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CUMHURİYET SENATOSU 
o • 

44 ncü Birleşim 

22 .3 .1977 Sah 

İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 
278:280 

280 

280 

GE-IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 281,289 

1. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, 18.3.1977 
tarihinde Antalya'nın Serik ilçesinde vukua ge
len olay hakkında gündem dışı demeci. 281:284 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün, ülke
mizde son günlerde sürdürülen saldırı olayları 
ve bu olaylann önlenmesi için alınması gerekli 
tedbirler hakkında gündem dışı demeci. 284:289 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığının, 23 Mart 1977 Çarşam
ba günü saat 15.00ı'te Birleşik Toplantı yapıla
cağım bildirir tezkeresi. (3/1011) 288 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı 
inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/24) 289 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanha-

Sayfa 
mam'da vukubulan yangınlar hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 289 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Sena
to Araştırması isteyen önergesi. (10/50) 289 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son 
altı ay içinde temeli atılan tesislere dair Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/53) 289 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve 
margarin konusunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/63) 289 

9. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/64) 289:293 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Gelirler Kontrolörlerinin yap
tıkları vergi incelemeleri hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10i/65) 293 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köy
lerindeki Y.S.E. ve Bayındırlık hizmetlerine dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/66) 293 
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Sayfa 
V. — SORULAR. VE CEVAPLAR 288,294 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 288 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Ta-
rsm ve Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu, 
(6/52) 288 

2. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Tak
sim Meydanında yapılan mitinge dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/59) 

3. — Cuhuriyei Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğren
cinin askerlik durumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/67) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsametin Çelebi'nin, ku-
raLiEası düşünülen alkaloid fabrikasına dair Baş
bakandan soz'ü sorusu. (6/69) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençli
ğin içinde bulunduğu duruma dair Başbakandan 
sözlü SOFUSU. (6/71) 28 

6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, Mardin Vilâyetinde ya
pılan bir düğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/58) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bir tekstil 
anonim şirketinin, teşvik belgesine uygun olarak 
ithal etmek istediği İsviçre mamulü makinelere 

I. — GEÇEN 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Irmak, Atatürk'ün 
1981'de idrak edeceğimiz 100 ncü doğam yılını mil
letçe ve dünyaca değerlendirmek üzere Devletimizin 
gerekli hazırlığa hemen başlaması gereği; 

Ankara Üyesi Uğur Alacakaptan, TRT Seçim Ku
rulunun TRT Genel Müdürü hakkındaki 16.3.1977 
tarihli kararının anayasal ve yasal durumu; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

15 . 3 . 1977 Sah günkü 42 nci Birleşimde açık 
oya sumaîan; Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri-

Sayfa 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü so
rusu. (6/65) 289 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca seçilen üye Fethi Çelikbaş'm, Türk Civa 
İşletmeleri Anonim Şirketine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/72) 289 

yeli Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının; (S. Sayısı : 684) oyların ayrımı so-
nr.cunda kabul edildiği bildirildi. 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 
Saibri Çağîayangiî'e, Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri (3/1009, 3/1010) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarla be
lirlemek üzere (10/36) kurulan Araştırma Komisyonu 

288 

288 

288 

i:289 

289 

B) Yazdı Sorular ve Cevapları 294 
i . — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Sadi Irmak'ın, Atatürk'ün 
100 ncü doğum yılı kutlama hazırlıklarına dair 
soru önergesi ve Başbakan adına Develt Bakanı 
Gıyasettin Karaca'mn yazılı cevabı. (7/688) 294 

2-. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lât Doğan'ın, Rize İkizdere - Başköy, Başköye -
bağlı Kalçorak yaylası, Ortaköye bağlı Kuruya-
tak yaylası, Ballıköy ile Gümüşhane - Bayburt 
i'çt-si yollarının yapımının ne safhada olduğuna 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakam Vefa 
Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/696) 294:295 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Naîbantoğlu'nun, 1974 - 1976 yıllarında 
Erzurum ilinin hangi köylerinde sağlık ocağı ya
pıldığına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. 
(7/704) 295:296 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, TRT Genel Müdürüne 
dair soru önergesi ve Adalet Bakam İsmail 
Müftüoğlu'nım yazdı cevabs. (7/717) 296 

UTANAK OZETI 

— 278 — 
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Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin 4 Mart 
1977 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi kabul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığının; 279'a 
3 ndü ek, 314'e 3 ncü ek, 360'a 2 nci ek, 361'e 2 nci 
ek, 362'ye 2 nci ek, 364'e 2 nci ek, 365'c 2 nci ek, 
377'ye 2 nci ek, 378'e 2 nei ek, 379'a 2 nci ek, 380'e 
2 nci ek, 383'e 2 nci ek, 384'e 2 nci ek, 385'e 2 nci 
ek, 386'ya 2 nci ek, 387'ye 2 nci ek, 388'e 2 nci ek, 
389'a 2 nci ek, 390'a 2 nci ek, 391'e 2 nci ek, 392'ye 
2 nci ek, 393'c 2 nci ek, 394'e 2 nci ek, 395'e 2 nci 
ek, 396*ya 2 nci ek, 397'ye 2 nci ek, 398'e 2 nci 
ek, 399'a 2 nci ek, 402'ye 2 nci ek, 1574'e 4 ncü 
ek, 1575'e 4 ncü ek, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 
676, 677, 678'e 1 nci ek, 679, 689, 681, 683 sıra sayılı 
T. B. M. M. Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının 
gündemde mevcut diğer işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesine dair tezkeresi onaylanarak; 

(279'a 3 ncü ek), (314'e 3 ncü ek), (360'a 2 nci ek), 
(361'e 2 nci ek), (362'ye 2 nci ek), (364'e 2 nci ek), 
(365'e 2 nci ek), (377'ye 2 nci ek), (380'e 2 nci ek), 
(383'e 2 nci ek), (384'c 2 nci ek), (385'e 2 nci ek), 
(386'ya 2 n d ek), (387'ye 2 nci ek), (388'c 2 nci ek), 
(390'a 2 nci ek), (391'e 2 nci ek), (392'ye 2 nci ek), 
(393'e 2 nci ek), (394'e 2 nci ek), (395'e 2 nci ek), 
(396'ya 2 nci ek), (397'ye 2 nci ek), (398'e 2 nci ek), 
(399'a 2 nci ek), (402'ye 2 nci ek), (1574'e 4 ncü ek), 
(1575'e 4 ncü ek), (670), (671), (672), (673), (674), 
(675), (676), (677), (678'e 1 nci ek), (679), (680), (681), 
(682) sıra sayılı Dilekçe Karma Komisyonu raporları, 
ilgili Bakanlık yetkililerinin Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedenliyle ertelendi. 

Ali Rıza Uzuner'in (Çalışma eski Bakanı) Dilekçe 
Karma Komisyomı Gene! Kurulunun 10 . 1 . 1972 
tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2510 
sayılı Emine Şinik'e ait Kararın tatbik edilemeyece
ğine dair yazısı ve 149 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonunun 20 . 6 . 1974 

Sözlü Soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ueuzal'ın, Köy - Koop'un ithal ettiği traktörlere dair 

sözlü soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderil

miştir. (6/77) 

tafJh ve 32, 3 . 3 . 1975 tarih ve 32, 21 . 2 . 1977 
tarih ve 32 sayılı raporları. (S. Sayısı : 378'e 2 nci 
ek) ve 

Kütahya eski Milletvekili (Maliye Eski Bakanı) 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e ait kararın 
£a£'b*k edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
mınım 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 44, 21 . 2 . 1977 tarih ve 44 sayılı raporları 
(S. Sayısj : 389'a 2 nci ek) kabul edildi. 

İsîanbui Milletvekili (Millî Savunma eski Bakam) 
İehami Sancar'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 say ıh Haftalık 
Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 149 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Korn'isyo-
nunun 20 . 6 . 1974 tarih ve 30, 3 . 3 . 1975 rai Ilı ve 
30, 21 . 2 . 1977 tarih ve 30 sayılı raporları. (S. Sa
yısı : 379'a 2 nci ek) reddedildi. 

'(10/24), (10/27), (10/50), (10/63), (10/64), (İÜ/65), 
(10/66) numaralı Senato Araştırması isteyen önergele
rin göı'uşülmeleri, önerge sahiplerinin Gene! Kurulda 
bulunmamaları; 

(10/53) numaralı Senato Araştırması isteyen öner
genin görüşülmesi, önerge sahibinin istemi üzerine er
telendi. 

22 Mart 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 17.27'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
B^şkanvekili Diyarbakır 
Rahmi Erdem Sabahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Yazılı Sorular 
1, — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcılığına 
gönderilmiştir. (7/721) 

SORULAR 

— 279 — 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanafın Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/722) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeîifcbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/723) 

Iî. GELEN KAĞITLAR 

Tasarılar 

h — Türk Silâhlı Kuvvetleri özel beslenme kanu
na tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni. 
(M. Meclisi : 1/448; C. Senatosu : 1/457) (Millî Sa-
vu>?r:;a Komisyonuna) (Müddet : 15 gün) 

2, — Denizaltı Gemileriyle Avcı Botlarında Bulu
nanlara Verilecek Hazır Gıda hakkındaki Kanunun 
7 nel îps-.ââoiliiin değiştirilmesine dair kanon tasarı-
smm Ml'let Meclisince kabul olunan metni, (M. Mec
lis' : 1/151; C. Senatosu : 1/458) (Millî Savuşma, İçiş
leri ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : lö'ar 
gün) 

3, — 27 Mayıs .1960 tarihinden sonra halktan top-. 
'anmış silâhlara uygulanacak işlem hakkında kanun 
tr^ziisımn Müîeî Meclisince kabul olunan metni. (M. 
Meclisi : İ/240; C. Senatosu : 1/459) (İçişleri, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan kcmisyonlarma) (Müd
det İO'ar gün) 

4, — Ik&aıİ! ve Ticarî İlimler Akademileri kadro 
lıp.wj.m\ tosarısiRîn Millet Meclisince kabul olunan 
metni. (M. Meclisi : 1/460; C, Senatosu : 1/450) (Millî 
EgU'L'şı - Gençlik ve Spor ve Kültür ve Bütçe ve Plan 
• ;oiTf5yonlarına) (Müddet : lö'ar gün) 

Teklifler 
5, — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevüeri hakkındakji Kanunun 36 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu Kanuna 3 geçici madde eklenme
sine da*? kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni. (M. Meclisi : 2/669; C Senatosu : 2/115) 
(Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 15 gün) 

6= — Haşhaş ekinliyle ilgili bazı suç ve cezaların 
affı hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka-
hıfı olunan metni. (M. Meclisi : 2/478; C. Senatosu : 
2/116) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet : 
15 gün) 

7. — 1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (M. Meclisi : 2/491; 
C Senatosu : 2/117) (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na) (Müddet : 15 gün) 

Rapor 
8. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadî îşler, Anayasa ve Adalet, Millî 
Eğit'lm - Gençîik ve Spor ve Kültür, Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Pîan komisyonlarından 3'er üye alınmak 
sureliyle kuru'an Geçici Komisyon raporu. (M. Mec
lisi : 1/11; C. Senatosu : 1/449) (S, Sayısı : 685) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

DİVAN ÜYELERİ : Abdiügami De^irkol (Urfa), Ekrem Kabay (Burdur) 

SAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 44 neü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere 'başlıyoruz. 

280 
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IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, 18.3.1977 ta
rihinde Antalya'nın Serik ilçesinde vukua gelen olay 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, 
okutuyorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
18 .3 .1977 Cuma günü Antalya'nın Serîk üçe

rinde vukua gelen birtakım zorba, azgın saldırganlar 
tarafından Cumhuriyet Halk Partililerin mallarına, 
canlarına yapılan korkunç olay üzerinde ve müsebbip
leri hakkında gündem dışı bir konuşma yapmak isti
yorum. 

Olaydan sonra Antalya Parlamenteri olarak hadise 
sıcağı sıcağına yerinde tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Konuşma imkânı verilme hususunu saygılarımla 
arz ederim. 

Antalya 
Reşat Oğuz 

BAŞKAN — Antalya Üyesi Sayın Reşat Oğuz, 
buyurun efendim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Huzurunuza, tarihimize «Serik olayları» diye ıstı
rapla, hüzünle geçecek olan acı bir olayın nasıl cere
yan ettiğini ve müsebbiplerinin kimler olduğunu ara 
etmek üzere çıktım. 

Sayın senatörler; 
18 Mart 1977 tarihine tesadüf eden Cuma günü 

Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyet Halk Parti
sinin binasına, Haîk Partililerin işyerlerine ve bu ara
da sopa ve taşla cana kastedilen savletin, hücumun 
fecaatim ve yine bu arada hukuku, adaleti temsil eden 
hâkimin e^ine yapılan taarruzu, hücumu dile getirmek 
isliyorum. 

