek bir 
düzene kavuşturulması gereğini ifade etmiştir. 

Bu ifadeyle Sayın Bakan; 1-2 Mart 1976 tarih
lerinde Brükselde yapılan Ortaklık Konseyi toplan
tısında, siyasî bakımdan Ortak Pazarla ilişki kur
muş olduğumuz tarihten bu yana anlayış ve hedef
lerde bir değişikliğin söz konusu olmadığını, ancak 
ekonomik muhteva yönünden ortaya çıkan ve Katma 
Protokolün imzası tarihinde görülmeyecek yeni du
rumların ışığı altmda, mevcut anlaşmalarda bazı esas
lı düzenlemeler yapılması zarureti ile karşılaştırılmış 
olduğunu beyan etmiştir. 

Önemli olan husus ortaklık Anlaşmasının muhte
vası çerçevesinde yapılması mümkün olan düzeltmeler 
gereğinin taraflarca kabul edilmesi ve kapsamın tes
hiridir. 

Sözü geçen toplantıda, Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından, ekonomimizin karşılaştığı güçlükler ger
çekçi bir dille anlatılmış ve Haziran ayında Türkiye'
de yapılacak konsey toplantısından önce alınmasını is
tediğimiz tedbirlerin bir liste halinde sunulacağı bildi
rilmiştir. Topluluk, güçlüklere çözüm bulmak için 
ortak çaba göstermeye hazır olduğu cevabını vermiş
in*. 

Üzerinde durulan bu tedbirler; ihraç imkânlarımı
zı arttıracak gerçekçi sınai ve tarımsal tavizlerin sağ
lanması, yan mamul ve temel sanayiin kurulmasının 
bir an önce gerçekleştirilmesi ve kurulmuş sanayi
mizi himayeye imkan verecek hükümlerin yeniden tes-
biti ile mevcut hükümlerin ihtiyaçlarımıza cevap ve
recek seviyeye çıkarılması şeklinde özetlenebilir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna konsolide edilmiş 
olan liberasyonun oranı, Protokolün 22/2 nci madde
si hükmü uyarınca 1 Ocaik 1976 tarihinde % 35ten 
% 40'a yükseltilmiştir. 

1976 yılı ithalatı üzerinden yapılmış olan % 45 
lik artırım mevcut sanayiimizi ve yatırım eğilimleri
mizi zedelemeyecek bir formül çerçevesinde gerçek
leştirilmiştir. 

Esasen, İthalat rejimlerimizde öngörülen temi 
nat oranları Katma Protokolün 26/2 numaralı mad
desinde yazılı hadlerin altında tesbit edile gelmek
tedir. 

— 417 — 



C. Senatosu B : 54 13 . 4 . 1976 O : 1 

Bu nedenle, 1 Ocak 1976 günü iöıalat teminat
ları alanında Topluluk yararına bir indirime gidil
memiştir. 

Toplulukla ilişkilerimizde ithalat oranlarında bir 
artırma yapılması sözkonusu değildir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Önerin, Adananın Tufanbeyli ilçesi ile civarında kar 
altında kalan köy yollarına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı cevabı, 
(7/527) . 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ağaşıdaki sorumun Köyişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Adana Senatörü 
Hayri Öner 

Soru : Çukurova ve Akdeniz kıyıları dışında yur
dumuzda görülmemiş bir kışın hüküm sürdüğü ve 
özellikle köy yollarını uzun süre kapalı kaldığı bir 
gerçektir. Bu arada birçok yerden köy yollarının 
YSE ekiplerince açılmasında parti ayrımı yapıldığı
na ilişkin haberler üzerine gezdiğim Tufanbeyli 
(Adana) ilçesinde bunun açık örneğini yerinde gör
düm. Son kar yağışından önce, kapanan köy yolla
rım açmak üzere, gönderilen ekibe elkoyan Cephe 
Hükümeti yanlıları C. H. P.'ne oy veren köylerin 
yollarının açılmasını engellemişlerdir. 

Örneğin : Kirazlıyurt, Kireç, Hanyeri, Evciler. 
Akçal Fatmakuyu köyleri ve mezraları gibi, 

Adana ili gibi ancak 1/4'ü kış programına dahil 
bir ilde bu uygulamayı gördükten sonra, endişemiz 
daha da artar. 

1. — Sayın Köyişleri Bakanının bundan haberle
ri varmıdır? 

2. — Varsa, nasıl bir tedbir almışlardır veya bun
dan sonraki düşünceleri nedir? 

T. C. 
Köy tşleri Bakanlığı 9 . 4 . 1976 
Tetkik - Plânlama ve 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 06/04 - 448 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. 8 . 3 . 1976 gün ve Kan. Müd. 

3593 - 8354/7 - 527 sayılı yazınız. 
Adana Senatörü Sayın Hayri Öner tarafından, il 

gide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza intikal et

tirilen yazılı soru önergesi incelenmiş olup, istenilen 
bilgiler jlişiktediı. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy tşleri Bakanı 

Adana Senatörü Sayın Hayri Öner'in 
Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır : 

1. Kar yüzünden kapanan köy yollarının tümün
de kar mücadelesi yapılması Bakanlığımızın üzerin
de önemle durduğu bir konudur. Hailen çok yetersiz 
bir seviyede bulunan kar mücadele araçlaomiizın 
takviyesi amacıyle proje hazırlığına gfcrdşmiiş bulumu-
yoıuz. Projemin DPT'den tasdiklini müteaklip sağla
nacak mafkiinaıîarla bu soruna büyük ölçüde çare bu
lunmuş olacaktır. 

Mevcut irnlkânlarımızla uygulanan kar mücade
lesi; daha ziyade ihtiyaç derecesi fazla olam ve çok 
sayıda köyün istifade edebileceği grup köy yolları
na münhasır kalmakla beraber, imkân bulunduğu 
taikdiide diğer köy yallarımın da kandan temlizlfen-
mesine çalışıllmakttasdır. 

2. — Bugüne kadar yapılan kar mücadelesi uy
gulanmasında siyasî eğilimleri değil, yukarıda belir
tilen esaslar nazarı itiiibara alınmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Uye Fethi Çelikbaş'm, İlâç ihracı konusuna dair 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demirin yazılı cevabı. (7/531) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ede
rini. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Prof. Fethi Çelikbaş 

istanbul'da bazı yerli ilâç endüstri erbabımızla yaptı
ğım temaslarda Suudî Arabistan, Kuveyt, Irak, Suriye 
gibi dost ve kardeş ülkelerde, kendi tesislerinde imâ! 
edebilecekleri müstahzarlar için memleketimizin ihraca
tını çeşitlendirecek ve artıracak müsait pazarlar bul
muş olduklarını, aldıkları teklif mektuplarından tespit 
etmiş bulunuyorum. Ancak, münhasıran dış talepleri 
karşılamak maksadıyla ilgililerin yaptıkları müracaat
lara Bakanlığınızın, «ilâç hammaddelerinin ithâline 
müsaade ancak Türkiye'de satrlmakta olan ruhsatlı 
müstahzarlar için mümkündür. Bu sebeple, Türkiye' 
de satılmayacak bir müstahzar için hammadde ithali
niz mümkün olamayacaktır». Kaydıyle red cevabı 
vermekte olduğunu, resmî yazışmalardan öğrendim. 
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Memleketimizin dövize olan şiddetli ihtiyacı ve 
ilâç endüstrimizin potansiyeli düşünülecek olursa, ilâç 
ihracı konusunun vakit kaybetmeden ele alınmasında
ki zorunluk ve millî yarar ortadadır. 

Bu nedenlerle : 
1. — Bakanlığınızın ihracatımızın gelişmesini ön

leyen bahis konusu politikayı terk ederek, her tedbir
den faydalanmak suretiyle ilâç endüstrimizi, biran 
önce ihraca dönüştürme gayretine sokmayı uygun 
göınıez mi? 

2. — Konu, kanun değişikliğini gerektiriyor ise, 
ilgili kanunda gerekli tadilâtın yapılması için bugüne 
kaçlar bir çalışma yapılmış mıdır? 

Sonucu nedir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

Konu : Kontenjan Senatörü Sayın Prof. 
Fethi Çelikbaş'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

İlgi : 11 . 3 . 1976 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 
8412-3607-7/53'l sayılı yazınız. 

Kontenjan Senatörü Prof. Fethi Çelikbaş'ın ilâç ih
racı konusuna dair yazılı soru önergesine cevabım ek
tedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Kontenjan Senatörü Sayın Profesör Fethi Çelikbaş'ın 
Yazılı Soru Önergesine Cevabım 

Az sayıda bazı yerli ve yabancı ilâç firmaları Ba
kanlığımıza müracaat ederek, Türkiye'de ihtiyaç bu
lunmayan tıbbî müstahzarların özellikle arap ülkele
rine ihracı maksadıyle imaline ve bu maksatla lüzum
lu hammaddelerin ithaline müsaade istemişlerdir. 