Cuma günü saat 18.00 - 19.00 arasında yıldırım 
bir telefonla Serik'te oturmakta olan Serik Belediyesi 
Cumhuriyet Halk Partisi Üyes'i Mustafa Güven tara
fından gelen yıldırım telefonda; «Sekiz dokuz saattir 
evimize hapis durumdayız. Evimiz taşlandı, kardeşim 
Hulusi Güven başından sopa ile derin şekilde yara
landı, kan kayhı içindedir. Hastaneye sevkedemiyo-
raz, evimizin etrafında saldırganlar bulunuyor. Her 
yerde taş, sopa hücumu mevcuttur. Korkudan banyo
ya çoluk - çocuk girdik. Bu telefonu masanın altın
dan korkarak yapıyorum. Evin camları delik - deşik
tir, imdatdımiza koşunuz, kardeşimi ölmekten kurta
rınız» sesini terennüm eden, acı acı yansıtan teîefon 
geldi. 

22 . 3 . 1977 O : 1 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

'Derhal vaîi beyi aradım. Yarım saat sonra Sayın 
valiyle teması sağladım, olayı hîkaye eyledim, cevap 
verdiler; «Doğrudur, biliyorum, Ordu el koyda. Hu
lusi Güven'in sağlık durumunun sürat kesnetmesi do
layısıyla kendisini hastaneye yıldırım ekîbiyle kald;r-
tacağım...» 

Arkadaşlarım; 
Bu olayın bu şekilde yansımasından sonra, An

talya parlamenterleri evimizde toplandık ve Antal
ya'yla temasa devam ei'tl'k. Durumun çok vahim ol
duğunla, Serik'te âdeta hükümetin yok olduğunu, Se
rik Adalet Pat'îisi Başkam Mehmet Akıl'ın Hüküme
tin üstünde hü'kümetmiş gibi davranarak, birtakım 
grupları harekete geçirdiğini; «Komünistlere ölüm, 
komünistler Moskova'ya» sloganlarıyla dükkânlara ve 
insanlara hücum halinde bir harekelin mevcudiyetini 
öğrendik. 

Ertesi gün sabahleyin parlamenterler olarak An
talya'ya hareket ettik. Gece durumun te&ikmi partide 
yPiphk, alâkalıları dinledik, olayın cidden büyük ol
duğu kanısına vararak, pazar günü sabahleyin Serlk'e 
gittik. 

Serik'e giriş çek hazindi. Bizler masuniyeti teşrii-
yesi olan halkın temsilcisi parlamenterlerdik; ama 
hükümet kuvvetleri canımızı, malımızı (geçmiş olaylar 
do'ayısıyîe) korumak zorunda olduğunun bilincine va
rarak, silâhlı askerlerle ve polislerin himayesinde şehri 
dolaştık. 

Sayın senatörler; 
Olay şu şekilde başlamıştır : 
Sabahleyin 09.00 sıralarında veya 10.09'a doğru 

Serik Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu bir be-
yüp,naırce kaleme almış, komisere götürmüş, komiser 
tetkik etmiş, kaymakama havale etmiş, kaymakam 
«Dağ;tı!masînda mahzur yoktur, dağıtılabilir» notunu 
beyannamenin alüna geçmiş, komisere göndermiş ve 
gerekli iz'in bu suretle (Hiç lüzum olmadığı halde) 
istihsal edilmiş ve dağıtılmaya başlanmıştır. 

Dağıtılma süresi bir saati bile geçmemişken, eski
den hazırlanılmış olduğu hissini çok veren; çünkü pa
rantez içinde arz ediyorum, evlere, mağazalara a'hian 
taşlarla hiç olmazsa küçük bir gecekondudan büyük 
bir bina yapılabilir o taşlarla; böylesine büyük taş
ların, böylesine sopaların hazırlanabilmesi için daha 
önceden bir hadisenin tasavvurunun hazırlığının mev
cut olduğuna delil teşkil eder. 

tik hücum «Komünistler Moskova'ya» sloganıyla 
Cumhuriyet Halk Partisinin camlarına taş atmakla, 
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silâh sıkmakla başlamıştır ve Cumhuriyet Haik Par- i 
tMne sığınan 20 - 25 kişi sinmiş ve oraya mütemadi 
taşlar fırlatılmaktadır. Bu esnada emniyet ve savcı 
ortaya çıkmış; ama durdurmaya imkân yok. Savcı 
orada, emniyet komiseri orada ve fakat orada Hükü
mete üstün olduğa hayalî iddiasının zavallı siması; ama 
orada amil olan insan Adalet Partisinin İlçe Baş
kanı Mehmet Akıl elinde megafonla grupu idare edi
yor, yönetiyor. 

O esnada Cumhuriyet Halk Partisinin binasından 
dışarıya çıkmaya imkân yok. Arkasından TÖB -
DER'e gidiliyor, camlar indiriliyor. Arkasından Cum
huriyet Halk Partili oldukları bilinen ve partiye ça
lışan iki kardeş vardır; Mustafa Güven ve Hulusi Gü
ven. Grup Hulusi Güven'in mağazasına doğru geli
yor, Hulusi Güven'e «Mağazanıza geliyorlar» diyor
lar, haber alınca hemen çıkıp (Evi mağazasının üze
rindedir) evine giderken, daha virajı dönerken yaka
lıyor saldırganlar; ellerindeki büyük sopa ile Hulusi 
Güven'in başına vurmak üzereyken Hulusi Güven 
sapayı tutuyor; ama sopanın altından tutuyor üstü 
başına vuruyor ve en azından 4 santimetre derinli
ğinde bir yara açılıyor ve yere yıkılıyor, yüzünden 
kanlar akmaya başlıyor. O esnada orada bulunan kü* 
çük gaz tüplerinden bir tanesini saldırganın biri kal
dırıyor, başına fırlatıyor. Bereket güçlü kuvvetli bir 
kimsedir Hulusi Güven, eliyle gaz tüpünü tutuyor, ba
şından aşağıya aktarıyor ve hızla koşarak evine çıkı
yor. 

Camlar mütemadi taş yağmuru altındadır. «Ko
münistler Moskova'ya, komünistlere ölüm» sedaları 
içerisinde çoluk - çocuğu titreme halindedir. O esna
da mağazasında];! traktörler, ateşe veriliyor, mağaza-
sındakl eşyalar talan ediliyor ve kardeşi Mustafa Gü
ven'in yandaki mağazasındaki televizyonlar, buzdo-
Iopları ve radyolar kırılıyor,, parçalanıyor. Yukarda ev 
sahipleri korkudan banyonun içine girmişlerdir. Bir 
hadise olursa banyoda bulunsun ve masanın altın
dan telefon ediyorlar. Hulusi Güven yüzünden kanlar 
akarak paşayı buluyor, Jandarma Alay Kumandanını 
buluyor, «Ölüyoruz, bizi kurtarın» diyor. «Henüz 
emir almadık» cevabını alıyorlar. 

Bu sırada Hulûs! Güven saat 18.30 - 19.00'a ka
dar kan kaybı içindedir, tamponla durmaktadır; ama 
grup yürüyor, yürüyor... Grup bir avukatın yazıha
nesine geliyor. Avukat Cumhuriyet Halk Partilidir. 
Camlar indiriliyor, dosyalar paramparça (Müşahade-
mi arz ediyorum, bir şey ilâve etmiyorum) dosyalar 
yanmıştır ve kanun kitabı açılmıştır, (Belki de Ceza l 

Kanunu idi) yerlere serilmiş olarak olaylarla sanki is-
iJhza ediyordu, kanunlar yerdeydi. Kanunlar huku
kun elinde değil, adaletin elinde değil, zorbanın elinde 
âdeta can çekişiyormuş. 

Oysa yan tarafta büyükçe bir lokanta var, ayak 
üstü yemek veren, zengin bir insan değil. Oraya gir
dik, firijderler paramparça, televizyonun parçasını bu
lamazsın ayaklar altında, radyo paramparça, lokma
lar, tatlılar yerde cıvık cıvık, sandalyeler, tabaklar, 
çatallar perişan halde yere serilmişler. 

Yukarıda Süleyman Süerel'in yazıhanesi parampar
ça edilmiş. 

Noter var, noterin evrakının bir kısmı yakılmış ve 
aşağı edilmiştir. Oradan yürünmüş, kasabanın biraz 
ilerisinde Ceza Hâkiminin evi vardır, Ceza Hâkiminin 
evine birkaç defa dinamit atılmıştır. Adam dürüst 
çalışmasına devam etmiş; ama bu defa ders vermek 
icabetüiği kanısına varılmış, grupun başında arz ediyo
rum Adalet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akıl var
dır, elinde megafon vardır. Evine yaklaşıyorlar, taş
lar fırlatılıyor; camları gördük efendim. Bir kısmını 
gece soğukta titrememek için kapatmışlar, bir kısmı 
açıktı. Hâkimin arabası hasara uğratılmış, camları kı
rılmış ve evin etrafına gaz dökerlerken hâkim çıkmış, 
tabancasını sıkmış havaya; «Beni yakabilirsiniz ailem
le burada, ama birkaçınızı da öldürürüm» demiş. Bu
nun üzerine elindeki megafonla kitleyi idare eden 
Mebmet Akıl, «Bu kadar ders yeter çocuklar, geriye 
dönün» demiş. Geriye dönmüşler, yürüyor kalaba-
!ık. O esnada Adalet Partisinin ciddî bir militanı ol
duğu sabit olan Antbirîik'e bağlı iplik fabrikasından 
ameleler, hiç de tatil saati olmadığı halde 3 - 4 oto
büsle oraya gönderilmiştir. Bunlar şahitlerin gözü 
önündedir, gömülerek söylenen sözlerdir, birer vakıa
dır. Yarın tahkikat, şahitler, bu konuyu belgeleyecek
lerdir şüphesiz. 

Bir eczane vardır yolda. Hatta eczacı arkadaşı zi
yaret ettik evinde. Konuşacak hali yok, başında ko
caman bir sargı. Dedim «Nedir, sopa mı vurdular?» 
Eczacı, «Hayır, ben eczanenin önünde idim, sürük
lediler, tekme vurdular; tekme yarasıdır» dedi. «Boy-
mınuzdaki kızarıklıklar nedir, boynunuza mı sarıldı
lar?» dedim. «Hayır, tekmelerle sarsıldığım için böyle 
oldu» dedi. Böyle susuyor, onun da eczanesi tahrip 
edilmiş. 

Hasan Güven adında bir Halk Partili vardır Be
lediye Meclisi Üyesi. Adam kepengini kapatmış evi
ne gitmiş. Kepenk kırılmış, içindeki eşya tahrip edil
miş. «Camilerimizi yakacaklar bu komünistler; hü
cum!..» sesleri daima devam ediyormuş. 
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Jandarma Kumandanlığının yakınında küçük bîr 
lokanta var, sahlb! Halk Partili. Mütevazı, çalışkan, 
aksaçlı bir zat; onun lokantası tahrip edilmiş, nesi 
var nesi yoksa atılmış. 

Bir yorgancı; yok orada. Dükkânı basılmış, açıl
mış, pamuklar ateşe verilmiş. 

iBir kitapçının dükkânına saldırılmış, kitaplar ya
kılmış, yırtılmış, atılmıştır. 

Bir manifaturacı dükkânının manifaturaları alın
mış, yerlere serilmiş, bu esnada talan olduğuna da 
şüphe yok. Tespiti delâil ile meşguldüler; hâlâ da de
vam ediliyor zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
22 tane işyeri tespit ettik. Bir ihtiyar boynuma sa

rıldı, gözyaşı döküyor; «Malımız bir şey değil, canı
mızı kurtarın» diyor. Bu, Hasan Fehmi adındaki va
tandaş evinde tir tir titriyor, korkuyor. «Ben ölsem 
bir şey değil, ama çoluk çocuğum var. Ne olur?..» 
Hatta Deniz Baykal'a yalvarıyor, dönüyor bana «Ho
cam!..» diyor, dönüyor Ömer Buyrukçu'ya «Ömer 
Bey!..» diyor, dönüyor Fahri Beye, «Fahri Bey! Be
nim canımı garantiye alın, burada polis beklesin, kor
kuyorum...» diyor. Çünkü evi biraz sapa yerde. 

Hiçbir saldırı vaki değildir. Parantez içinde arz 
edeyim : Bu hadiselerin zuhuru anında, Adalet Parti
si Sayın Milletvekili Remzi Beyin, akîen biraz hiîfet 
getirmiş olduğu söylenen kayınbiraderi pencereden 
bir tüfekle ateş etmiş, çifte sıkmış; saçma sağa - sola 
savrulmuş, Adalet Partililerden bir arkadaşın göz ucu
nu zedelemiş. Bu hadise bilerek değil, kasıtlı değil, 
bu gürültü bana da gelir korkusundan ileri gelen bir 
rleş açmadır ve tabiî Adalet Partili Remzi Beyin 
evinden böylesine bir hareketin sadır olmasına im
kân yok. Bu zühul de değil, aklî dengesizliğin eseri. 

«Muhterem vatandaşlar...» diye arkadaşlarımızı 
teskine çalıştık. Biz nereye gidiyorsak emniyet kuv
vetleri de silâhlarıyle bizi koruyordu. Sanki bize de 
hücum gelecekmiş hissine varıyorlar. Hadise o kadar 
büyümüş, o kadar büyüyüp gitmiş ki, memleketin 
valisii, bugüne değin hasarı görmeye tenezzül etme
miş, gelmemiş. Bana telefonda sadece söylediği, «Ha
berim var Hocam; Ordu el koydu ve Hulusi'nin de 
süratle hastaneye şevkini sağlayacağım» olmuştur. 
Başka konuşma yok. 