Yürürlükteki yasalara göre memleketimizde her
hangi bir ilâcın imali ve satışı Bakanlığımızdan ruh
sat alınmasına bağlı bulunmaktadır. Ruhsat verilme
sindeki ölçülerden biri de o tür bir ilâca ülkenin sağlık 
şartları baıkımmdan ihtiyaç bulunmasıdır. Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, ilâçta enflasyonu önlemek 
bakımından birtakım kısıtlayıcı kurallar getirmiştir. 
Örneğin eş değerli olan müstahzarlar için yeni ruhsat 
verilmemesi bunlardan biridir. 

İlâç firmalarının imalini istedikleri ilâçlar, mem
leketimizde bol miktarda benzeri bulunan müstahzar
lardır ve bu nedenle imaline ruhsat verilmemektedir. 

Yasalarımızda yalnızca dış ülkelerde satılmak 
üzere ruhsat verilmesi diye bir işlem söz konusu de
ğildir. Böyle oluncada ruhsat verildiğinde bu ilâcın 
Türkiye'de satışını engellemek de mümkün olama
maktadır. 

Bu nedenle Türkiye'nin ihtiyacı olmayan ve bol 
mitkarda eş değerlisi bulunan herhangi bir müstahzar 
için ruhsat verilmesine imkân görülmemektedir. İma
line müsaade edilmeyen bir ilâcın hammaddesinin 
getirtilmesine izin verilmesi ise yasal olarak münrkün 
değildir. 
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GÜNDEMİ 
54 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım-
-sız bir yedek üye seçimi. 

2. — AET Karma Parlamento Komisyonunda 
-açık bulunan bir asıl üyelik için seçim. 

3. — Kitaplık Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) bendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Cumhu
riyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in. İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına 
dair. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürkün, AEG. Telefunken Şirketleriyle yapılan söz
leşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/34) 

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

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

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

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, son günlerde vukubulan bazı öğrenci 
ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/55) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek ilçesi Çuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğünce 
eğitim merkezi kurulmak üzere.kamulaştırılmasına ka
rar verildiğinin doğm olup olmadığına dair Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

11. — 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) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram 
Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, İzmir'deki Bademler Köyü, Köy Kalkınma 
Kooperatifine dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/64) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protokole» 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERtLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının ne
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/6) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelîkbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen Önergesi. (10/12) 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Defbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 1. Cenap 
Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/15) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Baş/bakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/16) 

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

2 — 
T 8. — Diyanet işleri Başkanlığında görevli Yaşar 
I Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu-
I riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 

raporu. (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

I 9. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet-

j leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araş-
j tırması isteyen önergesi. (10/21) 

I 10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
I di Ozer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan"a gitme 
i sebebine dair Senato Araştırması isteyen öner

gesi. (10/23) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
I Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
I le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

1 12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de deprem-

I den sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araş-
J tırması isteyen önergeleri. (10/25) 

I 13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
J di Ozer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak

kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

I 14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi-
I ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 

da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
I isteyen önergesi. (10/27) 

I 15. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
I Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafm-
I dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği

tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

i 16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
I Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek-
j tirdikleri, çözümlerin saptanması hakkında Senato 
t Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 

I nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş-

j tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

I 18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni-
j yazi Ünsal'm, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 

«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira-
j nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması isteyen 
I önergesi. (10/32) 



19. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğ
rencilerin devam durumlarına dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/34) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesisleri
nin kuruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/35) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, su ürünleri ile meşgul olan koo
peratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/37) 

23. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/38). 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın. bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi (10 '40) 

3 — 
V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
A - İKİNCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 

B - BtRİNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 2/295; C. Senatosu : 2/95) 
(S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1976). 

2. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve îmar - iskân Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi: 1/176: C. Senatosu: 1/414) (S. Sayısı: 566) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1976) 

X 3. — 25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversi
te Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril-. 

! mesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim. Gençlik ve Spor, Kültür ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/276: C. Senatosu : 1/413) (S. Sayısı : 570) (Dağıt-

[ ma tarihi : 8 . 4 . 1976) 