Konya'dan komando taburları getirilmiş, Konya' 
dan poîisler getirilmiş, Antalya'dan GMC'lerle asker 
getirilmiş. Çünkü, Antbirîik'ten gelen militanlar işi 
öylesine azıtmışlar ki, iş öylesine saldırgan hale gel
miş ki, komünist avı, öldürmek... Sanki bir 6 - 7 Ey

lül hadisesi hortlatılıyor, sanki bir Menemen Olayı 
sergilenmek isteniyor. 

Savcı âciz, komiser bütün bütüne âciz, kayma
kam ise odasında oturuyor. O, sezi-kül içinde akıbe
tini beklemekle meşgul. 

Komiserliğe gittik. Gözaltına almalar olmuş. Halk 
Partisi İlçe Sekreteri gözaltında. Suçu; ihbar var. Ne
dir?.. Yok. «E, Mehmet Akıl, yani Adalet Partisi İlçe 
Başkanı dolaşıyor da niçin bu adam içeride?» Komi
serin cevabı aynen şöyle arkadaşlarım, aynen şöyle; 
«Efendim, onun için de ihbar var, ama bir grupun 
başı. Eğer onu nezarete alırsak bir olay çıkmasından 
çekiniyoruz da...» Yani idare ediyoruz demek isledi. 
Bunu konuşurken Emniyet Müdür Muavini de o es
nada yeni gelmiş odada oturuyordu. 

Nezarethaneyi açtırdık arkadaşlar. 2X2'ye bir oda, 
mutfaktan mühavvel küçük bir oda. Saatlerce orada 
nezarettedirler. Koku, nefes kokusu, insan terinin 
oluşturduğu ıstırap verici ekşi bir koku ve adalet bu
nun üzerinde uzaklara uçmuş, uzaklara gidiyor. San
ki davet bekliyor. Hükümet yok muydu? Vardı; ama 
Hükümetin üstüne çıkmış bir Mehmet Akıl vardı, sus-
iurulamıyordu ve utanmadan da şöyle bir slogan uy
durulmuş : «Mehmet Akıl Sayın Adalet Partisi Genel 
Başkanı ile konuştu, korkma ben varım arkanda ce
vabını aldı... Sayın Demirci'den böylesine saçma, ba
yağı bir söz çıkar mı?,. Asla; ama halkı bu slogan
la, bu sözlerle uyutmaya, kuvvetliyiz dedirtmeye ge
tirmek için bu laflar da tekrar edilmekte idi» diyor
lar arkadaşlar, şahitler var. 

Oradan çıktık Savcılığa geldik arkadaşlar. Savcı 
Bey, «Henüz şikâyet vaki olmadı, dilekçeler bura
da.» dedi. «Tahkikata başlamadınız mı?» dendiğin
de, «Hadise durulsun diye bekliyorum.» demiştir. 
«Siz yok muydunuz orada?..» denildiğinde «Vardım» 
dedi. «Mehmet Akıl'ı görmediniz mi?..» diye soru
lunca, «Vallahi 5 - 6 senedir buradayım, ama tanı
yamadım, herhalde vardı» dedi. «Niçin tahkikata 
başlamadınız?..» diye sorulunca, «Başlayacaktım efen
dim, ama daha tahkikat evrakı...» falan filân dedi, 
Savcı da izharı acz etti. Savcının da üstüne çıkmış, 
kaymakamın da üstüne çıkmış, 6 - 7 saatta sanki 
Patrona Halil hâkim olmuştur oraya. Mehmet Akıl, 
Serik hadiselerinin, Serik cana kast hadiselerinin, 
'Halk Partisini yok etme inadının, yok etme amacı
nın îahkikatçısî, tahakkuk ettiricisi, gibi hareket et
miş ve Halk Partililerin mallarını, canlarını perişan 
hale getirmiştir. 
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Bir yerde sinemada seyrederiz; kovboylar çıkar, 
bir yeri talan ederler, perişan ederler. Şehirde bir 
korkunç sükût vardır ve bu sükûtta yeni bir hadise
nin zuhurunu bekleyen bir intizarın, tereddütün asa
bı gerginliği vardır. Şehirde, kasabada da bu asabi 
gerginlik vardı. 

Hep S eriklilerin;, Adalet Partili arkadaşlarımızdan, 
bilhassa başkanından çekinerek; çünkü artık gözünü 
san.ran kan bürümüş, korkmuyor ve korkmuyor ki, 
Ant - Birlik Genel Müdürüne telefon ediyor, Ant -
Birîik'ten militan getirtebiliyor ve orada anacık ba
bacık gününde; tam pazar gününde amalini gerçek
leştirmek istiyor; Haîk Partisini sindirmek istiyor. 

Bu olay, «diğer karşıt gruplar çatışması» diye tele
vizyonda dinlediğimiz olaylardan biri asla değil arka
daşlarım, asla değil. Bu tek başına karşısında karşıt 
grup olmayan, Haîk Partili olmanın güçlülüğü, şerefi 
İçerisinde vazifesin1! yapan partili vatandaşlarımıza, 
yaşama haklarım kullanan insanlara ölüm; kan kus
turacak olan bir hadise halinde tecelli etmiştir. Bu
nun aksi ispat edilemez, hadise, vakıa ortadadır. 

O akşam savcı incelemeye geçmek üzeredir; An
talya'dan getirtilen Adalet Partililerle, oradaki Adalet 
Partililerle ve Mehmet Aluî ile birlikte bin kişüik 
bir grup Hükümeti, Adliyeyi işgal etmiştir. Savcıyı 
tahkikattan men etme taktiğidir. Savcı inceleme yap
masın, Savcı Mehmet Akıl'ı nezaret aihna almasın, 
Savcı Mehmet Akıl'm işlediği suçu gerçek görerek 
politikaları için hâkime sevketmesln; taktik budur. 

'Bugün, Serik'te Türkiye Hükümeti yoktur, hükü- j 
met yoktur; adalet kaybolmuştur, yok olmuştur. 

FEVZİ HAKKİ ESATOĞLU (İstanbul) — Tür
kiye'de var mı ki?.. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Tasavvur ediniz ki, 
bir hâkim evinde yakılmak isteniyor, içeriye girip ha
nımına «geçmiş oüsun» diyelim dedik. İnanır mısınız 
hanım, bir grup kalabalık gelince korkmuş, «Acaba 
saldırganlar mı geliyor, acaba kıyafetlerini değiştir
diler de medenî insanlar haline mi geldiler» diye bir 
tcreddüîün içerisinde kapıyı zor açtı, girdik; bir öğret
men hanım; 2 8 - 3 0 yaşlarında elinde çiftesi. Çifte var 
elinde; «Affedersiniz, hayatımızı korumak için taşı
yoruz, eğer bu olmasaydı, eğer kocamın tabancası ol
masaydı bizi yakmışlardı» dedi. Deniz Baykal dedi 
ki, «İnşallalî hanımefendi 6 - 7 ay sonra bugünler, 
bu hadiseler geçer, sükûnete erilir.» Verdiği cevap 
nedir bilir misiniz?.. «Acaba, o zamana kadar yaşa
yabilecek miyiz?..» Hanınım verdiği cevap bu; «Aca
ba o zamana kadar yaşayabilecek miyiz?..» 

Sayın senatörler; 
Lütfen, muhterem hafızalarınıza, hatıralarınıza bir 

nebze için avdet buyurun. Bu kürsüden birkaç defa 
arz etmiştim, demiştim ki, «Sayın senatörler; mem
leket bir iç savaşın eşiğindedir, Meclisler olarak buna 
bir çare bulmazsak korkunç akıbetten kendimizi kur
taramayacak, tarih yarın yakamızdan tutacaktır. 
Memleket hır tehlikenin eşiğindedir, bir uçurumun 
kenarındadır» demiştim. Sayın Mucip Ataklı da söy
ledi, Millî Birlik Grupundan diğer arkadaşlar da 
söyledi, burada diğer arkadaşlarım da söylediler. Hâ
lâ biz gerçeğin ne olduğunun farkına varamayan in
sanlar olarak koltuklarımızda hadiselerin oluşmasını 
bekliyoruz, dinamitlerin atılmasını bekliyoruz, hâkim
lerin evinin yakılmasını bekliyoruz, masum vatandaş
ların Halk Partili olmaktan başka bir suçları olma
yan; meziyeti olan bu vakıayı ölüm haline getiren in
sanların hücumu karşısında hâlâ susuyoruz. Yetme
yecek mi arkadaşlar, size soruyorum yetmeyecek mi?.. 
Yeter demeyecek misiniz arkadaşlar?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Oğuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika sözü
mü kesmeyin efendim. 

Nedir efendim?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bu konuşmadan sonra vicdan varsa, haya varsa bir 
Hükümet sözcüsü cevap versin. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yelinize efendim. 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Özlürk'ün, ülkemizde 
son günlerde sürdürülen saldırı olayları ve bu olayla
rın önlenmesi için alınması gerekli tedbirler hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşma talebini 
biîgiierinize arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ülkemizdeki son günlerde sürdürülen saldırı olay

ları ölümler, yaralanmalar ve tahribatlar halkımızın 
huzurunu bozmakta, demokratik rejimi tehlikeye sok
maktadır. 

Bu olayların önlenmesi için gerekli nedenleri açık
lamak amacı ile gündem dışı bir konuşma yapmak 
istiyorum. 22 . 3 . 1977 günü yapılacak Birleşimde 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 
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BAŞKAN — Sivas Üyesi Sayın Hüseyin Öztürk, 
buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Ciimhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Mart ayının 11'i ilâ 22'si arasında ülkemizde kanlı 
olayların yarattığı ölüm ve yaralanma olaylarına bazı 
örnekler vereceğim; (Hepsini tespit etmeme 'mkân 
yok tabiî) ve ilgililerin dikkatine sunacağım. 

Türkiye sanki bir harp içinde : Şöyle yuvarlak bir 
hesaplar; 15 genç ölmüş, yüzlerce yaralı var, Mart ayı 
içinde şu ana kadar trafikten 280 kişi ölmüş, 496 ya
ralı var. İki Kıbrıs çıkartmasında bırakın yarısını bu 
zayiatın üçte birisi kadar zayiat vermeyen Türk 
ulusu, Türk milleti, Türk Ordusu; Mart ayı içinde 
bir harpte verdiğimiz zayiattan çok zayiat vermiştir. 
Oysa ki ilgililer, «Nurlu ufuklardan, huzurdan, büyük 
Türkiye'den», bahsediyorlar. Büyük Türkiye'nin du
rumunu bazı örnekleriyle arz etmek istiyorum : 

11 . 3 . 1977 günü istanbul'da; Eğitim Enstitüsü 
öğrencisi ülkücü bir genç İrfan Öğütçü, Fikirtepe'de 
vurularak öldürüldü. Aynı gün, İstanbul Teknik Üni
versitesi öğrencisi soku bir genç Salih Deniz, Teşvi
kiye'de vurularak öldürüldü. 

12 . 3 . 1977 günü 4 nÇü Levent Sanayi Çarşısın
da 12 Martı kınayan bildiri dağıtan 18 yaşındaki Ha-
riifi Özer adlı bir işçi sağcı olduğu tespit edilen grup
ça vurularak öldürüldü. Gaziantep'te 12 . 3 . 1977 gü
nü tabancası ile oynayan bir ülkücü genç, Aîi Dede; 
kendi kendisini vurdu. 

Türkiye'de o kadar silâh çokluğu var ki, biz Ateş
li Silâhlar Yasasındaki cezaları üç - beş misline çıka
rırken, amacımız, Türkiye'de silâhın azalması ve 
Türkiye'deki bu Silâhlı çatışmaların da bu şeklîde 
önlenmesiydi. Oysa ki, şu anda Yasayı çıkardığımız 
günden bugüne yüzde yüz değil, yüzde bin silâh mik
tarı artmış, olaylar çoğalmıştır. Yani, bir şey daha 
görülüyor ki, «şu yasayı getirirsek bunu önleyeceğiz» 
lâfı rafa kaldırılıyor, yasalar çıktıktan sonra. 

Her ölünün, her ölümün acı havasından faydala
nan, bunu istismar eden ülkücüler, saldırıya geçiyor
lar. 

O gün Cumhuriyet Halk Partisine ait kahveha
nelerden üç kahvehane basılıyor; üç kişinin ağır ya
ralanmasına sebep olunuyor. 

Aynı gün Eskişehir'de, Konya'da baskınlar yapı
lıyor, yaralananlar oluyor, tahribatlar yapılıyor. Sam
sun'da, Yozgat'ta, İzmir'de, Adıyaman'da, Kars'ta, 
Kars Susuz'da saldırılar yapılıyor, vurulanlar oluyor, 
yaralananlar var. 

Beyşehir'e bağlı Yeşildağ'da sağa, sola av tüfeği 
i'e ateş eden genç, (sanki Patagonya) bir kişinin ölü
müne sebep oluyor. 

Ankara'da toplum polisi Metin Öztürk isminde bir 
öğrenciyi vurarak öldürüyor. 

Aynı gün Erzurum Atatürk Üniversitesi önünde 
Devrim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü bir grup öğren
ci tarafından dövülüyor, bıçaklanıyor, ağır yaralanı
yor. 

Aynı gün Etlik Göktürk Sinemasından düğünden 
ç?kan grup üzerine dışarıdan ateş eden ülkücüler üç 
k'şinin ağır yaralanmasına sebep oluyorlar. Yarala
nanlar Devle 1 Mimarlık Mühendislik Akademisi öğ
rencileri ki^ hep görüyorsunuz, hepsi siyasî cinayet
ler ve siyasi saldırılar. 

İki sivil kişi Orta - Doğu Teknik Üniversitesi du
rağında bekleyen bir öğrenciyi yaka - paça yakalaya
rak kaçırmak istiyorlar. Vatandaşların yardımı, öğren
cinin becerikliliği ile ölümden kurtuluyor. 

14 . 3 . 1977 günü Adana'da Erkek Lisesi Felsefe 
Öğreimeni Mehmet Ycşildağ saldırıya uğruyor, linç 
eiîüene kadar dövülüyor. 

14 . 3 . 1977 günü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, 
ÜZkü - Bir'în Genel Başkanı Orhan Düzgüneş'ln, 
deriteki tahrikleri sonucunda ülkücü gençler saldırı
ya geçiyor, soku öğrencilerden üç kişi ağır yaralanı
yor, 

Aynı gün Çankaya Lisesinde olaylar sürüyor. 
Malatya'da Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Orta

okulunda tabanca ile komandolar ateş ediyorlar, bir 
öğrenciyi ağır yaralıyorlar. 

Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ ilçesi 
Başkanının evine Milliyetçi Hareket Partili olduğu üze
rinde bulunan çeşitli vesikalarla, belgelerle saptanan 
Lise Müdürü Hasan Aslan ile arkadaşı Mehmet Elim 
dinamit atarak büyük hasara sebep oluyorlar. 

Balıkesir'de Hüseyin Koçak adında devrimci bir 
öğretmen komandolarca dövülerek komaya sokulu
yor. 

Samsun Lisesinde biri tabanca ile olmak üzere üç 
öğrenci yaralanıyor. 

Kayseri Ticaret Lisesinde iki öğrenci yaralanıyor. 
İzmir Kültür Dayanışma Derneği kurşun yağmu

runa tutuluyor. Türkiye'de bunlar aynı günde oluyor. 
Adana'da iki öğrenci yaralanıyor. 
15 . 3 . 1976 günü Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül

tesi öğrencileri komandoîarca kurşun yağmuruna tutu
luyor ve üç kişi yaralanıyor. 
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Manisa'da komando! arca tabanca iie Recep Tur
gut Sözü isminde bir öğrenci yaralanıyor. Bursa'da 
(Ma Bağlar Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Lokali 
ülkücüler tarafından tahrip ediliyor. 

Kadıköy'de şehir eşkıyaları gazetecilere saldırı
yor ve tartaklıyorlar. 

Ankara'da İlahiyat Fakültesinin arkasında Yakup 
Celepçi isminde bir öğrenciyi dövüyorlar, komando
lar, arkasından onu kurtarmak isteyenlere de ateş edi
yorlar. Dövdükleri öğrenci maalesef tabanca ile ya
ralanıyor; şimdi sağlık durumunun ne olduğunu bil
miyorum. 

Van Lisesinde dövülen İbrahim Ergün ağır yarala
nıyor. 

15 . 3 . 1977 günü Gaziantep'te Gece Lisesinden 
çıkıp durakta otobüs bekleyen gençlerin üzerine ko
mandolarca ateş ediliyor, Cumhuriyet Haîk Partisi 
İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kurt 
ölüyor. Gazeteci Oktay Tepeler ise ağır yaralanıyor. 

16 . 3 . 1977 günü Giresun, Ankara, İstanbul'da 
altı öğrenci yaralanıyor. 

17 - 18 Mart günleri Uşak ve Serik'teki (Sayın 
Oğuz'un söylediği gîbi) kanlı olaylar gelişiyor. Uşak' 
taki olayda Haydar Öztürk isminde bir öğrenci ölü
yor. Semîha Özakar adında genç bir kız öldürülmüş 
bulunuyor. Zelîha Yaman, YAY - KUR öğrencisi ve 
Fatma Aşkın Eğitim Enstitüsü öğrencilerr de hâlâ ka
yıptır; öldürüldüğünden korkulmaktadır. Bunlar, ül
kücü şehir eşkıyası komandoların kurbanları oluyor. 

Türkiye'de son günlerdeki olayları şöyle sıraladı
ğımız zaman hemen hemen hepsinin altında siyasî, 
ideolojik bir gelişme var. Yine, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi işçilerinden Aydın Şengül'e Öveçler'de 
ateş açılıyor, tabanca ile ağır yaralanıyor. 

19 Martta Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Mü
dürü Oktay Kurtböke'ye saldırıyorlar. Bunların A. P.' 
îi olduğu tespit edilmiş, hem önüne çıkan mensupla
rını dövüyorlar, hem de bu değerîi yazarı ve fikir 
adamını hırpalıyorlar. Canım zor kurtarıyor. 

Bu saldırıların nedenine inildiği zaman görüyoruz 
ki, Cumhuriyet Gazetesi kurulduğu günden beri Ata
türkçü, devrimci, ilerici bir fikir oluşturuyor : Geri
ci, tutucu güçlerin karşısında, hele hele mobilya yol
suzluğu gibi soygunları of tay a çıkaran, tabiî böylece 
de maalesef bugün Hükümetin başını her türlü suç
luluğun içine itmekte, kendi işlediği suçun daha de
rinine atmakta gayret gösterdiği için bu engel ortadan 
kaldırılmak isteniyor. Bu A. P. Gençlik Kolları üye
leri biraz sonra toparlanıyorlar; CağaloğJu Meydanı-
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mn köşesindeki A. P. Gençîik Kolu binasında durum 
değerlendirmesi yapıyorlar. İstanbul Gaziosmanpaşa' 
da Yılmaz Kaynakçı adlı bir işçi vurularak öldürülü
yor. (Aynı güne rastlıyor.) 

20 . 3 . 1977 günü beş ildeki saldırılarda 13 öğrenci 
ağır şekilde yaralanıyor. Tarsus'ta ülkücü komandola
rın saldırısına uğrayan iki Cumhuriyet Halk Partili 
ağır olarak yaralanarak hastaneye kaldırılıyor. Bun
lara engel olmak isteyen polislerden iki kişi de yara
lanıyor. 

Erzurum'da üç subay adayı Işıklar Askerî Okul öğ
rencisi de fena halde dövülerek komaya sokuluyor. 

Aynı gün Buca'da ortaokul öğrencisi bir kız ile, 
iki eğitim enstitüsü öğrencisi; Malatya'da beş, İs
parta Eğitim Enstitüsünde dört öğrenci yaralanıyor. 

İstanbul Tokat Yurdunda çıkan çatışmada Haydar 
Sevgloğlu tabanca kurşunu ile ağır yaralanarak has
taneye kaldırılıyor. 

Aydın'da çıkan çatışmada Cengiz Cankök ve Dur
sun Candar adında iki öğrenci ağır şekilde yarala
nıyor.. 

Karacabey Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı 
Sadık Kutlu'nun yazıhanesi ve TÖB - DER binası 
i-aldsrıya uğruyor ve tamamen tahrip ediliyor. Aynı 
güne rastlıyor bunlar. 

Gaziantep'te 20 . 3 . 1977 günü seçmen kütüğünde 
isimlerini kontrol için gelen (A. P.'li muhtardan du
ranın öğrenip tartışan) Cumhuriyet Haîk Partililer, bir 
grupun üzerlerine ateş etmesi ile onların da kendile
rine karşılıklı ateş etmeleri ile bir kavga kopuyor. Bu 
karşılıklı ateş anında 17 yaşındaki Hasan Parlak he
men ölüyor; yaralanan Ali Akkuş ise iki gün sonra, o 
da hastanede (hastaneye götürülürken, bir gün sonra 
hastaneye götürülürken) ölüyor. 

İslan'bul Teknik Üniversitesinin tüm bölümlerin
deki, ayın 2ö'sinde dersler komando eşkiyalarınca en
gelleniyor ve okulda tabanca atılıyor ve bütün ders
ler durduruluyor. 

Ankara'da komandoların çeşitli öğretim kurum
larındaki saldırılarına ikisi ağır olmak üzere 10 öğ
renci yaralanıyor. 

Ankara Öğretmen Lisesinde yatakhaneye dönen 
öğrencilerden 10 kişi (bu hadise dün oluyor) koman
do saldırısına uğruyor ve kıyasıya karşılıklı kavga so
nucunda komandoların dövdüğü öğrencilerden ikisi 
ağır şekilde yaralanıp komaya giriyor. Hüdai Güden'in 
hastaneye kaldırıldığı ve durumunun çok ağır oldu
ğu söylenmektedir. Nail Çalık adında bir öğrenciyi 



C. Senatosu B : 44 22 . 3 . 1977 O : 1 

de ikinci kattan pencereden atıyorlar, durumu nedir 
şimdi bilmiyoruz. O arada nöbetçi öğretmen de ko-
mandoîarca dövülüyor. 

Konya'da 51 gündür kapalı olan Devlet Mimar
lık ve Mühendislik Akademisi açılıyor, açıldığı anda 
çatışma oluyor; dördü ağır olmak üzere, 12 öğrenci 
yaralanıyor. Gece saat 00.03'teki büyük bir patlama
da ise, bir dershane tamamen tahrip oluyor. Bunlar, 
dün oluyor. 

Tunceli Lisesinde çıkan kavgada ise, 30 öğrenci 
yaralanıyor, 3 500 kişilik lise süresiz olarak Vali 
tarafından kapatılıyor. Bu, huzurlu Türkiye'de ve 
memleketi iyi yöneten bugünkü Cephe İktidarının sa
yesinde oluyor taîbiî. 

Böylece, çaresizlik, işsizlik, yoksulluk içine itilen 
Türkiye'yi, bir de can güvensizliğine sürüklemekle 
demokratik düzenimiz tehlikeye sokulmuştur. 

Rüşvet, iltimas, karaborsacılık, mobilya yolsuzlu
ğu gîbi, çeşitli yolsuzluklar sürüp gitmekte, bunlara 
karşı çıkan gerçek milliyetçi yurtseverler ise, bu çir
kin düzenin devamını isteyenîerce saldırıya uğratıl
maktadırlar. Örneğin; mobilya yolsuzluğuna, Atatürk 
düşmanlarına karşı bilinçli bir savaş veren Cumhuri
yet Gazetesinin durumu bu değil midir?.. 

Gördüğümüz kadarı iîe İktidar, bu kanlı saldırı
ları önleyeceği yerde, her türlü zorbalığı, adam öl
dürmeyi, insanlık dışı, çağ dışı, yasa dışı işkenceleri, 
yolsuzluk, soygun, kanlı saldırıları düzenleyicilerin 
teşvikçisi, koruyucusu durumunda görülmektedir. 

Tek amaç, muhalefeti, tarafsız halkı, basını sus
turmak, korkutmak, demokrasiye son vermek, faşist 
bir düzen getirmektir. Siyasal cinayetlerin nedenleri 
budur. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal çöküntüye 
bu seri halinde devam eden kanlı olaylarla bir sün
ger çekmek, bunu kaybetmek, milletin dikkatini bu 
olaylara çekerek Türkiye'deki ekonomik çöküntüyü, 
Türk ulusunun dışarıda kaybolan gücünü gözlerden 
uzak tutmak ve unutturmaktır. Bu suçu da, hiç çe
kinmeden bu Milliyetçi Cephe iktidarının başı ya 
gençlere atıyor ya «Gençler suçludur.» diyor veya
hut «Bülent Ecevit bunu yaptırıyor.» diyor. Psikolo
ji ve tıbba bakıyoruz, bu ruhî bir hastalık olarak 
görülüyor. Delilleri olmadan, söylediğiniz zaman deîil-
lendireceksiniz. Eğer bunu delillendirmiyorsanız, bu
nu «Bülent Ecevit yapıyor, gençler yapıyor.» diyor
sanız, yafgı organları bir tarafta kararım verirken on
lara uymuyorsanız, siz dayandığınız yasaları da çiğ
niyorsunuz, Anayasayı da çiğniyorsunuz, yalanı her şe
yin üzerine bağdaş kurduruyorsunuz. Asıl rejimi yı

kacak oîan da bu görüş, bu düşünce, bu inançtır. 
Bundan kurtulunuz. Tüı'kiye de kurtulsun, bu millet 
de kurtulsun. Yoksa bu gidiş, ne sizi kurtarır, ne bu 
milleti, ne de rejimi. 

Siyasal cinayetlerin de nedeni budur. Aynı zaman
da ekonomik ve sosyal çöküntüyü seri bir halde de-
yajiı ettirdikleri bu olaylarla kapatmanın da nedeni 
budur. İktidarda kalmak ve ne yapıp yapıp faşist 
düzeni getirmektir. Bu amaç, çok eskiden alınmıştı. 

Sayın Satır ile bir toplantımızda, 1969\la bir kon
gremizde Elâzığ'da ben bunu söylediğim zaman, tüm 
Anayasa kuruluşlarına karşıdır Demire! İktidarı de
diğim zaman; ilerids yapacağı da bu ve bugünden 
bunu cephe akmıştır, amaç almıştır, buraya gidiyor 
dediğim zaman; gün geçtikçe olaylar bizi o kadar 
İspatladı ki, o günkü gazeteyi çıkardım şöyle bir bak
tım, o günkü söylediğimizi bugün tekrarlıyoruz, 

Ülkemizde her türlü yasa dışı eylemler kurum-
laşhrılmak istenmektedir. Ülkedeki her türlü çaresiz
likten faydalanan faşolar ve yeraltı köstebekleri de 
her türîa yıkıcı eylemlerini bu hükümetsizlik döne
minde, bu iktidarsızlık döneminde rahatça yürütmek
tedirler. Bu da maalesef rejime, bu millete büyük za
rarlar getirmektedir. Hükümet diye bir nesne yok or
tada; ama yıkıcıların yanında boy göstermeleri ise, ka
muoyunun gözünden kaçmamakta dır. Bu, Demire! 
İktidarına olsun, Demirel'in Partisine olsun güç kat
mamaktadır, zayıflatmaktadır. Hiçbir zaman baskıyla 
zorla köba kuvvetle fikirlerin susturulduğu, haklı da
vaların geriye bırakıldığı görülmüş müdür?.. Tarihte 
var mıdır bu?.. 

Devlet gücünün eliyle yürütülen yasa ve insanlık 
dışı işkence, saldırılar ve bunu destekleyen bugünkü 
Cephe İktidarı bu kadar belgeler ortada iken, yarın 
yakayı nasıl kurtaracak?.. Bu ailelerin, annelerin, ba
baların yüreklerinde duyduğu acıları, acaba kendileri 
vicdanlarında duymazlar mı?.. Bugün bu annelerin, 
babaların çektiği ıstırabı hiç mi duymazlar?.. Her 
gün ölen gençlerin bu aileden, bu milletten, bu insan
lardan olduğunu; bırakın Türk ulusundan, başka ulus
tan olsa dahi, körükörünc sokak ortasında insanların 
can güvensizliği içinde beklerken vurulmasının acısı
nı vicdanlarında duymazlar mı?.. Eğer duyuyorlarsa 
buna müsaade etmesinler. 

Üniversiteye girmek kolay değildir. Gencecik in
sanların, yetenekli insanların sokakta, okulda, yurtta, 
kentte, kantinde öldürülmesine, öğretim üyelerinin 
dövülmesine, hakarete uğratılmasına Demirel Hükü
meti nasıl müsaade eder buna, Hükümet nasıl müsaade 
eder?.. 
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Değerli senatörler; 
Ben, Hükümetin dikkatini çekmek istiyorum. Re

jimi, günden güne tehlikeye sürüklemeye hakkı yok 
bu Hükümetin. Yapılacak iş; Derletin yasalarını yer
li yerinde uygulamak, Devletin kuvvetini ve gücünü 
aşırı sağdan, aşırı soldan; ihtilâlci soldan, faşist sağ
dan nereden gelirse gelsin, tarafsız uygulayabilmektir. 
Gün geçtikçe bu milletin polisi, Devletin polisi olma 
hüviyetini kaybetmektedir. Devletin polisi olarak ça
lışmasına yardım edelim. 

Bu bakımdan yapılacak iş, en kısa zamanda lider
lerin eJbirliği ile yapacağı şey, bu işleri önlemek için 
bir araya gelmektir. Bu ortamda seçime gitseniz de, 
seçimden çıksanız da, bu kafayla bu zihniyetle, bu 
inançla Türkiye'ye huzuru getirmenize imkân yoktur. 
Rejime zarar vermekte devam edeceksiniz. Bu bakım
dan, yapılacak iş de, hiç onur meselesi yapmadan, biz 
hükümet yapamadık deyip ya istifa edip gitmek ya
hut da demin söylediğim gibi, bu yasaları, bu güç
leri tarafsız olarak uygulamaktır. Yine yapılacak iş, 
liderlerin bir araya gelip buna bir an önce çare bul
masıdır. Çünkü bu, memleketi sardığı zaman, içinden 
çıkılmaz, ülke çapında çeşitli kavgalara sebep olur 
ki, o zaman kimse önüne geçemez. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı Başkanlığının, 23 Mart 1977 Çarşamba günü 
saat 15.00'le Birleşik Toplantı yapılacağını bildirir 
tezkeresi. (3 i 1011) 

BAŞKAN — Saym üyeler, gündeme geçiyorum. 
ML-ei Mecüisî Başkanlığının bir tezkeresi var

dır, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı

sı, telefon görüşmemizde mutabık olduğumuz üze
re, gündeminde bulunan işleri görüşmek için 23 
Mart 1977 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak
ta. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna duyurul
ması dileği ik bilgilerinize sunarım. 

Saygîianmîa. 
Kemal Güven 

T. B. M. M. Birleşik 
Toplantısı Başkanı 

Not : Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı ayrıca radyo, televizyon haber bültenlerin
de sayın üyelere duyurulacaktır. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısının 23 Mart 1977 Çarşamba günü 
saat IS.ÖO'te yapılacağı hususu Yüce Genel Kuru
lun bilgilerine sunulur. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sah günleri sorula
rın görüşülmesi kararlaştırılmış olduğundan, gün
demin sorular kısrmna geçiyorum. 

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

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?... Yoklar. 
Sayın Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanı?... 

Yoklar. j 
Soru ertelenmiştir. j 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûîfi BU- \ 
gen in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey- \ 
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so- \ 
m su. (6/59) \ 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?... Buradalar, i 
Saym Başbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. ; 

3. — Cumhuriyet Sesatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, yurt dışındaki bir doktor Öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?... Yoklar. 
Saym İçişleri Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6 i 69) 

BAŞKAN Sayın Hüsamettin Çelebi?... Yok
lar. 

Saym Başbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'im, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun-
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duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?... Burada

lar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan?... Yok
lar. 

Sayın İçişleri Bakam?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bir tekstil anonim şir
ketinin, teşvik belgesine uygun olarak ithal etmek 
istediği isviçre mamulü makinelere dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/65) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?... Yoklar. 

Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?... Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Türk Civa İşletmeleri 
Anonim Şirketine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çesikb&ş?... Yoklar. 
Sayın Enerji ve Tabiî KaynakJar Bakanı?... Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 
Sayın üyeler; şimdi gündemimizde öncelikle gö-

ıüşü'mesi kararlaştırılmış olan Dilekçe Karma Ko
misyonu raporlarının Genel Kurulda görüşmeleri
ne devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?... Yoklar. 
Sayın Hükümet?... Yoklar. 
Komisyon ve Sayın bakanlar olmadığından gö

rüşme ertelenmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANİNİN GE NEL KURULA SUNUŞLARİ (Devam) 

Araştırma önergesinin görüşülmesi ertelenmiş-BAŞKAN — Araştırma önergelerinin Genel Ku
rulda görüşülmesi kısmına geçiyorum. 

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

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker?... Yoklar. 
Araştırma önergesinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Saym Yiğit Köker?... Yoklar. 
Araştırma önergesinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Saym Niyazi Unsal?... Yoklar. 
Araştırma önergesinin görüşülmesi ertelenmiş

tir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is-
teyen önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi?... Yok
lar. 

tir. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 

Sarlıcah'r.m ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

BAŞKAN — Sayın Nejat Satlıcan?... Buradalar. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, Araştırma önergemin Sayın Ticaret Bakanı
mın hazır bulunduğu bir toplantıda görüşülmesini 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarhcah, Saym Ticaret Ba
kanının hazır bulunduğu bir birleşimde önergesinin 
görüşülmesini istemiştir. Bu nedenle araştırma öner
gesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

9. Cumhuriyet Senatosu, içel Üyesi Lûtfi Bil
genin. Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Adana' 
ya nakledilmesi hakkında S-enato Araştırması iste
yen önergesi. (10/64) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?... Buradalar. 

Saym üyeler, önerge uzun olduğu, için Saym Di
van Üyesinin oturarak okuması hususunu yüksek 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma önergesini okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun Adana'ya 

nakledilmesi hakkında Senato araştırması isteğimin 
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Yüksek Başkanlığınızca kabulünü saygıyle arz ede
rim. 

İçel 
Dr. Lûtfi Bilgen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine 

bağh Tarsus İşletmecilik Yüksekokulu bu yıl Ada-
na'ya nakledilmiştir. Bundan önce huzur içinde öğ
renim yapan öğrenciler, şimdi Çukurova'nın koman
do karragâhı olarak bilinen Akademide can gü
venliğinden de yoksun, maddeten mağdur ve perişan 
durumdadırlar. 

Okulun bütün masrafını Tarsuslular karşıladığı 
halde, birdenbire Adana'ya nakledilmesi çeşitli maddî 
çıkar hesaplarına da bağlanmaktadır. Okulun tekrar 
Tarsus'ta açılması için resmî kuruluşların ve halkın 
Akademiden Millî Eğitim Bakanlığına kadar yaptığı 
müracaatlara müspet cevap alınamamıştır. 

Bu durum karşısında : 
1. Okulun tekrar Tarsus'ta açılmasını amaçlayan 

bîr tetkikin - Adana ve Tarsus'ta yöneticiler ve halk
la görüşmek suretiyle - yapılarak Senato Gene! Ku
ruluna doğru bilgi sunmak ve, 

2. im OOft nüfuslu Tarsus şehriyle 100 000 nü
fuslu çevresinin malı olan İşletmecilik Yüksek Oku-
m öğrencilerinin bundan önce huzur içinde okumala
rına karşın, şimdi Adana'da Akademi içinde, koman
do baskısına maruz, can güvenliğinden yoksun, mağ
dur ve perişan olduklarını bizzat öğrencilerle temas 
ederek tespit etmek kayıt ve şartıyla; 

Aşağıda belgelerimi açıklayacağım okul nakli du
rumuyla ilgili olarak Senato Araştırması yapılmasını 
saygıyle arz ederim. 

Not : Dayanağım Anayasanın 88 ve Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddeleridir. 

İçel 
Dr. Lûtfi Bilgen 

Konu : Üniversite ve yüksekokulların yurda ya
yılması halkımızın gerçek isteğidir. Buna yardımcı 
olmak üzere öğretim ve eğitimin yaygınlaşması ve 
tabana indirilmesi devletin ve hükümetlerin görevidir. 

3u espri içinde, 1975 - 1976 ders yılında Adana 
iktisadî ve Ticari İlimler Akademisi tarafından Tar 
sus İşletmecilik Yüksek Okulu 300, öğrenciyle açı
larak eğitim yapılmıştır. Bu okulun bütün malî yükü
nü Tarsus halkı adına Tarsus Ticaret ve Sanayi Oda
cıyla, Tarsus Belediyesi kabullenerek eksiksiz ve 
aksaksız yerine getirmiştir. 

Okulun açılmasından önce Tarsus Ticaret ve Sana
yi Odası ve Belediye başkam Sayın Ali Haydar Eyüb-
oğlu'na Akademinin 23 . 9 . 1975 tarih ve 002/1918 
sayılı ve Akademi Başkam Sayın Prof. Dr. Adnan 
Lavkan imzasıyle yazılan yazıda Okulun açılması ka
rarının Profesörler Kuruhında oybirliğiyle alındığı 

I bildirilerek, gereğinin derhal yapılacağı belirtilmekte-
î dir. 

Belge 1: Geçen öğretim yılı sonuna kadar 300 öğ
renci Tarsus'ta olaysız okumuş, sınıflarım geçmişlerdir. 
Bunların lö!0 tanesi Tarsus'tan, 100'ü Adana'dan, ka
lan 100,'ü de başka yerlerden alınmıştır. Böylece Tar
sus halkının yaptığı büyük maddî fedakârlık karşı
sında 10,0. Tarsuslu öğrencinin kendi şehrinde okuma 
olacağı sağlanmıştır ki, bu da âdil bir karar ve icraat
tır. 

Geçen yıl öğrenci seçiminde Üniversite giriş pu
anlan esas alınarak ön kayıt için her öğrenciden 50'şer 
lira ve kesin kayıt için de Adana'da Akademiye ay
rıca para alınmıştır. 

Bu yıl oku! açık ve eğitim devam edecek durum
da olduğu halde, yeniden 300 öğrenci alınacağı Ha
cettepe Üniversitesindeki Merkezî Sisteme bildiril
memiş, 1976 Ekim ayında çok düşük bir taban puanı 
ilân edilerek binlerce öğrencinin müracaatı sağlanmış
tır. İzaha gerek yoktur ki, bu öğrenciler açıkta kalma-

I mak için denize düşen yılana sarılır kabilinden, her 
I umut ışığına koşmuşlar, Edirne'den - Ardahan'a, Ka-
I radenizden - Akdenize kadar, iddia edildiğine göre 

700©'den fazla öğrenci bu davete uyarak ön kayıt 
I için Tarsus'a gelmişler; ama kayıt için Adanaya sev-
I kedilmişlerdir. Bunların hep ayrı ayn masrafla olacağı 
I düşünülmemiştir. Üstelik Anadolu'dan toplanan 7000 
I öğrenci arasından alınacak sayı 300 değil, sadece 100 
I kişidir. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi 100'ü Tar

sus'tan, 100'ü Adana'dan kontenjan olarak ayrılmış ol-
j duğundan taşra için 100 kontenjan kalmaktadır. Yani 
I 1 kadro için 70 öğrenci davet edilmiştir ki, bu ne in-
I safa, ne adalete ve ne de insanlığa sığar; olsa olsa soy-
I gan ölçülerine uyar. Çünkü amaç, her birinden ön 
j kayıt için 75 er lira almaktan ibarettir. Bunu, tahsil 
I için çocukları vatanın bir ucundan öteki yanma ka-
I dar yüzlerce lira harcatarak yerde, şu puandan yu-
I karı olanlar postayla bu haracı göndersinler, belki 
I 70'de birini alırız deseler ve hatta Adana - Mersin 
I asfaltında yol kesip adam soysaîar, halka bu kadar 
I zuimedemezlerdi. Puanın bu kadar düşük ilân edilmesi 
I çok «ayıda müracaat sağlayarak çok para toplamak 
I gayesinden başka neyle izah edilebilir? 
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Eğitim enstitülerinin bu yılki imtihan rezaletinde 
1 kadroya 6 öğrenci davet edilerek 150 000'den faz
la adaydan asgarî 100'er liradan en az 15 - 20 milyon 
lirayı Milliyetçi Hareket Partisi yan kuruluşlarına, 
Adaleî Partili Millî Eğitim Bakanının himayelerinde 
sağlamışlardı da, böylesine bir halk işkencesi sözde 
ülkücü komandolardan başka bütün milletin vicdanî
ni sızlatmıştı. Buradaysa bir kadro tuzağına 70 öğ
renci düşürülüp sagılmıştır. Kesin kayıt yaptıranlar 
arasında zenginliğine göre para alındığı iddiaları ise, 
kayıtlar ve teberrular arasındaki bağlantılar araştırı
larak kolayca ortaya çıkarılabilir. 

Tarsuslular geçen yıl bu okulun bütün ihiiyaçları-
nı ve hocaların masrafını eksiksiz karşılamışlar, bu 
yıl için gerekli hazırlığa tamamlamışlar ve gelecek 
yıllar için de inanılır teminatla her türlü masrafı ta
ahhüt etmiş oldukları halde öğrencilere böjiesiue 
yüklenmek nedendir acaba? Akademide kayıt esna
sında toplanan bu paraların sarf yerlerinin tespiti ga
yet kolaydır, ama Sayın Bakan üzerinde durursa ta
bî!. Bu paraların Eğitim Enstitüleri imiiihanîarınia 
toplanan haraçlarla aynı siyasî maksada harcanıp 
hr.x'csnm<adığını da oı'îaya çıkarmak mümkündür. 

Bu yıl ön kayıtları yapılıp Tarsus'ta derse başla
nacağı sırada, Tarsus binasının işe yaramadığı, taah
hütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Tarsus İş
letmecilik Yüksek Okulunun Adana'ya nakledildiği 
biMirümiş, Tarsus'u yerli öğrencileri gibi dışarıdan 
gelenler de Tarsus'ta oturmak zorunda olduğu halde 
her gün Adana'ya gidip gelmeye mecbur edilmişler
dir. Zira Çukurova'da ev kiraları yıllık peşin ödenir. 
3 - 5 öğrenci birleşip bu şartla ev tu'nıuşlar ve bir yıl
lığını, çok nadir olarak 6 aylığım peşin ödemişlerdir. 
Şimdi onu bırakıp bir de Adana'da yine peşin yıllık
la ev tıkmaları mümkün değildir. Üstelik okulun ne 
olacsğı da belli değildir. Aşağıda Akademinin bir ya
zısından bayie anlaşılmakta olduğunu göreceğiz, 

Bu nakil karar ve uygulamas? üzerine Tarsus Be
lediye ve Ticaret Odası Brşkam Saym Ali Haydar 
Eyüboğhı Adana 4 ncü Noterliği aracıhğıyja 
15 . !2 . 1975 tarih ve 4830 sayılı protesto yazışt ı 
Akademiye göndererek : «...okul için vaadedifc h-sr 
şeyin yerine getirilmesine ve geçen yıl da muntazam 
tedrisat yapılmasına rağmen okulun kapatılıp Ada
na'ya naklinin esas sebebinin anlaşılamadığı belirtile
rek, Tarsusluların maddî - manevî taahhütlerini ye
rine getirdiği, 20 . 12 . 1976 tarihine kadar fekra" 
açılmadığı takdirde resmî makamlara başvumlaerıP;! 
bildirilmiştir. (Belge : 2) 
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Bu yazıya 23 . 12 . 1976 tarihli ve 002/2881 sa
yılı yazıyla cevap veren Akademi Başkanı Sayın Ad
nan Lavkan «...Okulun açılmasından önce, Tarsus' 
teki. yetkili şahısların yazılı ve sözlü bir çok taahhüt
leri olmasına rağmen 1975 - 1976 öğrenim yılı boyun
ca, ilgililerce hiç bir çalışmanın yapılmadığı, ve bu 
eksikliklerin giderilmesi için çaba harcanmadığı görü
lerek; akademiden 5 kişilik komisyon kurulduğu, bu 
Komisyonun yerinde yaptığı incelemede iddialarıma 
varılmış ve Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisi binalarında elerse devama karar verilmiştir» 
dedikten sonra.. «İlgililerce yapılan taahhütler ye
rine getirildiği takdirde, öğretimin Tarsusta deva
mından Akademi camiası olarak memnuniyet duyu
lacağını belirtmek isteriz.» denilmektedir (Belge 3) 

Bu iddialar karşısında melikeme kararma geçme
den önce tutarsızlığı ortaya çıkan bir noktaya kısa
ca değinmek istiyorum. 

Akademi Başkanının yazısında belirtilen 5 kişi
lik tetkik komisyonu Tarsus'a gelerek yerinde ince
leme yapmadan rapor vermiş olabileceği kanısı ilgi
lilerde vardır. Zira, okulun anahtarı devamlı olarak 
Tarsus Ticaret Odasındadır. Böyle bir heyetin gele
rek etüt ettiğini bilen yoktur. Kaldı ki, böyle bir he
yetin Tarsus'taki ilgililerle beraber binayı gezip za
bıt tutmaları gerekirdi. 

Üstelik, geçen yıl geçici binaya 150 000 lira tadi
lat masrafı yapılmıştır. İlkin Akademi hocalarından 
Prof. Nevzat Eser ve Prof. Reşat İnan Tarsus'taki 
okulu Akademi adına tetkik ederek herşeyin uygun 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Akademinin mezkûr yazssı üzerine Tarsus Tica
ret ve Sanayi Odası mahkemeye başvurarak okulun 
durumunun tespitini istemiştir. Mahkemenin teşkil 
ettiği bilirkişi raporu eklidir (Belge 4) 

Bu raporun tamamının okunmasından da anlaşı
lacağı gibi okulda iddia edildiği şekilde eksiklik yok^ 
tur, herşey tamamdır. Rapor bunu «Netice» kısmın
da şöyle özetlemektedir: «Netice olarak bilirkişi he
yetimizce yapının tamamen bitirilmiş olduğu, kalo
rifer, su, elektrik, asansör, telefon ve binan?n tama
mı olarak inşaatının eksiksiz olduğu, mediko-sosyal, 
sıhhi ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin mevcut ol
duğu, ayrıca 2 ne! yılında öğretime her bakımdan 
uygun olan yapının işletmecilik öğreniminin tamamı 
olan 4 yıl içinde öğretime müsait olduğu, Türkiye 
koşullan içinde öğretime en uygun binalardan biri 
olduğu heyetimizce tespit edilmiş olup, bilirkişi ra
poru olarak yüksek mahkemenizin bilgilerine saygıy-
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!a arz olunur. 4 . 1 . 1977.» denildiğine göre, artık 
Tarsus 2 nci Hukuk Hâkimliği de, Danıştay değil 
İd, kararlan Hükümetçe uygulanmaz olsun. 

Akademinin 23 . 12 . 1976 tarihli yazısında ek
siklikler tamamlanır tamamlanmaz Tarsus İşletme
cilik Yüksekokulunun açılacağı belirtildiği ve mah
kemece de okulun eksiğinin mevcut olmadığı tespit 
edildiği halde, oku! açılmamıştır ve açılmayacağı da 
anlaşılmaktadır. Zira bina eksiği v.s, sebepler birer 
bahanedir. Sebepleri başka yerlerde aramak icabet-
mektedir ki, bunu da açıklığa kavuşturuncaya ka
dar peşini bırakmayacağımızın bilinmesi gerekir. 

Pekçok iSgüiden öğrendiğim bazı bilgelere göre, 
Akademinin, Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunu tek-
rar açmaya niyeti yoktur. Belli bir cephe politikası
nın paravan edilerek menfaat hesaplarının yapıldığı 
iddiaları vardır ki, idarecilerin bazı davranişları da 
maalesef bu izlenimi vermektedir, 

Örneğin: 
1. Tarsus Belediyesi sebze halinin projesi yaptı

rılacaktır. Akademi Başkanı Prof. Adnan Lavkan'ın 
bu işin kendisine verilmesini Belediye Başkanından 
istediği, fakat gerekli yeterlik belgesiyle önceden baş
ka bir projeye ait fizibilite hesaplan yaptığına dair 
belgeleri vermediği için kendisine verilmemiş olduğu 
haberi doğruysa, acaba bundan dolayı kızmış olabi
lir mi? 

2. Tarsusta Akademiye bağlı Tekstil Yüksek
okulu açılması amacıyla Avrapadaki modern okul
ları tetkik ederek bir rapor hazşır lamaları için Baş
kan Adnan Lavkan'îa Akademi Mühendislik Okulu 
Müdürü Vefa Çetin'in Avrupa tetkik masrafı Tar
sus Ticaret Odasınca karşılanmıştır. Fakat Bugüne 
kadar böyle bir rapor verilmemiştir. Üstelik Prof. 
Adnan Lavkan, Avrupa'ya beraberinde götürdüğü 
sayın eşinin seyahat masrafım da Tarsus Ticaret 
Odasından istediği, fakat reddedildiği haberi doğ
ruysa, acaba bundan dolayı da kızmış olabilir mi?.. 
Eşine ait Avrupa seyahat masrafının Adanada ön 
kayıt esnasında öğrencilerden toplanan paralardan 
karşılanmış olması, ya da Akademinin herhangi bir 
bölümünden karşılanması mümkün müdür? 

3. Öğretim üyelerinin Adana-Tarsus arası gidiş 
gelişleri Oda tarafından karşılanmaktadır. Başkanın 
emrine bir özel araba tahsis edilmiştir. Herhalde 
Tarsuslular kendi öğrencileri Adana'ya gidip gele
rek bez çözsün diye Başkana araba tahsis etmemiş
lerdir. Okulun demirbaş eşyalarının Adana'ya götü
rülmesinin sebebi nedir? 

4. Şu anda Adana ve Tarsusta geçici kalan öğ-
| retim üyelerinin lojman ve tefrişinin de Tarsus Tica-
| ret Odasınca karşılanmış olmasına rağmen, Okul 

Adanaya nakledilince bunlar Odaya iade edilmiş mi
dir? 

5. Tarsus'iu bir iş adamının, binanın okula 
maledilmesi için vadettiği 10 milyon liranın 3 mil
yon lirasının kendilerine verilmesinde ve kendi elle-

| riyle harcanması şartında yapılan İsrarın amacı ne
dir? 

6. Okula yapılan ön ve kesin kayıt esnasında 
toplanan milyonlarca liranın harcanması kimin eliy
le ve hangi maksatlara yöneliktir? Bunun siyasî ya
nı var mıdır? 

7. Bütün bu maddî unsurlar dışında bu yıl ya
pılan öğrenci temsilciliği seçiminde sözde ülkücü
lerin adayının Tarsusta okuyan 300 eski öğrenciden 
çok azı tarafından tutulacağının anlaşılması üzerine 
Çukurova'da Komando karargâhı olarak bilinen 
Akademiye nakledilerek eski öğrencilerin burada eri-
tileceği, sindirüeceği, göz açhrılmayacağı, yeni gele
ceklerin de ister istemez bunlara uymak zorunda bı
rakılacağı hesabının yapıldığı izlenimini verecek ba
zı zorbalık olaylarını yöneticiler bilmiyorlar mı? 
Baskıdan haberleri yok mudur? Bizim haberimiz var. 

Geçen yıl Tarsusta huzur içinde okuyan 300 öğ
renci Adanada zorbaların taarruzuna maruz kalma
ya başlamışlardır. Tarsuslu Memet Omayel adında 
bir öğrenciyi, Tarsus'tan Adana'ya nakledildikten 
sonra Adana Akademisindeki sözde ülkücüler, söz
de Ülkü ocağına gerçek dayak tehdidiyle kaydolma
ya zorladıkları için öğrenci okula gidememektedir. 

Uğur Yurttagül, Tarsus'ta öğrenciyken Adana'ya 
nakledilen Hatay'h bir öğrencidir. Okul ve sokak 
eşkıyaları bıçaklayarak okulu terke mecbur etmiş
lerdir, şimdi bu çocuk, köyünde çift sürmektedir. 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür; ama böylesi
ne işkence ve cinayetler konusunda Cephe iktidarının 
kös dinlemesi nedeniyle beyhude sizleri yormak is
temiyorum, 

Okulun Adanaya naklinin esas sebebi bu olsa 
gerek; ama yukarıda bahsettiğimiz bazı menfaat he
saplan da ortaya çıkınca, menfaatin mi esas alına
rak ülkücülük ve milliyetçiliğin parvan olarak kul
lanıldığı, yoksa sözde milliyetçiliğin ve ülkücülüğün 
mü esas alınarak bu amaçla kanun dışı yollardan pa-

ı ra sağlamaya çalışıldığı anlaşılmamaktadır. 
j Cephe hükümetinin kuruluş felsefesinde istismar 
{ edilen mukaddesat ve milliyetçiliğimiz, maalesef 
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Başbakan ve Yardımcısının desteğiyle Millî Eğitim 
Bakanının yüksek himayelerinde öğrencileri kardeş 
katili haline getirecek derecede kötü menfaatlara alet 
edilmektedir. Anlaşılan bu da onlardan biridir. 

Sonuç : Tarsus İşletmecilik Yüksekokulu, Ada
na İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin iddiasına 
göre okula ait maddî şartların Tarsus Ticaret ve Sa
nayi Odası tarafından vaadedildiği şekilde yerine ge
tirilmiş olması nedeniyle Adana'ya nakledilmiştir. 

Halbuki Tarsus 2 nci Hukuk Hâkimliğinin teşkil 
ettiği bilirkişi raporunda da çok kesin olarak belirtil
diği gibi, okulda hiçbir eksiklik olmadığı, hata Tür
kiye düzeyinde en mükemmel olanlar, arasında bu
lunduğu tespit ve tescil edilmiştir. 

Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinin 
23 . 12 . 1976 tarihli yazısmda «..İlgililerce yapılan 
taahhütler yerine getirildiği takdirde, öğretimin Tar
sus'ta devamından Akademi camiası olarak memnu
niyet, duyulacağını belirtmek isteriz..» dendiğine gö
re, artık okulun tekrar Tarsus'a iadesi için hiç bir 
sebep kalmamıştır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanlığı bu gerçekler karşı
sında gerekni süratle yaparak, Tarsus İşletmecilik 
Yüksekokulunu derhal iade edecekler mi, etmeye
cekler mi?.. 

Sayın Bakan için esas olan yerinde kalmak, ya 
da kalmamak mı? 

Yoksa kanunî olmak, ya da olmamak mı?.. 
Senato araştırmasında istenilen husus, okulun 

iade edilip edilmeyeceğidir. 
Saygılarımla. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, görüşmek istiyor mu
sunuz efendim? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Çok kısa bir iki cüm
le ile efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Çok değerli arkadaş

larım; 

Özetini dinlediniz; belgelerim orada eklidir. Bir 
komisyon kurulduğu takdirde bunların doğru olup 
olmadığı anlaşılacaktır. O bakımdan, komisyon ku
rulması lehinde oy kullanmanızı istirham eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Araştırma önergesi sahibi konuş
muştur. Sayın Bakan burada olmadığına göre bu hu
sustaki müzakere bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Doktor Lûtfi 
Bilgen'in, «Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Ada
na'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi»ni yüksek tasvibinize sunuyorum: 
Araştırma Komisyonu kurulması hususunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursun.. Kabul etmeyenler.. 
İttifakla kabul edilmiştir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — 11 kişiden ku
rulsun efendim. 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun 11 üye
den kurulması teklif edilmektedir. Bu hususu tas
vibinize sunuyorum. 11 kişiden kurulması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Komisyon, 11 kişiden teşekkül edecektir. 

Gereği yapılacaktır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özerin, Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları ver
gi incelemeleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10165) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buradalar mı 
efendim?.. Yoklar. Önergelerinin görüşülmesi erte
lenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Önerin, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y. S. E. ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner, buradalar mı?.. 
Yoklar. Önergelerinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

Sayın üyeler; gündemde görüşülecek başka bir 
konu olmadığından, 24 Mart 1977 Perşembe günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16,25 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Sadi Irmak'm, Atatürk'ün 1ÖÖ ncü do
ğum yılı Kutlama hazırlıklarına dair soru önerge
si ve Başbakan adına Devlet Bakanı Gıyasettin Ka
raca'nın yazılı cevabı. (7/688) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygı 
ile rica ederim. 

C. Bşk. S. Üye 
Sadi Irmak 

1981 yılı Atatürk'ün 100 ncü doğum yılıdır. Mil
letimize olduğu kadar insanlığa da şeref veren bu 
olayı kutlamak üzere yurt içinde ve dışında bazı te
şekküller hazırlık yapmaktadırlar. 

Bu olayı Atatürk'ün büyük adına yaraşacak üm
ran ve fikir eserleriyle ve dost milletlerin de katıl
masını sağhyacak Devletimizce kutlanması için ha
zırlıklara başlanmasını Hükümetimiz planlamakta 
mıdır? 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 3 . 1977 

Parlamento ile ilişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 106-387/01521 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : 31 . 1 . 1977 tarih ve 5416-11300-7/688 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Sadi Irmak'ın Sayın Başbakana yönelttiği Ata
türk'ün 100 ncü doğum yılı kutlama hazırlıklarına iliş
kin yazıh soru önergesine Başbakanımız adına cevabı
mız ilişik olarak sunulduğunu saygıyle arz ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakanı 

Devletimizin banisi Atatürk'ün doğumunun 100 
ncü yılanı kutlamak üzere Kültür Bakanlığında kuru
lacak bir komite marifetiyle aşağıdaki hususların ya
pılması düşünülmektedir. 

1. Atatürk'ün milliyetçilik ve kültür anlayışı üe 
ilgili bir eser hazırlanması. 

2. Birinci maddedeki kitabm yabancı dilde neşri. 
3. Altın ve gümüş Atatürk madalyonları. 
4. Atatürk'ün 100 ncü doğum günü merasimi ya

pılması. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğanın, Rize İkizdere - Başköy, Başköye bağlı Kal-
çorak yaylası, Ortaköye bağlı Kuruyatak yaylası, Bal-
lıköy ile Gümüşhane - Bayburt ilçesi yollarının ya
pımının ne safhada olduğuna dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı cevabı. 
(7/696) 

Cuınhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi rica ederim. 

11 . 2 . 1977 

Dr. Talât Doğan 
Rize Senatörü 

Soru : 
YSE Genel Müdürlüğü 18 Eylül 1974 gün 

3551 - 53 sayılı yazıda : 
Rize - tkizdere - Başköy, Başköye bağlı Kalço-

rak yaylası, Ortaköye bağlı Kuruyatak yaylası, Ballı 
köy ile Gümüşhane - Baybuıt ilçesi yollarının yapıl
ması için durumlarının yerinde incelettirilerek uygun 
bulunduğu takdirde 1974 bütçe yılı ek; olanak olma
dığı takdirde, 1975 bütçe yılı yapım programına öne
rilmesi konusunda Trabzon YSE 10. Bölge Müdürlü
ğüne talimata verildiği bildirilmişti. 

Durumun ne safhada olduğunun bildirilmesi? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Tetkik - Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 06-09/310 

003617 
22 . 3 . 197T 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 2 . 1977 gün ve Kanunlar Müdrülüğiî 

11556-5487/7-696 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ta

rafından yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde 
Bakaniıgımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup istenilen bilgiler ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim» 
Veya Poyraz 

Köy İşleri Bakam 
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Rize Senatörü Sayın Talât Doğari'm yazılı soru 
önergesi cevafatdır. 

Halen kuraluşumüzca standart koy yohİ yapılmak
ta oîup, özellikle hizmete olan ihtiyâç dereceleri yük
sek bulunan köylere yıllık icraat programlarımızda 
öncelik verildiğinden yayla yollarının yapılması ikin
ci planda mütalaa edilmektedir. 

Buna göre yazılarına ekli Önergede sözü edilen 
yolların tamamının yayla yolu niteliğinde olması ve 
1976 yılında Rize ilinde uygulanan köy yolu yapım 
programının da çok yüklü bulunması sebebi ile anı
lan yolların programa alınması şimdilik mümkün ola
mamıştır. 

Mezkûr ilde tüm köy yolu sorunun hâlledilmesi
ni müteakip bu yaylalar ile diğer küçük yerleşim üni
telerinin yol işlerinin mevcut imkânlar nispetinde yıl
lık icraat programlarına dahil edilmesine çalışıla
caktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalb ant oğlu'nun, 1974 - 1976 yıllarında Erzurum ili
nin hangi köylerde sağlık ocağı yapıldığına dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı. (7/704) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazıh olarak cevaplandırılması 
için aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğhı 

Soru : Erzurum ili köylerinde 1974, 1975* 1976 
yıllarında hangi köylerde sağlık ocağı yapıldığının 
listeler halinde bildirilmesini. 

Soru : Erzurum İK köylerinde 1974, 1975, 1976 
yıllarında hangi köylerde sağlık evi yapıldığının liste
ler halinde bildirilmesini. 

Soru : Sosyalizasyon gereğince yapılması gerekli 
görülen sağlık ocağı veya sağlık evlerinin hangi ilçe 
ve köylerinde yapılmalarının programlandığını ve 
bunların yapılabilmeleri için ne gibi bir önlem düşü
nüldüğünün bildirilmesini. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 18 . 3 . 1977 

Bakanlığı 
Bakan 

542 
Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Erzurum Üyesi Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu'nun ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 23 . 2 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü İ1688 - 5525/7 - 7Ö4 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

bantoğlu'nuri 1974 * 1976 yillanrida Erzurum ilinin 
hangi köylerinde sağlık ocağı yapıldığına dair yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal
bantoğlu'nun yazılı soru önergesine cevap 

Soru İ , 2, 3 : Erzurum ili köylerinde 1974, 1975, 
1976 yıllarında harigi köylerde sağlık ocağı yapıldığı
nın listeler halinde bildirilmesini. Erzurum ili köyle
rinde 1974, 1975, 1976 yıllarında harigi köylerde sağ-
tik evi yapıldığının listeler halinde bildirilmesini. Sos
yalizasyon gereğince yapılması gerekli görüleri sağlık 
ocaği veya sağhk evlerinin hangi ilçe ve köylerinde 
yapılmalarının programlandığını ve bunların yapıla
bilmeleri içiri ne gibi bir önlem düşünüldüğünün bil
dirilmesini. 

Cevap 1, 2, 3 : Erzurum ilinde sağlık hizmetleri
nin SGsyaiüeştiriImesine 1965 yılında başlandığından 
sağlık ocaklarının inşaatı 1974 yılından çok öncele
ri bitirilmiştir. Nitekim vilâyet dahilinde 72 sağlık 
ocağının işletilmesi planlanmış ve sözü geçen 72 ocak
ta hizmette bulunmaktadır. (Ek : 4) Vilâyet dahilin
de 194 sağlık evinin inşa edilecek binalarda işletil-

(*) Yazılı cevaba ekli listeler Kanunlar Müdür
lüğündeki dosyasındadır. 
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mesi planlanmış olup bunun 106'sı inşa edilmiş 25 
adedi de 1977 yılında inşa edilecektir. İnşası biten 
106 sağlık evindea 16'sı (Ek : 1 cetvel) 1974 yılında 
diğerleri ise daha önceki yıllarda inşa edilmişlerdir. 
(Ek : 2 cetvel) 1977 ve müteakip yıllarda inşa edile
cek 88 sağlık evinden 54»ünün isimleri (Ek : 3) lis
tededir. Bunlardan 25 adedinin inşaatı 1977 yılında 
başlayacaktır. İsimleri henüz saptanamayan 34 sağ
lık evinin yerleri gelecek yıllardaki nüfus ve yerleşim 
durumlarına göre vilâyetçe ayrıca bildirilecektir. 

Yukarıda görüldüğü üzere inşası henüz başlama
yan sağlık evleri peyderpey programa alınmaktadır. 
Ancak programa alınmayan sağlık evlerinin yerine 
halen köy evlerinde çalışan 52 adet sağlık evi çalış
tırılmaktadır. Bu evler inşa edildikçe yeni binalarına 
geçeceklerdir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, TRT Genel Müdürüne dair 
soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müftü oğlu' 
nun yazdı cevabı. (7/717) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağîdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi rica 
ederim. 4 . 3 . 1 9 7 7 

Adana Senatörü 
Kemal Sanibrahinıoğlu 

Sayın Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğü
nü fuzuîen ve yasa dışı işgal etmekte bulunduğu ve 
hukukî genel müdür sayılamayacağı Danıştay ve 
Yargıtay kararları ile saptanmıştır. Bu durumda pa
rasal veya sair şekiîlerdeki bilcümle tasarruflarının 
yasa dışı bulunduğu izahla?! varestedir. Kendisinin 
aldığı maaş ve ücretler de haksız iktisaptan ibarettir. 

Parasal hakssz iktisapların ve yasa dışı sarfiyatın 
istirdadı bakımından müşterek mesuliyetiniz bahis 
konusu olmakla beraber; 

Devletin kolluk kuvvetlerinin ve savcılık meka
nizmasının en yüksek başı sıfatıyie önemli bir Dev
let kuruluşunun genel müdürlük makamının fuzuîen 

ve cebren işgalinin önlenmesindeki görev ve sorum
luluğunuz açıktır. 

Bu görev ve sorumluluğunuzun gereği ne zaman 
yerine getirilecektir.. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı: 3-4-7-1977 -12981 

22 1977 

Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Adana Üyesi Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin ce-
vaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 11 3 . 1977 gün ve 11833 - 5547 - 7/717 sa
yılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun; TRT Genel Müdürü Şaban 
Karataş'ın bu makamı fuzuîen işgal edip yasa dışı 
tasarruflarda bulunduğu hususunda Bakanlığıma yö
neltilen yazılı soru önergesinin, cevabı aşağıda arz 
olunmuştur. 

TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın, tayin ta
sarrufunun Danıştayca iptal edildiği halde, bu göreve 
deyam etmek suretiyle Türk Ceza Kanununun 252 
nci maddesine muhalefette bulunduğuna dair An
kara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya 
tevessül edilerek konuyla ilgili iddiaların tahkik ve 
tamikine başlanmış bulunduğu, ikmalinde kanunî 
muktezasmın takdir ve ifa olunacağı mezkûr Cum
huriyet Savcılığının 11 . 3 . 1977 gün ve Basın Hz. 
1977/20 - 3/1529 sayılı cevabî yazısı ıaünderecatmdan 
anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin ssysn önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

>>©^( 
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44 NCÜ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

2.r— 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) (Verili* tarihi : 30 . 6 . 1975) 

3. — Cumhuciyeft Senattösu Taibâî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

4. — Cuimhuriıyet Senatosu Cumhuıııbaişkarunca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

5. — Culmhıuırayeit Senaitıosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

6. — Cuırrihurfyeıt Senıaltosu Mandan Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Mardin Vilâyetinde yapılan bir 
düğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/58) 
(Gündeme giriş tarihi: 1 5 . 3 . 1977) 

7. — Cutohuuüıyeit Seaaffloısu Cumhurbaşkanınca 
Soçiîen Üye Fetfıi ÇeMfcbaş'ın, bir telkstil anoditrö 
şirtkeîüniin, Iteşviık ıbalgesıine uygun oîlaınaik üıthai eltmdk 
Astddliği feviçır'e miamuli malkinıeOlene kJaık Saiöayi ve 
Tdknolojii Balklaimnldian ısözSü sotruisu. (6/65) (Günde
me gîiirtiş ItaıüM : 22 . 3 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumtaribaişjkaniınca 
seçülen üye Fethi Çelükbalş'ın, Tüık Oüva İşjatsmieiliari 
Anonim Şkıkeıtıinse !dia!k Enerji ve" Tabiî KaiynıaMar Ba

lkanından ısözlü somuisu. (6/72) (Güademe giriş tarihi i 
22 .3 ,1977) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — Dileikçie Kartala Komisyonu Ge»el Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 50 .6 . 1974 tarih ve 28, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28, 21 . 2 . 1977 tarih ve 2& sa
yılı raporları. (Cumhuriyet Senatosu : 4/131) (S. Sa
yısı : 279'a 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 .1977) 

(Not : Miilî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

2. — Kütahya MıMdüVdcM (eslkii Maliye Babanı) 
Mesut Erez'in, Dlkikçe Kanma Kotmûsyonu Getnel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 saydı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 5878 
sayılı Şefika Serfkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabu-
lut'a, 5880 sayılı Fatma Hkimet Göymen'e, 5881 sa
yılı özgül Lrtunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oy-
mak'a, 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sa
ydı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 
sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 saydı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Feride 
Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Meck Solmaz'a, 
ve 5893 sayılı Asiye Ümsaldı'ya ait kararların. Ge
nel Kuralda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 9 3 7 / 7 ^ 1 ; 211 . 2 . 1977 

[ tarih ve 5937/7041 saydı raporları, (C. Senatosu : 
4/135) (S. Sayısı : 314'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

3. — Kütahya fesSoi MMvteikli 'Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Önesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 



Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7, 21 . 2 . 1977 tarih ve 7 sayılı 
raporları. (C. Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 360'a 
2 ndi ek) (Dağutaıa tarihi : 4 , 3 < 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

i4. — Aidatta Miİatvektii Ahmet Tbpaüoğlu'nun. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
Î2 . M . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftahik Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife ÖnikaTa ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 tarih ve 1 sayılı 
raporları. (C. Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 2 
nci efe) '(Dağıtma tarihi : 4 J . 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

5. — Adama Milletvekilli Ahmet Topadoğkı'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3, 21 . 2 . 1977 tarih ve 3 
sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma ve Maliye bakanlıkları ile 
ilgilidir.) 

6. — Adana Miiîfetvelkliffi Ahımet Topafbğlıu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalıik Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 1975 tarih ve 4, 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 4 sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 
364'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 
7. — Ziya Müezzinıoğlıu'nuın (eski Mlaüliıye Baka^ 

nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait Kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 , 1975 tarih ve 
29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raDorları. (C. Sena
tosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 4. . 3 .1977) 

(Not! : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

S. — Ziya Müe22!irjioğ!kı'nıuin (asüoi Maliye Balka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayıh Haftah'k 
Karar Cetvelindeki 1274 sayıh Tahir Şanlıya ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 , 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 . 1977 tarih ve 33 sayıh raporla
rı (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 377'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

9, — Konya Miletveklil (esildi Taran Balkana) 
BaJhri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayıh Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 31, 21 . 2 . 1977 tarih ve 31 sayıh raporları. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 2 nci ek) {Da
ğıtma tarihi-4 . 3 . 1977) 

(Not : Orman ve Maliye bakanlıkları ile ilgilidir.) 

10. — Kütahya eski MıMetvfdkiil (eski Malîye Ba* 
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayıh Pakize tzhul'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun; 4 . 7 .1974 tarih ve 50, 6 . 3 .1975 
tarih ve 50, 21 . 2 . 1977 tarih ve 50 sayıh raporları* 
(C. Senatosu : 4/197) (S. Sayısı : 383'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

il il. — Kütahya esikli Mttiletvekiil (eski Maiye .Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayıh Lâtife Doğdu'ya 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 49, 21 . 2 . 1977 tarih ve 43 sa
yılı raporları. (C. Senaltosu : 4/196) (S. Sayısı : 384'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
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12. — Kütahya eskıi MİMvdkliilıi (BM. Maliye Ba

kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 .1975 
tarih ve 48, 21 . 2 . 1977 tarih ve 48 sayılı raporları. 
(C. Senatosu : 4/195) (S. Sayısı : 385'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 4 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

Î13. — Kütahya eski MdtâtvekM (Bskli Maliye 
Balkanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47, 21 . 2. 1977 tarih ve 47 
sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/194) (S. Sayrsı : 
386'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

14. — Kütahya 'eski Miletvekili (EsM Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki- 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
say ıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 1 3 . 1975 tarih ve 46, 21 . 2 . 1977 tarih ve 46, 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/193) (S. Sayısı : 
387'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

15. — Kütahya 'esildi M'iüleıtvelkfiüi {Eskit Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45, 21.2. 1977 tarih ve 45 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/192) (S. Sayısı : 
388'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

16. — Kütahya esflai Mületveklii (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaş-
kan'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 43, 6 . 3 . 1975 tarih ve 43; 21 . 2 . 1977 tarih ve 
43 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/190) (S. Sayısı : 
390'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

17. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa 
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda „ görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42, 21 . 2 . 1977 tarih ve 42 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/189) (S. Sayısı : 
391'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

18. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Kara-
taş'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41, 21 . 2 . 1977 tarih ve 41 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/188) (S. Sayısı : 
392'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

19. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Ay-
dm'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40, 21 . 2 . 1977 tarih ve 40 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/187) (S. Sayısı : 
393'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 
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20. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Genç-
türk'e ait kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
kararm Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 39, 6 . 3 . 1974 tarih ve 39, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
39 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/186) (S. Sayısı : 
394'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

21. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38, 21 . 2 . 1977 tarih ve» İ38 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/185) (S. Sayısı : 
395'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

22. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgrye 
ait kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37, 21 . 2 . 1977 tarih ve 37 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/184) (S. Sayısı : 
396'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

23. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararm tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yıh Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36, 21 . 2 . 1977 tarih ve 36 sa
yıh raporları (C. Senatosu : 4/183) (S. Sayısı : 
397'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

24. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakam 
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayıh Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye-
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 , 7 . 1974 tarih ve 35, 6 , 3 . 1975 tarih ve 35, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 35 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

25. — Ziya Müezzinoğlu'nun, (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayıh Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 34 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/İ81) (S. Sayısı : 
W a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

26. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayıh Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3. 1975 
tarih ve 51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 402'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir.) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 < 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6, 
21 . 2 . 1977 tarih ve 6 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/81 - 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 4 ncü ek) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Milli Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.) 
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28. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 3 1 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 .. 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17, 21 . 2 . 1977 tarih ve 17 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1.575'e 4 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Saivunma Bakanlığı 51e ilgilidir) 

29. — Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 , 7 . 1976 tarih ve 36 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait Kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 166 sayılı Raporu. (C. 
Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 
2 , 3 . 1977) 

{Not : Adalet Bakanlığı Üe MgilidAr) 

30. — içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 
tarih ve. 36 saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 4276 
sayılı Mustafa Altınok'a ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Ddekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 ta
rih ve 165 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/293) (S. 
Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : îçişİerd Bakanlığı 'ile ilgilidir) 

31. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz BaykaFın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 11 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 Sayılı Melek tpkin'e ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Ra
poru. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 672) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 3 . 1977) 

{Not : Maliye Bakanlığı 'ile ilgilidir) 

32. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 Saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 25 Saydı Makbul Açıkhan'a aii* 
Kararın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 ta

rih ve 152 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/284) (S.; 
Sayısı : 673) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

•(Not : Maliye Bakanlığı iie dügüMr) 

33. — Maliye Bakanı Doç. Dr. Yılmaz Ergene-
kon'un Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 29 . 4 . 1975 tarih ve 6 sayılı Haftaldc Karar 
cetvelindeki 318 saydı Ayşe Birol'a ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Ddekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 tarih ve 164 sayılı Raporu. (C. Senato
su : 4/292) (S, Sayısı : 674) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile iiîgiîidîr) 

34. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 
tarih ve 36 sayılı Haftakk Karar Cetvelindeki 4243 
saydı Abdussamet Orhan Mestçi'ye ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 saydı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2 . 1977 tarih ve 163 saydı Raporu. (C. Se
natosu : 4/291) (S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savuranla Bakanlığı iie li%ikiiir) 

35. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulumun 22.7.1976 
tariih ve 36 sayılı HaiftaÜıık Karar Cetvelindeki 4254 
sayılı Ramazan Kurt'a aik kararın tatbik edilemeye
ceğine daiir yazısı ve 140 saydı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince karanın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilcikçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 
tarih ve 161 sayılı raporu. (C. Senatosu : 4/289) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1977) 

ı(Nat : Milî Savunma Bakanlığı iille i%aiıdtir) 

36. — Millî Savunma Bakanı Ferid Melen'in Di
lekçe Karma Kotmıisyonu Geneü Kurulunun 22.7.1976 
ttarıh ve 36 saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 4268 
sayılı Aii Savaş'a ait Karanın tatbik edilemeyeceğinle 
dair yazılsı ve 140 saydı Kan/unun 12 nci maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmeısine dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih 
ve 162 saydı raporu (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677) (Dağıtma fcaribi : 2 . 3 . 1977) 

(Not : MM Savutnimıa Bakanlığı £fe Mç0tâk) 

37. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu îzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale! 
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Milletvekili Zekiye Güîsen'in Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 1.5.. 4 . 1975 tarih ve 3 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan 
Göksel'e ak Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
-dair önergeleri ve Dilekçe Katıma Komisyonunun 
21 , 2 . 1977 tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi: 2 . 3 , 1 9 7 7 ) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile aügildıir) 

38. — Prof. Dr. Safa Reisoğlu'nun (Eski Millî 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Kanma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 6 . 1973 tarih ve 160 sayılı 

. HaftaMk Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Ok-
yay'a ait kararın tatbik ediilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayrh Kanunun 12 nci maddesi gereğince Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ına Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 154 sayılı 
raporu. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : M ü ! EğMm Bakanlığı ile ügıiMr) 

39. — istanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakam) fiharnd Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kumlunun 1 . 1 1 ; 1974 tarih ve 1 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar KalelTye ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazfsı ve 140ı sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 153 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680) (Dağıtma ta-
nihi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

40. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 11 . 1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 16459 sayılı İshale Şafak'a ait 
Kararın tatfbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21 , 2 . 1977 tarih ve 52 sayılı raporu 
(C. Senatosu : 4/282) (S. Sayrsı : 68 i) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : Maliye Bakanlığı ile ilgilidir) 

41. — C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar' 
in Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 22.7.1976 
tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 4264 
sayılı Cemal Madene ait Kararın Genel Kurulda gö

rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 158 sayılı raporu. 
(C. Senatosu : 4/288) (S. Sayısı : 682) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1977) 

(Not : M'iliet MecM Başkanlığı ile Uğüidir) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'm, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksekokulunun Ada-
na'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/64) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları vergi 
incelemeleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/65) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana "Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
Y.S.E. ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (30/66) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


